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ag.jensen@nordjyske.dk

HOBRO: Lisbeth Johansen, 
fundraiser og nødhjælpsar-
bejder i Indien (men oprin-
deligt fra Hobro) er ræve-
stolt over at have åbnet sin 
første skole samt et dag og 

nat center for gadebørn i et 
slum område i Calcutta.

Hendes vigtigste opgave 
er at skaffe penge til hjælpe-
arbejdet, der foregår på 
mange felter, og lige nu 
strømmer det næsten ind 
med penge takket være en 
fiffig ide og et samarbejde 

med BetterNow, der en on-
line fundraising portal.

- Det er super smart, sjovt 
og en nem måde at samle 
penge ind på, fortæller en 
glad Lisbeth Johansen, stif-
ter af den danske nonprofit 
hjælpeorganisation Little-
BigHelp.

Målet er at skaffe penge, 
så skolens lærere kan få løn i 
et år, og målet er at få samlet 
25.000 kr. inden på fredag 1. 
juli. 

Men allerede for to dage 
siden, var målet nået til ful-
de og beløbet helt oppe på 
27.000 kr.

Guleroden en af de efter-
tragtede Cansleep-dåser til 
fri afbenyttelse ved Smuk-
fest 2011 i Skanderborg. For 
en indbetaling på 100 kr. 
deltager man i konkurren-
cen.

Michael Refslund, pæda-
gogmedhjælper og lærervi-
kar, mødte Lisbeth Johansen 
sidste år, og vil også gerne 
give et bidrag til hjælpear-
bejdet.

- Jeg fik mulighed for at 
købe en af de eftertragtede 
sove-dåser til årets festival i 
Skanderborg, og min første 
tanke var, at det måtte kun-

Hjælp strømmer   ind til Indien
velgøRenHed: En luksus-dåse 
på højkant til festival i Skanderborg 
skaffer penge til lærere for børn 
i Calcuttas slum

MARIAgeR: En flok unge piger kom i weekenden op at toppes, da de ved af-
tenstide opholdt sig i et busskur på Gl. Hobrovej i Mariager tæt på Digter-
vænget. Da pigerne også nåede at slå på hinanden indbyrdes, er der nu fore-
taget en politianmeldelse af voldsepisoden.

Unge piger oppe at toppes i busskur

HOBRO: En tegnebog er stjålet fra en taske placeret i en en-
tre til en lejlighed i Adelgade i Hobro. Tyveriet er sket 
mandag aften melelm klokken 18.05 og 18.10, og politiet 
formoder at en ukendt listetyv har været på spil på adres-
sen.

Tyveri fra byggeplads
HOBRO: Fra en byggeplads ved ungdomshuset i Christi-
ansgade i Hobro er der natten til mandag stjålet diverse 
former for elhåndværktøj, en byggepladstavle til el samt 
elkabler. Bdr. Nielsen i Hobro står bag byggepladsen.

Hærværk på Hobro Friskole
HOBRO: Hobro Friskole på Nyvej har været udsat for hær-
værk. det er sket i tidsrummet fra torsdag til mandag 
morgen, hvor et termovindue til et legehus er knust og 
det samme gælder flere udendørs blomsterkrukker.

Spritbilist afsløret i Hobro
HOBRO: En mandlig bilist fra 1954 blev mandag sidst på 
eftermiddagen stoppet af politiet i Fjordparken i Hobro, 
sigtet for spritkørsel.

Tyveri af ATV’er og personbil 
HOBRO/HAdSUnd: En lysegrøn 4-hjuls trukket Arctic Cat 
ATV’er uden nummerplader er stjålet fra en adresse på 
Lupinvej i Hobro. Fra Bygmestervej i Hadsund hos MJ 
Auto Service er der sket brugstyveri af en sort Toyota 
Aigo med registreringsnummeret CG 22458.

Listetyv på spil i gågade i Hobro

HOBRO: Med en belæg-
ningsprocent på ikke min-
dre end 95,8 til de 15 fore-
stillinger blev årets Fyrkat-
spil en dundrende succes. 
Tilsvarende var belæg-
ningsprocenten i fjor på 
92.

