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Adresse Adelgade 56, 9500 Hobro

KIRKETERP: Veggerby Seniorer inviterer til foredrag med Svend Jørgensen tirsdag 2. 
oktober kl, 14 i klubhuset på Kirketerp Stadion. Titlen på foredraget er ”Mit livs mare-
ridt”. Svend Jørgensen var tidligere direktør i Sparekassen Himmerland.

Svend Jørgensen fortæller om sit mareridt

MARIAGER: TV2’s regionale 
julekoncert sendes i år ikke 
fra Skagen Kirke, som det 
hidtil har været traditio-
nen, men derimod fra Ma-
riager Kirke. 

Kultur- og fritidsudvalget 
i Mariagerfjord Kommune 
har netop valgt at yde 
34.000 kroner i støtte til 
koncerten. 

Den optages i Mariager 
torsdag 22. november, og 
som sædvanlig er det ope-
rasangeren Jens-Christian 
Wandt, der er tovholder. 

Han har samlet et hold af 
nogle af Danmarks dygtig-
ste musikere - bl.a. mezzo-
sopranen Andrea Pellegri-
ni, violinisten Andreas 
Birk, pianisten Alexander 
McKenzie og Holmens Kir-
kes førsteorganist Jakob 
Lorentzen. 

Jens-Christian Wandt 
medvirker både som tenor 
og som programvært og 
glæder sig på forhånd me-

get til koncerten i Mariager 
Kirke.

- Det er jo et fantastisk 
rum med en helt eneståen-
de akustik, og jeg er glad 
for, at TV2 har valgt mig til 
at sammensætte denne ju-
lekoncert. Det bliver et 
program fyldt med julens 
kendte og elskede sange og 
salmer. Der bliver solisti-
ske indslag men også fæl-
lessang, hvor alle i kirken 
skal synge med, afslører 
han.

Der er stadig billetter at 
få til julekoncerten i Maria-
ger Kirke. Billetsalget sker 
via hjemmesiden billetten.
dk 

- Det er god branding af 
byen og kommunen at få 
julekoncerten vist i fjern-
synet. På den baggrund er 
de 34.000 kroner givet 
godt ud, siger formand for 
kultur- og fritidsudvalget i 
Mariagerfjord Kommune, 
Jane Grøn (S). 

Julekoncert  
optages i kirken 
i Mariager med 
kommunal støtte

Årets regionale julekoncert i det nordjyske bliver i år optaget i 
Mariager Kirke. Nærmere bestemt 22. november.  Privatfoto

MARIAGERFJORD

HOBRO: Høreforeningens 
landsformand, Majbrit 
Garbul Tobberup, kommer 
tirsdag 9. oktober til Ho-
bro, inviteret af Mariager-
fjord Høreforening. 

Majbrit Garbul Tobberup 
er selv hørehæmmet og 
blev i sommer opereret for 
otosklerose. Det er en til-
stand, der kan give kronisk 
høretab samt tinnitus. 

Hun vil fortælle om, 
hvad der gøres for at få 
nedbragt lange ventetider 
på behandling og levering 
af høreapparater og om, 
hvordan man passer godt 
på sin hørelse. 

Det foregår i Hobro Bibli-
oteks store sal, hvor der vil 
være teleslynge såvel som 

skrivetolk. 
Der serveres kaffe, og al-

le er velkomne. Tilmelding 
til Kurt Mortensen på tele-
fon 98585451.

Landsformand besøger Hobro

Landsformand for Hørefore-
ningen, Majbrit Garbul Tobbe-
rup besøger Hobro og fortæl-
ler bla. om, hvordan man pas-
ser på sin hørelse. 
 Foto: Vagn-Ebbe Kier

Af Margit Sig
margit.sig@nordjyske.dk

REBILD: Trine Fyrst har netop 
fået en højst opmuntrende 
melding fra sin søn Morten 
efter den første tid på inten-
siv læringscamp på Rebild 
Vandrerhjem, det såkaldte 
Læringslokomotiv:

- Han fortalte, at de havde 
haft om rumfang, og at det 
godt nok var svært. Men jeg 
skal nok lære det, sagde han!

Trine Fyrst er selv lærer på 
Haverslev Skole, hvor hun 
underviser i engelsk, tysk og 
matematik. Men derhjemme 
er det ikke altid en fordel, at 
hun er lærer:

- Min søn vil ikke have, at 
jeg hjælper ham. ”Det siger 
du kun, fordi du selv er læ-
rer”, kan han sige. Eller: ”Det 
er, fordi du er min mor, du 
skal sige det.” Derfor er jeg 

så taknemmelig for, at han 
har fået denne mulighed, si-
ger hun.

Hun kan, men tror ikke på det
Heidi Hvilshøj håber også 
inderligt, at Læringslokomo-
tivet kan give hendes datter 
Frederikke mere tro på egne 
evner:

- Det er egentlig ikke, fordi 
hun ikke kan finde ud af det. 
Hun laver næsten ingen fejl! 
Men hun tror ikke på, at hun 
kan, fortæller Heidi Hvils-
høj.

