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TORSDAG 24. NOVEMBER 2022

DET SKER

KORT NYT

VILDBJERG Herning Folkeblad bragte i 
går en artikel om generationsskiftet hos 
Danbolig beliggende i Vildbjerg. I den for-
bindelse skrev vi fejlagtigt, at der sidste 
år blev solgt 1400 boliger. Det korrekte tal 
er 114. 

Folkebladet beklager fejlen.  

Helt forkert boligtal 

Torsdag:
14.30-16.30: Skbbild-Nøvling Forsamlings-
hus: »En vandretur med masaierne i Kenyas 
Nationalpark« - rejseforedrag ved Lisbeth 
Bliksted.

Fredag:
17.30: Aulum Missionshus: Adventsfest for 
alle med fællesspisning og luciaoptog. 

Helle Elmholdt fra 
Kibæk og Klaus Videbæk 
fra Nøvling er valgt 
til KFUM og KFUK’s 
Hovedbestyrelse. De vil 
begge gøre en forskel for 
børn og unge

KIBÆK/SKIBBILD-NØVLING To nye, lo-
kale ansigter er blevet stemt ind i KFUM 
og KFUK’s hovedbestyrelse. Det er Helle 
Elmholdt og Klaus Videbæk, som begge 
glæder sig til bestyrelsesarbejdet, hvor 
de 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  hoved-
bestyrelsen, 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 ska-
be attraktive frivilligmiljøer, så flere kan 
få lov at gøre en forskel, fortæller 37-årige 
Helle Elmholdt i en pressemeddelelse.

For Klaus Videbæk gælder det, at han 
gerne vil arbejde for at give unge mulig-
hed for at udvikle og skabe nye aktivteter. 

- KFUM og KFUK tilbyder fantastiske 
fællesskaber for unge til at være og gøre. 
Jeg tror på, at vi kan være mere for flere. 
Børn og unge skal opleve, at døren til 
KFUM og KFUK’s aktiviteter står åben, 
og at vores ståsted i kristendommen er en 
gave, fortæller han.

Han er opvokset i Nøvling, hvor han 
oplevede fællesskabet i klubber og lo-
kale lejre i KFUM og KFUK i Nøvling. I 
dag bor Klaus Videbæk i Aalborg, hvor 
han har været med til at etablere nye ak-
tiviteter, der har fået flere børn og unge 
til at få øjnene op for KFUM og KFUK’s 
fællesskaber.

Han har blandt andet været med til at 
etablere det første Escape Room i Aalborg 
i foreningsbygningens loftsrum, og så har 
han været med til at starte ungdomskoret 
Fællesklang Aalborg op.

De seneste år har Klaus Videbæk været 
frivillig i Landsudvalget for Uddannelse 
og Udvikling, hvor han har arbejdet stra-
tegisk med at skabe lederuddannelser for 
unge.

Han har haft fokus på at skabe kurser 
for unge, hvor de lærer at tage ansvar 
for sig selv og for andre. Det arbejde har 
blandt andet ført til lederuddannelsen 
Move, hvor unge bliver klædt på til at 
udvikle nye aktiviteter og blive ledere i 
KFUM og KFUK’s lokalforeninger.

Lade unge få ansvar
Helle Elmholdt begyndte sit frivillige en-
gagement i KFUM og KFUK i Herning, 
og efter et efterskoleophold blev hun for 
alvor involveret i foreningen. I dag er hun 
daglig leder af  KFUM og KFUKs Kolle-

gium 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 kommende år er at styrke og 
skabe attraktive frivilligmiljøer, hvor vi 
lader unge få ansvar, siger Helle Elmholdt.

Hun er en af  de unge frivillige, 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 lokalforeninger. Helle Elm-
holdt har blandt andet haft fokus på at 

gøre det let for lokalforeningerne at være 
gode værter for nye medlemmer og frivil-
lige. 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 akti-
viteter som ungdomskoret Fællesklang, 
børnehøjskoler og klubber for børn og 
unge.

- Børn og unge skal i KFUM og KFUK 
opleve et inkluderende 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 ansvar og gøre en forskel for 
andre, fortæller Helle Elmholdt.

Flere lokale valgt 
til KFUM og KFUK’s 
hovedbestyrelse

 | Helle Elmholdt fra Kibæk 
er blevet valgt til KFUM og 
KFUK’s hovedbestyrelse.   
FOTO: PRIVATFOTO   

 | Klaus Videbæk er vokset op 
i Skibbild/Nøvling og bor i dag 
i Aalborg. Han er også blevet 
stemt ind i hovedbestyrelsen for 
organisationen KFUM og KFUK.   
FOTO: MAGNUS NAJBJERG 

KIBÆK På lørdag, 26. november, er Kibæk 
IF’s volleyballs ungdomsafdeling vært for 
et stort ungdomsstævne i Kibæk Kryds-
felt. Afdelingen forventer, at der kommer 
40-50 hold med to-tre personer på hvert 
hold. 

Kampene spilles på badmintonbaner 
med volleyballnet - en spilleform, der er til 
er blevet til af  blandt andre fra afdelin-
gens egen træner Sven-Erik Bak og kaldes 
»Kibækmetoden«. 

Holdene kommer fra Herning, Hjem, 
Ikast, Bedsted, Kibæk, Randers, Frederiks 
og andre jyske byer. 

Der er fri entre, og alle er meget velkom-
men til at komme og heppe på de lokale 
hold. 

Volleyballstævne  
lørdag i Krydsfeltet

FELDBORG En 19-årig mand fra Vild-
bjerg blev onsdag sigtet for at overtræde 
færdselsloven.

Manden kom ifølge politiets oplysnin-
ger kørende i bil på Hessellundvej sydøst 
for Feldborg, da han ville overhale en 
traktor, der havde en kartoffeloptager 
spændt efter.

Under overhalingen begyndte traktoren 
at svinge til venstre, og de to køretøjer 
stødte sammen.

Traktoren blev ført af  en 42-årig mand 
fra Holstebro, og ingen af  parterne kom 
til skade ved sammenstødet.

Politiet har vurderet, at det var bilisten, 
som ikke overholdt sine forpligtelser i 
forbindelse med overhalingen.

Overhaling af traktor 
endte med sammenstød