Årets forestilling, Kon-
gen vender tilbage, var 
samtidig spillets jubilæ-
umsforestilling nummer 
25, og bedre ”gave” i an-
ledning af jubilæet, kunne 
spillet ikke give sig selv. 

Allerede ved forpremie-
ren var der fuldt hus, og 
langt de fleste billetter var 
solgt før premiereaftenen. 
I alt fulgte 1944 tilskuere 
kong Haralds strabadser i 

det spændende stykke.
Jubilæumsforestillingen 

bød samtidig på et par ny-
heder, der gik rent ind hos 
publikum. Bl.a. faldt der 
mange positive tilkendegi-
velser om ideen med lade 
kongen komme sejlende til 
Fyrkat i vikingebåd på Fyr-
kat Engsø. På vej op mod 
kongsborgen kunne publi-
kum samtidig nyde drabe-
lige slagscener af spillets 
kampgruppe.

I den kommende tid ar-
bejdes der igen bag kulis-
serne – frem mod næste års 
spil. dertil kommer, at der 
også skal strikkes en jule-
forestilling sammen. 

Fyrkatspillet  
trak folk af huse

Ideen med at lade kongen komme sejlende i vikingeskib blev 
særdeles positivt modtaget af publikum.  Privatfoto

Af Anna Grethe Jensen
ag.jensen@nordjyske.dk

HOBRO: "Er der noget mælk?"
"Det står i køleskabet."
"Nu skal jeg hente det."
"Er der ikke noget?"
"Det var dig, der skulle ha-

ve købt ind."
" Åh, det har jeg glemt."
"Det er også fordi du altid 

har så travlt."
Lærke Dalgaard og Nicolai 

Kvistgaard, nu forhenværen-
de klassekammerater fra 6. 
klasse på Arden Skole har 
lært replikkerne til perfekti-
on, og så kommer det sjove.

- Prøv at spille det med 
kærlighed, spil det som gam-
le mennesker, eller med vre-
de, lyder det fra de andre, og 
Lærke og Nicolai kaster sig 
ud i fortolkningen af de vidt 
forskellige måder at sige de 
samme, egentlig ret kedelige 
replikker på.

15 muntre unger fra 3. til 
6. klasse i Mariagerfjord og 
Rebild Kommuner går i den-
ne uge på sommerskole på 
Hobro Bibliotek med Andy 
Rye som instruktør og mun-

Teater 
for sjov 
i ferien
SOMMeRSKOle: Scenekunst på 
tværs af alder for små naturtalenter

Det var sminkedag i sommer-
skolen på Hobro Bibliotek i går, 
i dag gælder det skabelse af ka-
rakterer, og alle vil få tildelt en 
person eller en ting - som f.eks. 
en sofa - man skal spille.

» Vi kunne nok 
heller ikke lave 

dette her, hvis vi ikke 
kendte hinanden  
i forvejen.  
Lærke DALGAArD,
sommerskole-skuespiller

ter inspirator.
- Børnene skal ikke som 

tidligere år lave et færdigt 
skuespil, men derimod ud-
styres med nogle af skuespil-
kunstens værktøjer, forkla-
rer Andy Rye.

En dag gælder det perfor-
mance, en anden dag skal 
der sminkes, og det blev der i 
går.

Vampyr, prinsesse eller en 
yndig lille blomst. Der var 
frit valg i sminkekrukkerne.

Mens andre børn leger f.
eks. cirkus, lærer at dykke el-
ler fiske, spiller badminton 
eller lærer ridning eller rol-
lespil i sommerskolen, har 
Andys elever haft lyst til at 
forsøge sig med skuespil.

Flere kendte ikke nogen af 
de andre i forvejen, men 
meldte sig lynhurtigt til, og 
det skulle være hurtigt, for 
de 15 pladser var besat med 
det samme.

Lærke og Nicolai sad parat 
ved computeren og kunne 
klikke sig på som de allerfør-
ste deltagere.

Og de spiller den lille 
sketch om mælken og køle-
skabet, så hele holdet og in-
struktøren med er vildt be-
gejstrede.

På spørgsmålet, om de 
kunne tænke sig at blive rig-
tige skuespillere, svarer Lær-
ke med et tjaa, tjoo, måske 
nok som ung, men nok ikke 

som voksen.
- Vi kunne nok heller ikke 

lave dette her, hvis vi ikke 
kendte hinanden i forvejen, 
tilføjer hun. 

