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Eastside Viborg
scorede
10.000 kroner
Donation

Viborg: Palle Kjær Laursen fra
Nordea i Viborg havde rollen
som den glade giver og sendebud for Nordea-fonden,
da 10.000 kroner til fodbolden skiftede hænder.
På Nordea-fondens vegne
overrakte Palle Kjær Laursen
de 10.000 kroner til pige- og
damefodbolden i Eastside
Viborg, der er et samarbejde mellem Overlund GF og
Houlkær IF. Overrækkelsen
skete, mens U16-holdet trænede på kunstbanen i Overlund.
Connie Andersen, tidligere
formand for OGF og nu med-

lem af bestyrelsen, modtog
på klubbens vegne pengegaven, idet hun blandt andet
sagde:
- I Eastside Viborg er vi meget glade for beløbet. Vi er
kendte for vores gode ungdomsarbejde på drengesiden, men ønsker nu også at
udvikle vores pige- og damefodbold i klubben. Beløbet fra Nordea-fonden sikrer, at vi er godt på vej til at
nå målet.
J'espère

fem levende skulpturer førte hen ved 80 gæster ind i den nye skulpturudstilling. Privatfoto

80 fik kunsten ind under huden
Fem elever fra Kulturskolen Viborg var klædt ud som
levende skulpturer i Viborg Kunsthal.
Kunsthallen
Jesper overgaard

jess@viborgfolkeblad.dk

Penge er gode at have, når fodboldspillerne skal nå deres mål.
Privatfoto

Viborg: Fem elever fra Kulturskolen Viborg havde en
betroet opgave, da Viborg
Kunsthal åbnede skulpturudstillingen 3D Female
med værker af ni kvindelige
kunstnere. Iført dragter deltog de i en opvisning, som
Louise Sparre, udstillingens

kurator, havde lagt til rette.
"Sculpture suit" hed åbningens performance. De
fem elever var klædt ud som
skulpturer. På den måde blev
de levende værker ved siden
af værkerne, og det var op til
publikum at tage dette ekstra
islæt til sig. Kostumerne var
med print af Louise Sparres
hud og hermed et symbol på
følesansen.
Opvisningen var formet som modeverdenens

catwalk. Kuratoren kom hermed med hentydninger til, at
en modekollektion ofte mere ligner skulpturer end beklædningsgenstande. Kvindekroppen og skønhedsidealet spillede med som undertoner.
Louise Sparre er levende
optaget af hud og følesans.
Om sin interesse siger hun:
- Vores hud er et levende
materiale og membranen
eller overfladen mellem os

og omverdenen. Den er det
største organ, vi har. Det er
huden, som gør, at vi kan
mærke verden. Huden holder skidt og bakterier ude
og kød, blod og organer på
plads. Den fortæller os om
berøring og vores kropslige
tilstand.
Op imod 80 gæster fik på
denne måde kunsten ind under huden.

Midtjysk børnehospice måske på vej:
Nu må vi ikke grave skyttegrave
regeringen sætter penge af til et børnehospice vest for Storebælt, og det bør
ligge i region Midtjylland, mener både Konservative og Kristendemokrater.
sunDheD
Jesper bech

jbpe@jfmedier.dk

regionen: I forbindelse med
finanslovsforhandlingerne
for 2018 er der blevet fundet
2,5 millioner kroner til at oprette et børnehospice vest for
Storebælt, og fremover bliver
der afsat fem millioner kroner årligt til at drive det.
Men hvor skal det ligge?
I Region Midtjylland selvfølgelig, mener Nicolaj Bang,
der er regionsrådsmedlem
for Konservative.
- Det har længe været et
stærkt ønske for os, at vi får
placeret et børnehospice i

Midtjylland. Vi har nogle af
landets bedste specialister
i de alvorlige sygdomme,
som rammer børn, og derfor
er det naturligt, at placeringen bliver i vores region, siger han.
I dag findes der kun ét børnehospice i hele landet, og
det ligger i København. Her
har hospicechef, Thomas
Feveile, tidligere her i avisen
udtalt, at der efter hans mening er brug for flere pladser,
og at det nye hospice af geografiske hensyn bør ligge i
Jylland.
Nicolaj Bang forudser, at
der bliver mange om buddet,
og derfor er det ifølge ham
vigtigt, at hele regionsrådet

står sammen om at sikre, at
det nye børnehospice kommer til at ligge i Midtjylland.

Placering ikke vigtig

Én der i hvert fald er klar til
at bakke op, er Marianne
Karlsmose fra Kristendemokraterne.
Hun gik netop til valg på at
få et børnehospice oprettet i
Region Midtjylland, og også
hun opfordrer til, at regionsrådet taler med én stemme.
- Det første, vi skal gøre, er
at lade være med at grave os
ned i skyttegrave i forhold
til, hvor præcis det skal ligge.
Jeg har allerede set, at både
Silkeborg og Holstebro har
budt ind på det, siger Mari-

anne Karlsmose, der advarer
mod, at intern slåskamp om
placeringen kan ende med,
at det kommende børnehospice lander et helt andet
sted end Region Midtjylland.
- For mig er det vigtigste,
at vi sammen bliver enige
om en placering, der tilgodeser børnene og deres familier bedst muligt. Det vil sige,
at det ligger tæt på det sted,
hvor de får deres behandling,
siger Marianne Karlsmose.

Kunne være i gødstrup

Altså med andre ord i tilknytning til et af de store regionshospitaler.
Og det skal nok ikke være
i Aarhus, for der ligger allere-

i dag findes der kun ét børnehospice i danmark. det ligger
i københavn, og efterspørgslen er så stor, at familier bliver
afvises af pladshensyn. regeringen har netop bevilliget penge
til endnu et børnehospice, som skal ligge vest for storebælt.
arkivfoto
de Trygfondens Familiehus,
som godt nok ikke er et hospice, men som alligevel har
nogle af de samme tilbud til
kritisk syge børn, mener Marianne Karlsmose:
- Vi har allerede et lignende tilbud i Aarhus, og derfor
mener jeg, at et børnehospice bør rykke vestpå. I den forbindelse kunne det være relevant at kigge på en place-

ring i nærheden af Gødstrup,
men den nøjagtige placering
er som sagt ikke afgørende
for mig.
Hun forventer, at sagen
kommer på det første forretningsudvalgsmøde i januar, og at administrationen i
Region Midtjylland derefter
sender en officiel ansøgning
om at blive hjemsted for det
nye børnehospice.

