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Helle Elmholdt fra 
Kibæk er valgt til 
KFUM og KFUK’s 
Hovedbestyrelse. 
Hun vil gerne gøre 
en forskel for børn 
og unge

KIBÆK Helle Elmholdt er et af 
de nye ansigter, der er blevet 
stemt ind i KFUM og KFUK’s 
hovedbestyrelse. Hun glæder 
sig til bestyrelsesarbejdet, 
hvor hun vil have fokus på 
at udvikle KFUM og KFUK 
som en førende børne- og ung-

domsorganisation, der er med 
til at skabe bedre trivsel for 
børn og unge. 

- Jeg vil gerne være en del 
af hovedbestyrelsen, fordi jeg 
brænder for at være med til 
at gøre en forskel for børn og 
unge. Jeg vil gerne være med 
til at styrke og skabe attrak-
tive frivilligmiljøer, så flere 
kan få lov at gøre en forskel, 
fortæller 37-årige Helle Elm-
holdt.

Netop det tema har fyldt 
meget i hendes engagement 
som frivillig. Helle Elmholdt 
startede sit frivillige enga-
gement i KFUM og KFUK i 
Herning, og efter et eftersko-
leophold blev hun for alvor 

involveret i KFUM og KFUK. 
I dag er hun daglig leder af 
KFUM og KFUKs Kollegium 
på Klostertorvet i Aarhus, 
hvor hun har stort fokus på 
at skabe et godt miljø for de 
frivillige, der bor på kollegiet.

- Noget af det vigtigste for 
KFUM og KFUK de kommen-
de år er at styrke og skabe at-
traktive frivilligmiljøer, hvor 
vi lader unge få ansvar, siger 
Helle Elmholdt.

Rødt badge

Hun er en af de unge frivil-
lige, der selv er vokset med det 
ansvar, hun har fået i KFUM 
og KFUK. De seneste år har 
Helle Elmholdt været frivillig 
i Landsudvalget for Lokale 
Aktivitetsmiljøer, hvor hun 
har arbejdet strategisk med at 

udvikle KFUM og KFUK’s lo-
kalforeninger. Helle Elmholdt 
har blandt andet haft fokus på 
at gøre det let for lokalforenin-
gerne at være gode værter for 
nye medlemmer og frivillige. 
Det arbejdet har resulteret i 
en stor rød badge, som bliver 
brugt af frivillige i KFUM 
og KFUK’s lokalforeninger 
til at byde nye medlemmer 
velkommen i aktiviteter som 
ungdomskoret Fællesklang, 
børnehøjskoler og klubber for 
børn og unge.

- Børn og unge skal i KFUM 
og KFUK opleve et inklude-
rende fællesskab hvor de kan 
være sig selv, hvor der er plads 
til at fejle og være uperfekt, og 
hvor de kan få lov til at få an-
svar og gøre en forskel for an-
dre, fortæller Helle Elmholdt.

Kibækbo valgt til KFUM 
og KFUK’s hovedbestyrelse
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Helle Elmholdt fra Kibæk er blevet valgt til KFUM og KFUK’s hob-

vedbestyrelse.  Foto: Privatfoto

Der var i søndags juletræstænding i Kibæk i Jernbanegade. Ann-Louise Gejl Christensen tale, og efterfølgende var der glögg og æbleskive 

 i sognehuset.  Foto: Jørgen Vestergaard

Lys i det store juletræ

Find alle de gode tilbud på Deal.dk
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Ring i l kundeservice på 65 45 55 44 Vi tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

MiniCruise 
til Oslo

Krydstogt til 
De Britiske Øer

Ophold i Europa 
for 2

Fantastisk oplevelse 
med 1-2 overnatninger 
på havet. Rejs fra 
Frederikshavn eller 
København. Pris for 2-4.

Oplev smuk natur og 
fascinerende historie på 
et 11 dages krydstogt til 
Irland og Skotland med All 
Inclusive. Rejs i maj.

Udforsk en valgfri 
europæisk storby med 1-3 
overnatninger. Gyldig til og 
med 2024! Pris for 2.

Køb tilbuddet fra 30. november på Deal.dk Køb tilbuddet fra 1. december på Deal.dk Køb tilbuddet fra 2. december på Deal.dk

Pr.

pers.Fra kr.  8490,-
For 2

pers.Fra kr.  520,-
For 2-4 

pers.Fra kr.  195,-

INFORMATION TIL ALLE

BORGERE I HERNING KOMMUNE

VIDSTE DU! 

... AT DER ÅRLIGT BLIVER FØDT 
CIRKA 1000 BØRN ALENE I 
HERNING KOMMUNE?

L Æ S M ER E PÅ 
W W W.H ER N I NG.DK

O� entliggørelse af planer 
Planforslag Herning Byråd har vedtaget 

at sende i o� entlig høring

Forslag til tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2021 
– 2032 med tilhørende lokalplan 12.E3.4 For 
Centerområde ved Absalonsvej i Herning.
Planforslagene, er o� entligt fremlagt fra 

den 24. november 2022 til den 19. januar 2023.

Forslag til tillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2021 
– 2032 med tilhørende lokalplan 32.B14.1 For 
Boligområde nord for Nørretorp i Gjellerup.
Planforslagene, er o� entligt fremlagt fra 

den 24. november 2022 til den 19. januar 2023.

Der afholdes borgermøde den 4. januar 2023 kl. 19.00 
i Kultursalen, Café Lindbjerg.

De planer Byrådet har vedtaget er bekendtgjort 

den 24. november 2022 på www.herning.dk

Hvis du vil vide mere eller klage, kan du se planer, 
annonce og klagevejledning på www.herning.dk