Der er teater i Hobro med 
sommerskolen igen i uge 32, 
men her er der stadig seks le-
dige pladser.
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Hjælp strømmer   ind til Indien
Lisbeth Johannesen har gennem hjælpeorganisatio-
nen LittleBigHelp givet nyt håb om en bedre fremtid 
for børn i Calcuttas slum.  Privatfoto

ne indbringe penge til et 
godt formål, siger Michael 
Refslund.

Han kontaktede ledelsen 
af Smukfest og spurgte, om 
han måtte udlodde dåsen, 
og de var fluks med på ide-
en.

- Til daglig møder jeg børn, 
der ikke gider gå i skole, men 
i Indien lever millioner af 
børn på gaden uden mulig-
hed for uddannelse, tilføjer 

Michael Refslund.
For bare 25.000 kr. kan 

150 børn blive undervist i et 
helt år.

Royal Unibrew, der har 
udviklet Cansleep-dåserne, 
har støttet projektet ved at 
udlodde to billetter til Smuk-
fest, så vinderen kan få en 
komplet festival-pakke.

Se mere om konkurrencen 
og på http://www.better-
now.org/smukfest-daase.

SKJELLERUP: 18-årige Frida Dorthea Bertelsen fra Skjelle-
rup strøg helt til tops, da hun på ryggen af sin otte-årige  
årige palominovallak ”Chopali” deltog i distriktsmester-
skabet i dressur for  juniorer. 

Der skulle rides både lørdag og søndag ved stævnet i 
Brovst, og Frida og Chopali fik en førsteplads lørdag og 
en andenplads søndag. Det rakte til en samlet sejr i kam-
pen om distriktsmesterskabet. 

Med det flotte resultat i Brovst fik Frida Dorthea Bertel-
sen en perfekt start på sommerferien, som hun ellers bru-
ger mest på sine heste. Efter sommerferien tager hun hul 
på 2.hf og derefter satser hun på at søge ind på Trænera-
kademiet ved Ålborg Sportshøjskole - selvfølgelig på ri-
delinien!

Distriktsmester i dressur

18-årige Frida Dorthea Bertelsen fra Skjellerup på ryggen af 
Chopali. Ved fælles hjælp sikrede de to sig distriktsmesterska-
bet i dressur for juniorer.  Privatfoto 

ASSENS: Assens Skole har holdt translokation for de elever 
der sluttede deres skolegang på Assens Skole torsdag 23. 
juni.

Elever, søskende og forældre var mødt op til en hygge-
lig eftermiddag med tale fra skolebestyrelsesformand 
Maria Leer og skoleleder Arne Omar Sørensen. Derud-
over underholdt lærere og skolens musikhold. 

De 11 afgangselever på billedet er (bagest) Jonas Skov 
Andersen, Peter Thorsen, Michael Venning Larsen, Tobi-
as Mousten, Frederik Harboe Platz og Thomas Laust Pe-
dersen og (forrest) Henriette Else Kni Baadsgaard, Ale-
xander Engberg Petersen, Simone Quist Jensen, Mikkel 
Klock Bøgh Lassen, Lotte Vestergård Jensen. Derudover 
afsluttede Jonathan Rosenkilde Bugge og Jens Kristian 
Bach deres skolegang på Assens Skole.

Farvel til 13 Assens-elever

11 af årets afgangselever på Assens Skole.  Privatfoto

HADSUND: Ved et indbrud i et revisionskontor i Storegade i Had-
sund i løbet af weekenden er der stjålet to bærbare pc’er, to ta-
sker samt frimærker. Gerningsmanden har skaffet sig adgang 
ved at bryde fordøren i opgangen til revisionskontoret op.

To pc’er stjålet fra revisionskontor

Nicolai Kvistgaard og Lærke Dalgaard siger de samme replikker igen og igen, men med forskellige ud-
tryk, som de andre bestemmer, og resultaterne er vidt forskellige.  Foto: Martin Damgård

Sid så stille.... du skal males. 
Det var frit valg i sminkekruk-
kerne.

Mariagerfjord og Rebild 
Kommuner kører i år fælles 
sommerskole. 

Læs evt. mere på www.
sommerskole.nu.