Hun er bange for, at det er 
opvæksten, der har givet 
hendes datter problemer i 
skolen.

- Grunden til min datters 
usikkerhed er nok, at hun er 
vokset op med en syg mor. 
Jeg har en psykiatrisk diag-
nose, og det har været hårdt 
for hende, selv om hun har 

fået en masse hjælp. Hun har 
også været ude for mobning 
og måtte flytte skole på 
grund af det, fortæller Heidi 
Hvilshøj, som dog også kan 
berette, at datteren er blom-
stret op, efter at hun er be-
gyndt at gå på Sortebak-
keskolen i Nørager.

Men Læringslokomotivet 
kan måske hjælpe Frederik-
ke yderligere. 

- Det betyder meget for 
mig, at hun har fået det her 
tilbud. Også fordi jeg selv er 
ordblind. Men da jeg gik i 
skole, var der nu ingen, der 
var opmærksomme på det, 

Nu kan 
deres 
børn 
lære det
WORKSHOP: Forældre til unge  
på Læringslokomotivet i Rebild  
får hjælp til at hjælpe

I workshoppen stifter forældrene også bekendtskab med nogle af de begreber, deres børn møder i 
Læringslokomotivet. Blandt andet de ”syv karaktertræk”, som man har lånt fra Løkkefondens Drenge-
akademier. Her gælder det om at huske at være taknemmelig.  Privatfoto

Som et nyt element i projekt 
Læringslokomotivet er der i år 
koblet en såkaldt Forældrekupé 
på, hvor forældrene får redska-
ber til at støtte de unge bedre i 
deres videre udvikling.  
 Privatfoto



siger Heidi Hvilshøj.
   De to mødre har netop del-
taget i den anden af i alt fem 
workshops, der som noget 
nyt i år skal hjælpe forældre-
ne til bedre at kunne støtte 
deres børn i at turde lære og 
udvikle sig, når de kommer 
hjem efter fire uger på Læ-
ringslokomotivet.

26 forældre er mødt op til 
det helt frivillige tilbud, som 
kaldes Forældrekupéen, og 
dermed er samtlige 20 unge 
deltagere repræsenteret. 

For de voksne handler det 
for eksempel om at blive be-
vidst om, hvad man selv går 
og siger:

”Vi er dårlige til matema-
tik i min familie”, lyder et 
udsagn, som de skal vurde-
re.

Eller ”Han er et naturta-
lent til svømning”.

Pointen er, at man videre-
bringer den opfattelse, at ev-
ner er noget, man enten er 
født med eller ikke født med. 

Og måske er man på den 
måde indirekte med til at 
lukke af for sit barns udvik-
lingsmuligheder. Av. 

- Hvad sker der mon, hvis 
man i stedet siger: ”Jeg er ik-
ke så god til matematik - 
endnu”, spørger Jens Skov 
Jørgensen, leder af Rebild 
Ungdomsskole, som står for 
den lokale udgave af Læ-
ringslokomotivet.

Hjernemusklen kan trænes
Forældrene har også set en 
lille film om hjernen, som 
nemlig ikke bare er en fast 

størrelse, som man har fået 
én gang for alle ved fødslen.

- Hjernen kan trænes som 
en muskel. Men det kommer 
meget an på det mindset, 
den tankegang eller indstil-
ling, man selv har til at lære 
og udvikle sig. Og det mind-
set, man bliver mødt med, 
siger Helle Bitsch Pedersen, 
projektmedarbejder ved Re-
bild Ungdomsskole og un-
derviser på Læringslokomo-
tivet.

Hvis man har et ”fastlåst 
mindset” kaster man sig nø-
digt ud i noget, man ikke kan 
i forvejen, fordi man er ban-
ge for at begå fejl og komme 

til at se dum ud. 
- Så tør man ikke række 

hånden op og indrømme, at 
der er noget, man ikke for-
står, forklarer Helle Bitsch 
Pedersen.

Hvis man derimod har et 
mere ”fleksibelt mindset”, 
går der ikke så let skår af en, 
selv om man begår fejl eller 
får kritik, mens man er ved 
at lære noget nyt.

Og man kan godt ændre 
det fastlåste mindset til et 
fleksibelt - blandt andet ved 
at hjælpe hinanden med at 
lære, som det i høj grad går 
ud på i Læringslokomotivet.

Ved den næste workshop 
for forældrene skal det især 
handle om at give feedback, 
der bringer videre:

- Det er ikke så meget 
værd, hvis man bare siger 
”ih, det var fint”, siger Helle 
Bitsch Pedersen.  

Mandag 1. oktober 2018 NORDJYSKE Stiftstidende 11 ...

MARIAGERFJORD: Mariager-
fjord Gymnasium udvider 
solcelleanlægget på taget 
af sin hovedbygning. Det 
betyder, at gymnasiet kom-
mer til at producere mini-
mum 20.000 kwh mere om 
året.

