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Dronning Margrethe satte legen fri

DET SKER
BJERRINGBRO - FREDAG 8. JULI

Bjerringbro- og Mammen FDF’ere tog imod dronning Margrethe torsdag
aften, da hun åbnede den store landslejr på Sletten ved Ry.

10.00 Åbent på Energimuseet, Tange.
16.30 Ice Age, Bjerringbro Biograf.
19.30 Virgin mountain, Bjerringbro Biograf.

LEJRLIV

BJERRINGBRO - LØRDAG 9. JULI

Af Randi Hoffmann
xclkh@viborgfolkeblad.dk

10.00 Åbent på Energimuseet, Tange.
14.00 Ice Age, Bjerringbro Biograf.
14.00 Åbent på Gudenådalens Museum, Bjerringbro.
19.30 Virgin mountain, Bjerringbro Biograf.

DET SKER

SLETTEN: Har hun kjole på?
Tager hun en tur i rutsjebanen? Børnene i Landsbyen
»Hvinet«, en fælles lejr for elleve kredse fra Bjerringbro
til Nibe, venter på at hendes
majestæt dronning Margrethe kommer på besøg.
Og så kommer hun, - en rigtig dronning. I rask trav, vinkende, smilende. I en glad,
farverig, blomstret frakke omkranset af glade FDF børn. Lige hen til »Hvinets« kæmpe
rutsjebane.
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På besøg hos os

10.00-17.00 Åbent på Danmarks Cykelmuseum, Aalestrup.
10.00-19.00 Åbent i Rosenparken, Aalestrup.
12.00-18.00 Åbent i Aalestrup Friluftsbad.
13.00-16.00 Åbent i Galleri Aalestrup.
19.00 Ice Age - den vildeste rejse. 3D. Bio Aalestrup.

Landslejrens unge og børn bor
i fem riger. I hvert rige er der
en række landsbyer. Rikke og
Jens Vingborg deler borgmesterposten i landsbyen »Hvinet«. Byporten er en kæmperutsjebane, og her bliver der
hvinet!
Borgmestrene viser Dronning Margrethe rundt i »Hvinet«, mens børnene tager en
tur i en karrusel af rafter. Det
går hurtigt, vildt og rundt. Der
bliver hvinet igen. Temaet for
årets lejr er leg.
»Her er der tid til at lege. Her
har de voksne tid til at lege. Lege med jer.«
Sådan byder borgmester
Rikke Vingborg børnene velkommen.
»Og når I går igennem porten her til »Hvinet«, så er det,
som vi forklarede dronningen, - så er I hjemme.«
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11.00 Åbent på Blicheregnens Museum, Thorning.

KJELLERUP - LØRDAG 9. JULI
11.00 Åbent på Blicheregnens Museum, Thorning.

AALESTRUP - LØRDAG 9. JULI
10.00-14.00 Åbent i Galleri Aalestrup.
10.00-17.00 Åbent på Danmarks Cykelmuseum, Aalestrup.
10.00-19.00 Åbent i Rosenparken, Aalestrup.
12.00-18.00 Åbent i Aalestrup Friluftsbad.
19.00 Ice Age - den vildeste rejse. 3D. Bio Aalestrup.

Hele mennesker
Dronning Margrethe er protektor for FDF og før det, hen-

Torsdag aften var Dronning Margrethe på besøg i den lokale FDF landsby - Hvinet.

keligheden vender vi nogle
gange fantasien ryggen,« forklarer dronning Margrethe
og fortsætter:
»I legen får fantasien, nysgerrigheden og kreativiteten
lov til at runge. I ønskes ni gode dage med plads til at lege
løs.«
Svaret kommer prompte
fra de mange tusinder børn,
unge og voksne. Stående klapsalver og glade hurra råb følger dronningen op til logen,
der også på bedste FDF-vis er
lavet af rafter.
Borgmestrene viste dronning Margrethe rundt i Hvinet,
mens børnene tog en tur i en karrusel af rafter.

des far kong Frederik. I år er
mere end 11.500 børn og unge samlet til Landslejr på Sletten ved Ry med det ene formål

at lege, være sammen og lade
nysgerrigheden få frit spil.
»I fantasien vendes virkeligheden på hovedet, og i vir-

Rødkærsbro skal cykle bedre
Samarbejde vil efter sommerferien sætte fokus på cykelkulturen i byen.
TRAFIK

Find det i Ugeavisen
Møldrup-Aalestrup
umaa.dk

RØDKÆRSBRO: Et samarbejde på tværs af Rødkærsbro
skal sikre bedre cykelkultur
i byen. Samarbejdspartnere
er cyklistforbundet i Viborg,
borger- og håndværkerforeningen i Rødkærsbro, skolen
i Rødkærsbro og Boligselskabernes Fællessekretariat.
Ideen til projektet udspringer at, at der er kommet meldinger på, at nogle af byens
flygtninge ikke helt forstår
den danske cykelkultur. Det

er der så også danskere, der
ikke gør.
»Derfor er vi i samarbejde
blevet enige om at sætte fokus
på cykelkulturen efter sommerferien«, fortæller projektleder Ove Elgaard fra Boligselskabernes Fællessekretariat.
Indsatsen er delt op i fem
trin. Skolen vil sætte ind med
et indslag i forbindelse med 0.
klassernes start. På skolen vil
der desuden i efteråret blive
sat særligt fokus på cykelkultur i de forskellige klassetrin.
Det vil ske gennem SSP.

Fællessekretariatet vil i den
forbindelse stille en cykelaktivitetsbane til rådighed.
»Vi arbejder på et samarbejde med Sprogcenter Viborgs
afdeling i Rødkærsbro til trin
2, som kan være en indsats i
sprogskolen, hvor vi kan have
både cykelbane og cyklistforbundet til rådighed,« fortæller
Ove Elgaard videre.
Lære-værested vil blive inddraget, og der vil blive et arrangement med cykelbanen
på en p-plads i afdelingen. Arrangementet vil være åben for

hele byen.
Endelig vil borger- og håndværkerforeningen i samarbejde med cykelklubben være guider for cykelture i omegnen. Både som et cykeltræningsprojekt, som et socialt
samvær og som en introduktion til naturen, stier og seværdigheder.
Forebyggelsesafdelingen i
Midt- og Vestjyllands Politi i
Holstebro er med på sidelinjen i projektet, oplyser Ove Elgaard.
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