
� � � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � �  � � � � � � � � � � � � � 	  � � � � � � � � � 	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � �

NEM

SVÆR

 Vi kender alle bør-
nerimene fra »Dig og mig og 
vi to« og Halfdan Rasmussens 
»ABC«. I de sidste år er der 
igen udkommet rigtig mange 
bøger med børnerim, og en 
del af  dem har potentiale til 
at blive fremtidens klassikere. 
»Huset hvor alting blev væk« 
er en historie på rim om fa-
milien Bæk, der bor i et hus, 
hvor ALTING bliver væk. Bril-
lerne kan man aldrig finde, og 
selv huskelisterne forsvinder. 
Familien synes efterhånden, at det hele er blevet for meget, 
og prøver på forskellige måder at sætte en stopper for for-
svindingerne. Historien er skrevet af  Johannes Møllehave, 
som vi ellers bedst kender fra hans bøger henvendt til voksne 
og bibelhistorier for børn. Den underholdende historie om fa-
milien Bæk ledsages af  illustrationer af  Kirsten Gjerding.� � � � � �   ! " # $ % % ! � � & !

 »En hest i Rom og 
andre dyrerim« består af  elle-
ve fornøjelige digte med både 
enderim og bogstavrim ledsa-
get af  muntre tegninger af  dy-
rene. Læs blandt andet om ba-
nanaben Buller, der er blevet 
træt af  bananer, og isbjørne-
ungen, som fryser. Forfatteren 
til rimene, Lotte Salling, har 
i øvrigt skrevet en lang ræk-
ke bøger til dialogisk læsning 
for børn. Det er fortællinger 
og rim, som lader børnene lege 
med sproget, og som samtidig træner dialogen. Rimene er il-
lustreret med tegninger af  Bo Odgaard Iversen.   � � ' � ( ( ! ) � % % *  +

 Bogen »Hulter-bul-
ter-folket« er fyldt med mor-
somme rim om sjove folk og 
væsner. Vi møder blandt an-
det Helge, der sælger huller i 
sin hullebutik, og diskohønen 
Dorte, der er mere til fest og 
skæg end til at lægge æg. Fak-
tisk frarådes det på bagsiden 
af  bogen, at man læser den alt 
for tit, for man risikerer selv 
at blive mærkelig af  at læse 
om alle disse besynderlige per-
soner. Igen har Bo Odgaard 
Iversen bidraget med skønne 
tegninger, man kan gå på opdagelse i.  � � ) ( *  ! , ! - � � % *
Af  Tina Andrea Kristensen, Hadsten Bibliotek. Læs flere 
tips på www.favrskovbibliotekerne

 Osvald Helmuths viser er en del af  repertoiret, som 
Frank Pedersen tager under behandling, når han sammen 
med Axel Boel underholder ved viseeftermiddag fredag 10. ja-
nuar kl. 14 i InSide. Ældresagen står bag arrangementet.

Axel Boel er kendt af  mange som Fest & Underholdnings-
musiker, mens Frank Pedersen i mange år har fremført viser 
og været visefortolker bl.a. for foreningen Visens Venner.

Der er entre til viseeftermiddagen. Alle er velkomne.
pcb

 De allerbedste jyske og fynske badminton-ungdoms-
spillere i elite-, mester- og A-rækkerne kommer søndag 26. ja-
nuar til Hammel, hvor Hammel GF er vært for finalestævnet 
ved årets jysk-fynske ungdomsmesterskaber. Lørdag afvikles 
de indledende kampe rundt omkring ved stævner i Jylland 
og på Fyn. Søndag skal semifinaler og finaler i U11 A, U13 A, 
U13 mester og U13 elite, U15 A, U15 mester, U15 elite, U17 A, 
U17 mester, U17 elite, U19 A, U19 mester og U19 elite afvikles 
i Hammel. JM-finalestævnet afvikles i Hammel Idrætscenter.

pcb

 Det blev både til en første-, anden- og tredjeplads til 
badmintonspilleren Anders Schaifel-Nielsen fra Hammel GF 
i U15 B-rækken ved Thorsager-Røndes nytårsstævne.  I her-
resingle blev det til en tredjeplads, en andenplads blev hentet 
i herredouble sammen med Nikolaj D. Nielsen fra AIA/Tran-
bjerg og endelig blev det til en sejr i mixeddouble sammen 
med Emma Cecilie Revsbæk fra Ulstrup. I alt måtte Anders 
Schaiffel-Neilsen igennem ni kampe ved stævnet.

pcb

 2. juledag holdt Ul-
strup IF og Vellev IF julebal i 
Ulstrup-Hallen. Rigtig mange 
unge mennesker bruger jule-
ballet til at mødes med venner 
og gamle klassekammerater. 
Desværre kom der knap så 
mange gæster, som de forrige 
år, og for første gang i mange 
år kom man ikke over 1000 gæ-
ster. Juleballet forløb stille og 
roligt, og der var kun små op-
gaver for kontrollørerne. Trods 

det faldende antal gæster er 
idrætsforeningerne godt til-
fredse, og juleballet kommer 
til at give en pæn skilling til 
klubkasserne i henholdsvis Ul-
strup IF og Vellev IF. Nu skal 
ballet evalueres, og annargø-
rerne vurdere, hvad der kan 
gøres for at få lidt flere gæster 
ind igen. Et er doig sikkert. 
Der bliver også julebal i 2014.

pcb

 Østjysk Square Dance Club starter op på forårssæ-
sonen, og her er der stadig ledige pladser på begynderholdet. 
Der kræves ingen forkundskaber, og man kan deltage både 
som enlig eller som par. 

Kurset strækker sig over 12 torsdage i løbet af  foråret, før-
ste gang 9. januar fra 19-20.15 på Rønbækskolen i Hinnerup. 
Man kan frit danse med to gange for at prøve, om det er en 
aktivitet, som man vil fortsætte med.

pcb

 Hinnerup & Omegns Jagtforening starter torsdag 
9. januar kl. 19 kursus i jagthornsblæsning. Det sker i mu-
siklokalerne på Rønbækskolen i Hinnerup. Foreningen tager 
hul på sin 23. sæson med jagthornsblæsning. Der er stadig 
stor interesse for at lære den gamle kultur, at blæse på jagt-
horn og bruge det på efterårets jagter eller til andre festlige 
lejligheder. Alle kan lære at blæse på jagthorn. Jagthorns-
blæsning er ikke kun forbeholdt mænd. Foreningen har flere 
piger, der er aktive blæsere. Alle er velkommen også selvom 
man ikke er medlem af  Hinnerup Jagtforening. Har man 
som nybegyndere endnu ikke investeret i et jagthorn, kan 
man låne af  foreningen til det første kursus.                   pcb

UGENS KONKURRENCE

Vind DVD
fi lmen
GAMLE

DANMARK

Ugens spørgsmål:

Hvem er
forfattern til

Gamle Danmark?

Læs mere om fi lmen på www.scanbox.com
Afgiv dit svar på DinBy.dk (Vælg FavrskovAvisen).
Gå ind under konkurrencer el. klik på topteaser.

Sidste frist fredag den 10. januar kl. 8.00

Vinder i uge 1 af gavekort
til Mobil Velvære

Jane Vejergang, Hadsten 

Vinderne får præmien tilsendt