- Udvidelsen af vores sol-
celleanlæg sker som led i 
gymnasiets grønne profil 
og bestræbelser på at ned-
sætte skolens driftsudgif-
ter, så der bliver frigivet 
flere midler til undervis-
ningen. Sammen med de 
andre solcelleanlæg vil an-
læggene producere cirka 
35 procent af gymnasiets 
samlede energiforbrug, 
forklarer driftsleder Jan 
Larsson i en pressemedde-

lelse fra gymnasiet.
Alle har mulighed for at 

følge med i skolens energi-
produktion, og dataene 
indgår ofte i fysikundervis-
ningen. Her kan man 
blandt andet aflæse, at det 
har været en særdeles sol-
rig sommer. Jan Larsson 
fortæller, at de eksisteren-
de anlæg allerede på nu-
værende tidspunkt har nå-
et den forventede el-pro-
duktion for hele 2018.

Gymnasiet er i det hele 
taget stolt af sin grønne 
profil. Skolen har et aktivt 
miljøråd, der løbende sæt-
ter nye initiativer i søen. 
Senest har rådet taget initi-
ativ til at få vegetariske ret-
ter på menuen i kantinen.

Solen giver energi 
på gymnasium

MARIAGERFJORD

Mariagerfjord Gymnasium i Hobro producerer masser af sol- 
energi på sit tag.  Privatfoto

MARIAGERFJORD: Et stort 
symfoniorkester bestående 
af de bedste amatørmusi-
kere i Nordjylland spiller 
søndag 7. oktober musik af 
Beethoven på Mariager-
fjord Gymnasium. 

I spidsen for orkestret 
står den erfarne dirigent 
Morten Lønborg Friis, der 
sidste år med stor succes 
dirigerede kor og orkester 
ved opførelsen af Gades El-
verskud, ligeledes på Mari-
agerfjord Gymnasium. 
Publikum kan se frem til at 
høre Egmontouverturen 
og den 5. symfoni, Skæb-
nesymfonien.

Koncerten arrangeres af 
en lille gruppe nordjyder, 
der sammen har dannet en 
forening med det pompøse 
navn, ”Foreningen til opfø-
relse af symfoniorkester-
musik i Nordjylland”.

Med koncerten lægger 
de op til at fejre 250-året i 
2020 for Beethovens fød-
sel. 

Ambitionerne er i øvrigt, 
at der hvert år skal der spil-
les en koncert med et stort 
symfoniorkester et sted i 
Nordjylland. 

Mariagerfjord Gymnasi-
um er blevet valgt som før-
ste koncertsted, fordi for-
holdene dér er noget nær 
ideelle: God koncertsal og 
gode faciliteter, fremhæver 
en af initiativtagerne, Bent 
Selchau.

- Det er ikke ofte, man 
kan høre store symfoniske 
værker i Hobro; men her er 
der en enestående lejlig-
hed til at høre nogle af de 
mest kendte og elskede 
værker af Beethoven, tilfø-
jer han. 

Beethoven udsat 
for stort orkester

 { Læringslokomotivet er et toårigt projekt med intensive lærings-
forløb for fagligt udfordrede elever i 7. og 8. klasse. Målet er at løf-
te eleverne fagligt, personligt og socialt, så de i december i 8. 
klasse kan blive erklæret uddannelsesparate til en ungdomsud-
dannelse og minimum opnå karakteren 2 i dansk og matematik.

 {Projektet er forankret i Ungdomsskoleforeningen med støtte af 
Egmont Fonden. I sidste skoleår blev 12 kommuner udvalgt til de 
første forsøg, bl.a. Rebild, som også er med i projektet i år.

 {Rebild har valgt den store pakke med fire ugers camp på Rebild 
Vandrerhjem, hvor 20 udvalgte unge bliver undervist, laver aktivi-
teter, spiser og overnatter - undtagen i weekenderne.

 {Campen koster en halv million. Egmont Fonden betaler 45 pro-
cent. Hver enkelt skole skal betale 6500 kr. pr. deltagende elev. 
Rebild Ungdomsskole har desuden investeret over 100.000 kr.

 {Som noget nyt i år inddrages forældrene mere: der kobles en 
såkaldt forældrekupé på Læringslokomotivet. Forældrene tilbydes 
at deltage i fem workshops i løbet af skoleåret for bedre at kunne 
støtte deres børns udvikling.

FAKTA
LÆRINGSLOKOMOTIVET 

Forleden var der afslutning på 
dette års lokale Læringslokomo-
tiv, hvor 20 unge fra hele kom-
munen har fået fire ugers inten-
siv undervisning på Rebild Van-
drerhjem.  Privatfoto 

Heidi Hvilshøj (tv) og Trine Fyrst er meget glade for, at deres børn 
har fået chancen for at komme med på lejren Læringslokomotivet.  
 Privatfoto

 » Han fortalte, at de havde haft om rumfang, og at det 
godt nok var svært. Men jeg skal nok lære det, sagde han!
TRINE FYRST, mor til deltager i Læringslokomotivet


