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DET SKER
BJERRINGBRO - LØRDAG 21. NOVEMBER
10.00 Julekunstmarked i Løvskal Hus.
10.00 Julemarked i Højbjerg Gl. Kro.
14.00 Det store Nøddekup, Bjerringbro Biograf.
14.00 Fjrkræudstilling på Bøgeskovskolen.
19.30 Nøgle Hus Spejl, Bjerringbro Biograf.

BJERRINGBRO - SØNDAG 22. NOVEMBER
10.00 Fjrkræudstilling på Bøgeskovskolen.
10.00 Julekunstmarked i Løvskal Hus.
10.00 Julemarked i Højbjerg Gl. Kro.
10.00 Julemaked i Sahl Minihal.
14.00 Åbent på Gudenådalens Museum, Bjerringbro.
14.00 Det store Nøddekup, Bjerringbro Biograf.
19.30 Nøgle Hus Spejl, Bjerringbro Biograf.

BJERRINGBRO - MANDAG 23. NOVEMBER
Ingen aktiviteter.

DET SKER
KJELLERUP - LØRDAG 21. NOVEMBER
12.00 Åbent hos Blicheregnens Museum i Thorning.

KJELLERUP - SØNDAG 22. NOVEMBER
10.00 Julemarked i Aktivitetshuset Al-Huset.
12.00 Åbent hos Blicheregnens Museum i Thorning.
13.00 Julemarked på Karolinelundscentret.

KJELELRUP - SØNDAG 23. NOVEMBER
Ingen aktiviteter.

Busbjerg juler
MUSIK
BJERRINGBRO: Busbjergspillene har igen i år fabrikeret et show med jul og gode
minder.
Og du kan komme og høre
et udvalg af musicalminder,
krydret med julesange. Busbjergspillerne vil sammen
med Busbjergs Børn og Unge sørge for, at du kommer
i den rette stemning, så der
kun kan være for lang tid til

jul.
Busbjergspillerne giver
tre koncerter i år i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek.
Det foregår fredag 4. december, og to gange lørdag 5. december.
Billetter kan købes på bibliotekernes hjemmeside eller på alle biblioteker i Viborg
Kommune.
pcb

Opstart af læreog værested
25 var mødt op, da det nye lære-og værested havde første mødedag torsdag.
SAMVÆR
Af Christine Krüger Hansen
xclkh@bergske.dk

RØDKÆRSBRO: Torsdag den
19. november var der opstart
af et lære– og værested i Kvarterhuset i Rødkærsbro.
Målgruppen for stedet er
voksne, der har lyst til at blive
bedre til dansk samt lære andre voksne fra lokalområdet
at kende.
Aktiviteten er opstartet
igennem Boligselskabernes
Fællessekretariat.
Der har tidligere været afholdt et informationsmøde,
hvor der var stor interesse.
Der blev nedsat en planlægningsgruppe med to fra Rødkærparken og to fra byen sammen med projektlederen.
»Det var selvfølgelig med
stor spænding, at vi så frem
til dagen i går, men med baggrund i et godt samarbejde
med integrationsafdelingen
ved Viborg Kommune og Røde Kors er det glade budskab
blevet delt, « fortæller projektleder Ove Elgaard.

25 fremmødte
Der har også været personlige
kontakter og banken på døre
fra planlægningsgruppens side.
På den baggrund betegner
Ove Elgaard det som en succes, at der var 25 fremmødte

Det er Boligeselskabenes Fællessekretariat, der står bag initiativet i Kvarterhuset. Pressefoto.

den første aften.
»Snakken gik livlig med
hjælp af papir og kuglepen,
oversætter-app´s og fingersprog,« fortæller Ove Elgaard.
Nye bekendtskaber blev
skabt og besøg blev aftalt allerede denne første aften.
»Det tilbagevendende for
de nye tilflyttere er, at de har
et stort ønske om at mødes
med mennesker, der har boet
i Danmark i længere tid,« fortæller Ove Elgaard og fortsæt-

ter:
»Om det er danskere eller
tilflyttere er som sådan underordnet, bare det kan give
et netværk, forståelse for lokalsamfundet og mulighed
for at øve det danske sprog.«
Han vil derfor gerne gøre
lidt reklame for værestedet i
Rødkærsparken:
»Sidder man med et ønske
om at bidrage ved at besøge eller have besøg af en eller flere
personer, eller en familie, så

er man velkommen til at kontakte projektlederen, som jo
er mig,« siger Ove Elgaard.
Aktiviteten fortsætter hver
torsdag frem til den 10. december.

Mænd mangler til audition
til næste års Busbjerg-spil
KULTUR
BUSBJERG: Mænd er stadig er
en akut manglevare til næste
års Busbjergspil, opsætningen
af »Jorden Rundt på 80 Dage«.
Derfor holder flokken bag
skuespillet anden audition
onsdag 25. november på Ulstrup Skole. Instruktørteamet
håber, at nogle flere vil melde
sig på rollelisten - og at en god
del af dem er mænd. De mangler nemlig stadig fem-seks
mænd, før rollebesætningen
kan komme på plads.
Forrige weekend var en
flok håbefulde skuespillere til
audition på stykket. De 35 talenter aflagde prøve på deres
evner inden for dans og sang.
Instruktør Michael Pedersen,
kapelmester Niels Rahbech og
koreograf Michelle Fonseca er

i gang med at lægge puslespillet, så alle roller til stykket kan
blive besat.
Til auditionen forleden
weekend skulle talenterne
fotograferes, måles og danse,
inden de blev sendt ind til en
individuel sangprøve. Nogle
var meget nervøse, mens flere
af de helt nye var mere rolige.
»Vi ved jo ikke, hvad vi går
glip af, hvis vi ikke kommer
med,« sagde en af dem.
»Man behøver ikke nødvendigvis at være en erfaren
skuespiller for at stille op, men
da det jo er en musical, så skal
man som minimum kunne
synge,« siger Niels Rahbech.
Busbjerg Spillene opsatte i
sommer musicalen »Folk og
Røvere i Kardemomme By«,
der blev set af ca. 3800 tilskuere.

Kapelmester Niels Rahbech sidder klar ved klaveret, når
sangtalenter skal vise deres værd. Pressebillede

Ud over sommerforestillingerne er foreningen i gang hele året rundt med Teaterskolen Busbjergs Børn og Unge
og drager netop nu ud med
sin julekoncert, »Busbjergs

Juleshow 2015«, der kan ses
4.-5. december i Viften i Bjerringbro og 6. december i InSide i Hammel. Se mere på
busbjerg.dk.
pcb

