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BJERRINGBRO
ONSDAG 1. NOVEMBER

Lone Hald,
medarbejder
hos Bjerringbro
Kontorforsyning
inviterer til
hobby-dag den 3.
november. Foto:
Christine Krüger
Hansen

19.00: Banko i Sønderbro Forsamlingshus
19.30: Darling, Bjerringbro Biograf

TORSDAG 2. NOVEMBER
19.30: Happy death day , Bjerringbro Biograf
19.30: Foredrag ”kræft , trit og retning” Søs Egelind, Nørgaards
Højskole
20.00: Lions koncert Poul Krebs og Michael Falch, Bjerringbro
Gymnasium

KJELLERUP
ONSDAG 1. NOVEMBER
15.00: Demenscafé i Kæret - Plejecenter Fuglemose
19.00: Andespil i Alhuset, Kjellerup
19.30: Sangaften i Hørup Forsamlingshus

Hobby-dag hos Bjerringbro
Kontorforsyning

TORSDAG 2. NOVEMBER
Ingen arrangementer

DETAIL

Christine Krüger Hansen
chrih@viborgfolkeblad.dk

”For Andersen var den egentlige kirke naturen. I den hørte
han bedst Guds stemme og hørte den give genklang i sit eget
indre”. Sådan skriver Johan de Mylius i sin seneste bog om
H.C. Andersen. Pressebillede

Hør om H. C. Andersens
naturtro
KULTUR
THORNING: Søndag 5. november kl. 14 til 16 holdes
et af arrangementerne i
festivalen Kultur og Kristendom i uge 44 (KK44)
på Blicheregnens museum
i Thorning. Hvert år har
KK44 et tema, i år er det
"Tro om igen", og under
det tema præsenterer Agnete Bang og Ingrid Mejer
Jensen H. C. Andersens naturtro. H. C. Andersen var
en forløber for vore dages
"kan-selv-kristne".
"For Andersen var den
egentlige kirke naturen. I
den hørte han bedst Guds
stemme og hørte den give
genklang i sit eget indre".
Sådan skriver Johan de
Mylius i sin seneste bog
om H.C. Andersen "Livet

og skriften", hvori han viser, hvordan døden og troen på det evige liv optog
Andersen hele livet.
På denne eftermiddag
læses nogle af de eventyr,
hvor sjæl, udødelighed og
troen på Gud spiller en væsentlig rolle. Ind imellem
oplæsningerne fortæller vi
mere om synspunkter på
H. C. Andersens tro, herunder hans forhold til kirken.
- Tag dit papirklip eller
dit strikketøj med til en
hyggelig eftermiddag i dagligstuen på Blicheregnens
museum. Lyt til de dejligste
eventyr og få nyt om H.C.
Andersens egensindige tro,
lyder opfordringen.
Tilmelding nødvendig. Skriv til koordinator@
kk44.dk.
/EXP

Bjerringbro-avis.dk

BJERRINGBRO: Den 3. november kan alle kreative sjæle få
stillet der lyst, og nysgerrighed, når Bjerringbro Kontorforsyning inviterer til
Hobby-dag i deres store forretning på Odinsvej 7.
Butikken har ekstra længe åben denne dag - helt til
klokken 18 - og der vil være
en række arbejdende værksteder, hvor kunderne kan
hente masser af inspiration både til jul, men også bare til
kreativiteten generelt.
Ved de arbejdende værksteder sidder flere af Kontorforsynings loyale kunder og
viser, hvad de kan for eksempel med stenkunst, hvor der
tegnes med de særlige Poscatusser på sten.
- Det er noget vi sælger rigtig meget af, for eksempel når
folk skal en tur i sommerhus
og skal ud at samle store flot-

te strandsten til dekoration,
fortæller Lone Hald, medarbejder hos Kontorforsyning og tovholder på arrangementet.
Der vil også på dagen være masser af eksempler på
kortfremstilling - kort der
kan bruges til alle højtider også jul.
- Vi vil også slå et slag for
Doobadoo, der er en særlig
form for kort-fremstilling,
fortæller Lone Hald.

Vind en pose

På dagen vil der være opstillet et telt ude på parkeringspladsen, hvor der afholdes et
stort restsalg med gode muligheder for at gøre en god
handel.
Hobby-tid er stadig også
lig med Hama perler, noget
der ifølge Lone Hald aldrig
rigtig lader til at gå af mode.
- Det kan godt være, at det
siges, at børn efterhånden
bruger al deres tid på Ipads
og telefoner, men vi sælger
stadigvæk rigtig mange Ha-

Her kan man eksempelvis få mere kendskab til de mange flotte
tusser, som kan bruges til at male på sten.
ma perler, så det passer ikke
helt, siger hun med et smil.
Foruden alle hobby-tingene så tilbyder Bjerringbro
Kontorforsyng også et bredt
udvalg af bordpynt til julefesterne samt nytår. Disse vil
denne dag være udstillet, så
man kan få masser af inspiration til, hvordan man dækker
et smukt bord.
Det er 3. gang at kontor-

forsyning inviterer til hobbydag, og der vil, foruden kaffe
og chokolade, også være mulighed for at deltage i en konkurrence, hvor det gælder om
at gætte.
Vinderne kan se frem til
nogle fantastiske gaveposer,
der er fyldt med fede hobbyprodukter.

onsmøde om dansk demokrati, hvordan det fungerer,
og hvad man bestemmer,
fortæller Ove Elgaard.
På valgaftenen står Boligselskabernes Fællessekretariat også bag en tur til afstemningsstedet, hvor deltagerne
får mere information og kan
se, hvordan en afstemning
foregår.
- Det er især tiltænkt de
mennesker, der ikke før har
deltaget i en valghandling,
og de vil kunne få svar på
spørgsmål som: Hvad sker

der på et afstemningssted,
hvad er en stemmeboks, og
hvordan kontrolleres det, at
alt går rigtig til, fortæller Ove
Elgaard, der sågar søger for
bustransport mellem kvarterhuset i Rødkærparken og
Hallen.

Hjælp til at sætte krydset
VALG

Christine Krüger Hansen
chrih@viborgfolkeblad.dk

RØDKÆRSBRO: Hos Boligselskabernes Fællessekretariat,
der driver Lære-værestedet
i Rødkærsbro, vælger man i
den kommende tid at sætte ekstra fokus på disciplinen: "at gå til valg", netop
på grund af det kommende
kommune- og regionsrådsvalg.
Det fortæller Ove Elgaard,

der er boligsocial medarbejder hos Boligselskabernes
Fællessekretariat.
Således er der lavet en aftale med byrådspolitiker og
regionsrådsmedlem, Ib Bjerregaard og regionsrådsmedlem Ole Jepsen om at deltage
i mødet i kvarterhuset torsdag den 2. november. Her
vil de fortælle deltagerne lidt
om, hvad det egentlig er man
bestemmer i henholdsvis byrådet og regionsrådet.
- Der er ikke tale om et
valgmøde men et informati-

