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Lære- og værested i gang igen

Ingen aktiviteter.

Der var mellem 25 og 35, der deltog første gang i projektet. Nu prøver man igen.

BJERRINGBRO - TIRSDAG 19. JANUAR

LÆRING

19.30 Kollektivet. Bjerringbro Biograf.

DET SKER
MØLDRUP - MANDAG 18. JANUAR
19.30 Lotterispil i Hersom Forsamlingshus.
20.00 Folkedans i Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter.

MØLDRUP - TIRSDAG 19. JANUAR
Ingen aktiviteter.

DET SKER

KJELLERUP - MANDAG 18. JANUAR
Ingen aktiviteter.

KJELLERUP - TIRSDAG 19. JANUAR
19.00 Syng i den blå med Jens Grøn, Gjern Kirke.
19.30 Mød Erik Lindsø i Thorning Forsamlingshus.

LOKALSPORT

Støt lokalfodbolden
med vaskenøgler
LÅSTRUP: Med en vaskenøgle fra den lokale tankstation kan
man nu støtte ungdomsfodbolden i SUB 88.
Klubben har nemlig i samarbejde med Go’on fået mulighed for at sælge vaskenøgler til vaskehallen i Skals, og ved
hvert salg foretaget i februar og marts måned støtter vaskehallen i Skals så de unge fodboldglade spillere i SUB 88 med
50 kroner.

Af Christine Krüger Hansen
xclkh@bergske.dk

RØDKÆRSBRO: Torsdag den
21. januar starter Boligselskabernes Fællessekretariat igen
med det såkaldte »Lære- værested« i Kvarterhuset, Østerled
4E i Rødkærparken.
Projektleder i Rødkærsbro
og Bjerringbro Ove Elgaard
skriver:
»Så genoptager vi successen
fra før jul. Der har været mellem 25 og 35 deltagere hver
gang, hvis man tæller både
brugere, hjælpere og børn
med«.
Derfor søger man også fortsat efter flere frivillige hjælpere, og Ove Elgaard slutter med
at skrive, at man er velkommen uanset, hvor man kommer fra.
Lære- værested finder sted
torsdage fra klokken 19.0020.30, og man er velkommen
til at deltage uanset, om man
ønsker at lære eller blot være
tilstede, og af opslaget fremgår det, at der vil blive taget udgangspunkt i lokale foreningsaktiviteter, erhvervsliv, artikler fra aviser, og andet, som
hver enkelt kunne ønske sig,
at man tager op og får snak-

Vi man blive bedre til dansk samt lære andre voksne at kende fra området, så skulle man måske møde op til »lære- værested« den 21. januar. Arkivfoto

ket om.
Ove Elgaard opfordrer til, at
skulle man kender nogle, der
har svært ved at læse eller forstå, hvad projektet drejer sig
om, og man ikke selv har mulighed for at fortælle det videre, så er man velkommen til at
tage kontakt til ham på mobil
nr.: 2121 8642 eller på mailadressen: oe@fs-viborg.dk«.
Målgruppen for stedet er
især voksne, der har lyst til at

blive bedre til dansk samt lære andre voksne fra lokalområdet at kende.
Der er planlagt lære- værestedsarrangementer frem til
og med den 25. februar indtil
videre, og Ove Elgaard frister
udover indholdet af arrangementerne med kaffe og te,
og understreger, at det hele er
gratis, da man i Rødkærparken meget gerne vil have startet nye og spændende aktivi-

teter og arrangementer, som
kan hjælpe til med at der skabes større kendskab til hinanden i Rødkærsbro og omegn.
Allerede ved det første arrangement gik snakken livligt med hjælp af papir og kuglepen, oversætter-apps og fingersprog, og nye bekendtskaber blev skabt og besøg blev
aftalt.

Læs mere Møldrupstof på side 26

Forvirring om renseriindlevering

FORENING

De tidligere indehavere af BD Vask har entreret med hver sin butik
i Bjerringbro, hvor man kan indlevere tøj til vask og rensning.

Dartspillerne er i gang igen
BJERRINGBRO: Spillerne i Gudenå Dart Club tager hul på træningen i Hjermind gammel skole, Hjermindbyvej 28, Bjerringbro, hver mandag og torsdag kl. 18.30. Klubben er åben
for alle, der har lyst til at spille dart. Klubbens medhjælper står
klar til at hjælpe i gang. Nye spillere kan låne pile i klubben og
prøve spillet af. Klubben har både dame- og herrespillere i alle
aldre - det ældste medlem er 74 år.

Elsborg Lædervarer
er allerede i gang
med markedsføringen. Her ses Kirsten
Elsborg og Peter
Ørum foran lædervarer-butikken i Storegade. Foto: Christine
Krüger Hansen

SERVICE
Af Bjarne Viggo Nilsson
xbjvn@bergske.dk

BJERRINGBRO: Borgerne i
Bjerringbro og omegn kommer ikke til mangle steder,
hvor de kan indlevere deres
tøj til enten rensning eller
vask, for både Elsborg Lædervarer og Skydt Tøj/Skoringen
er blevet officielle indleveringssteder.
Det er den ene indehaver af
BD Vask, Henning Svenningsen, der sammen med en mangeårig samarbejdspartner på
renseriområdet, som har indgået en samarbejdsaftale med
Skydt Tøj/Skoringen. Denne
samarbejdspartner hedder
HC Renseriet, og det befinder
sig i Aarhus. Indehaver af dette renseri er Kim Christensen.
Han undrer sig over, at den anden indehaver af BD Vaks, Peter Ørum, har indgået en indleveringsaftale med Elsborg
Lædervarer lidt længere henne ad gågaden i Bjerringbro.
Kim Christensen siger til avisen:
»Ja, jeg må erkende, at en

kæde er hoppet af her. Det er
jo naturligvis helt galt, at der
nu er to indleveringssteder i
Bjerringbro. Men sket er sket.
Så nu giver vi den gas. Jeg er ikke bange for konkurrence, så
vi vil kæmpe for at få erobret
markedsandelene i Bjerringbro.«

Passer fint
Kim Christensen ved ikke,
hvordan de nøjere detaljer er
bag ved dette handlingsforløb,
og det interesserer ham sådan
set heller ikke ret meget:

»Det kan ikke nytte noget
at græde over spildt mælk. Nu
tager vi situationen, som den
er og forefindes - og så må den
bedste af os vinde«.
Kim Christensen bebuder
markedsføringsaktiviteter for
at få fat i flest mulige kunder i
den kommende tid.
Hos Elsborg Lædervare siger Kirsten Elsborg på spørgsmålet om, hvem der har kontaktet hende: »Det var den anden indehaver af BD Vask, Peter Ørum, der kontaktede os
og spurgte om vores interes-

se, da det fint kunne passe til
en af Bjerringbros ældste butikker. Og det sagde jeg ja til.
Vi har i forvejen indlevering
af sko og taskereparationer,
så det giver god mening.«
Hun tilføjer, at det er Bonde’s Renseri i Horsens, der
renser og vasker. Ligesom hos
Skydt Tøj/Skoringen kan man
hos Elsborg Lædervarer indlevere tøj til vask, rulning af duge samt rensning af tøj, herunder skind/læderjakker og
frakker.

