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DET SKER OMKRING OS
.
Det sker i
november på
Vigerslev
Bibliotek,
Kirsebærhaven
23, Valby

Valby kan hjælpe flygtningene i Darfur
Situationen bliver værre og
værre i Darfur. 3,2 millioner
mennesker er afhængige af
fødevarehjælp, og tallet stiger med 200.000 - 250.000
hver måned. Derfor håber
Villy Sørensen, der er indsamlingskoordinator i Valby, at mange vil melde sig
som indsamlere til Dansk
Flygtningehjælps landsindsamling søndag den 13. november 2005.
Over to millioner sudanesere er drevet på flugt. De har
søgt ly i flygtningelejre eller
hos værtsfamilier, der har
delt deres sparsomme forråd
med dem. Men nu er forrådet sluppet op, og befolkningen kan ikke komme

til at dyrke jorden pga. faren
for overfald og voldtægt. FN
frygter, at hundredetusinder
vil dø af sult og banale sygdomme, hvis ikke de får
hjælp nu.
Dansk Flygtningehjælp uddeler nødhjælp til 160.000
mennesker i området. Men
der mangler penge for at kunne nå ud til endnu flere, og
derfor håber Villy Sørensen,
at flere danskere vil bruge tre
timer på at hjælpe flygtningene i Darfur.
Hver indsamler får omkring
1.000 kr. i indsamlingsbøssen på de tre timer, det tager
at gå en rute - for de penge
kan Dansk Flygtningehjælp
forsyne to flygtningefamilier

i Darfur med kogegrej, så de
selv kan lave mad, og udstyr
til at rense drikkevandet, så
de ikke bliver syge.
Indsamlingsbøsserne udleveres på indsamlingsdagen
mellem kl. 10.00 og 11.00 i
Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 4-8, Valby.
Pengene fra landsindsamlingen 2005 går til Dansk
Flygtningehjælps arbejde i
Darfur, og andre steder hvor
der opstår behov.
Meld dig som indsamler på
www.flygtning.dk, på 88 16
16 88 eller sms INDSAMLER til 1299, så ringer vi dig
op. Du kan også henvende
dig direkte til Villy Sørensen
på tlf. 36 17 13 94.

Klar til Kunst & Kærlighed 2005?
For fjerde år i træk afholdes
kunstbegivenheden “Kunst
& Kærlighed”, af og med
Danmarks måske mest succesfulde og internationalt lovende kvindelige kunstner,
Lina Murel Jardorf.
“Kunst og Kærlighed” holder
i år til i de smukke gamle F.L.
Smith bygninger på Gammel Køge Landevej 22 i Valby, hvor Lantz i dag har til
huse.
Lina Murel Jardorf er med sine skulpturer og malerier både kendt, anerkendt og højt
værdsat af den danske og
internationale kunstverden

for sine ekspressive malerier
og skulpturer, som går direkte i hjertekulen med sine
varme, vibrerende og kærlige energier. Så bered dig - for
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Er det længe siden du
scorede som Elkjær?

nu præsenterer hun sine nyeste værker, som kan ses
frem til den 13. november.
Nøgleordene er kærlighed,
styrke, følelsesmæssig power

Læsegruppe
2. november kl. 16-17:45 vi
læser Bent Hallers slægtsroman fra 1993 “En saga blot”.

Sundhedshjørnet

og en hyldest til det gode i
mennesker, den feminine
energi og til det største af alt
- Moder Jord.
“Kunst og Kærlighed” er en
årlig tilbagevendende event
som i år holdes hos Lantz i de
smukke gamle F.L. Smith
bygninger. Stedet er valgt
fordi det med sine spændende bygninger og moderne
indretning danner en perfekt
ramme om den smukke udstilling. Tidligere år er “Kunst
og Kærlighed” blevet afholdt
i f.eks. Den Kongelige Porcelænsfabrik og i den fredede
gamle Flyvebådsterminal i
Havnegade - som begge blev
tilløbsstykker med masser af
gæster og besøgende til åbningerne.

Vigerslev Boldklub’s
Venner
Afholder
Bankospil hver mandag
kl. 18.30 på Frems tribune,
Julius Andersens vej nr 7
20 spil i serien
starspil
pausespil
jydespil
bomben
+ stjernespil

Vigerslev
Boldklub
Afholder
Så er det tid til at komme på banen med foreningen
”Sjov motion for mænd 40+”!
Vi spiller bold, hockey, basket og laver almindelig grundtræning.
Her er plads til dig, som ikke føler dig hjemme i smarte fitnesscentre.
Onsdag kl.19.30-21.00 på Ellebjerg skole,
P. Knudsens Gade 37-39, 2450 SV
Torsdag kl.18-19.30 på Hanstedskole
Rødbyvej 2, 2500 Valby
Den første træning er altid gratis. Henv. til John, formand på 20 45 29 70.

Bankospil hver søndag på
Parkstien 2, Klubhuset
Fra kl. 12.00 – 16.00
4 timer i alt, men man kan også
spille 1 time ad gangen.
Vigerslev Boldklub
Parkstien 2
2450 Kbh. SV
Telefon 3130 0965

9. november 13:30-15 “Fald
og balance” ved Gitte Wøldike og Lotte Mikkelsen fra Benediktehjemmets Træningscenter.
22. november kl. 14-16 Caféarrangement med information om demens ved Margit
Søe og Jan Anthonisen, Alzheimerforeningen.

og inkludere kaffe/te og kage.
Billetter kan bestilles på tlf.
8255 2200 eller købes på
Biblioteket.

På valgdagen den 15.
november holder biblioteket åbent til kl. 20.
Filmmatinéen
Et spændende program
sammensat af 13 animationsfilm om mystiske huse, filosofiske drømme og groteske
hønsefarme.
Den 15. november kl. 11-14
og kl. 16:30-19:30
Den 16. november kl. 14:3017:30
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Internetcafe
28. november og den 30. november kl. 14-16.

Nordisk Biblioteksuge
Mandag den 14. november
afholdes det traditionsrige
“Ordet i norden”. I år er temaet “at rejse”. Kl. 19, holder
biblioteket
skumringstid,
hvor først skuespilleren Søren Frandsen læser et afsnit
op af Selma Lagerlöf’s: Niels
Holgersens Vidunderlige rejse, hvorefter Jeannet og Valdemar Ulrikkeholm synger
danske sange akkompagneret
af guitar og tværfløjte. Arrangementet koster kr. 30,-

Johannes
Nymark
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