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læs mere i morgen

De små synger

Hurtigere ambulancer

Dumpede i
alkoholtest

Ikast-Brande Beredskabsinfo har undersøgt
den såkaldte responstid for ambulancer, der er
et udtryk for den tid, der går fra alarm-opkald til
ambulancen er fremme.
Og her er der godt nyt.
Ikast-Brande hører til blandt de områder, der har
forbedret sig mest, og man opfylder dermed målsætningen om at være fremme inden 10 minutter.
Sidste år lød den gennemsnitlige responstid i
Ikast-Brande på 10,8 minutter, men den er nu
nede på 9,6 minutter. Ambulancen er altså i snit
over et minut hurtigere fremme.
Undersøgelsen om ambulancerne i Region Midtjylland viser i øvrigt, at der i første kvartal var i
alt 36 udrykningfer, hvor responstiden oversteg
20 minutter, hvilket er betydeligt bedre end første
kvartal 2011, hvor der var 78 udrykninger med
en responstid over en snes minutter. Her var
hovedårsagen dog ekstremt dårligt vejr.

ikast Politiet standsede
fredag aften klokken 19.44
en 52-årig mand på Grønnegade i Ikast, og betjentene
ville gerne have manden til at
blæse i et alkoholmeter. Den
test gav så stort udslag, at
betjentene valgte at anholde
manden og sigte ham for at
køre spirituskørsel. Nu skal en
blodprøve vise mandens promille til sagens videre forløb.

Hus tømt for drikkevarer
nørre snede Spiritus, øl og andre lækkerier blev for
stor en fristelse for en tyv, der var på visit i et fritidshus
på Rørbækvej, og nu er drikkevarerne blevet meldt
stjålet. Ifølge anmeldelsen er indbruddet sket i tidsrummet fra 5. til 8. juni.

Tyv gik tomhændet hjem
bording En indbrudstyv havde ikke større held med et
indbrud i en lejlighed på Klochsvej. Tyven knuste en rude
i en dør for at få adgang til lejligheden, men der blev ikke
stjålet noget fra lejligheden, oplyser politiet.

Tyv rodede hus igennem
ikast En indbrudstyv slog i weekenden til mod en villa på
Torneåvej, og tyven gennemrodede villaen. Det skete ifølge
anmeldelsen på en »nænsom« måde, men af samme anmeldelse fremgår det, at der ikke blev stjålet noget fra villaen.

Søndag var der generalprøve på årets »Stjernefrø«.

det sker
Ikast
Mandag

10.00 - 15.00: Vester Palsgaard Skovmuseum,
Udstilling: »Hedeselskabets stifter Enrico Mylius
Dalgas«.
14.00: Frisenborg v/Kirkegade: Petanque. Arr:
Ældre Sagen.
14.00: Frisenborgparken: Krolf. Arr: Ældre Sagen.
14.00 - 21.30: Ikast Svømmecenter: Åbent.

Ikast Bio

|| Digitale Tråde over Landskabet hedder en ny app, som Museum Midtjylland lørdag præsenterede ved Bølling Sø. Med programmet på sin telefon kan man nemt blive guidet rundt til kulturhistoriske
seværdigheder i området. Foto: Henrik Ole Jensen

Tirsdag

Nemt på sporet af fortiden

16.00: Fuglejagten
19.00: Free the Mind - DOXBIO 2012
19.00: Nobels Testamente
20.45: The Raven
21.00: Prometheus - 3D

10.00 - 11.30: Ikast Svømmecenter: Åbent.
10.00 - 15.00: Vester Palsgaard Skovmuseum,
Udstilling: »Hedeselskabets stifter Enrico Mylius
Dalgas«.
12.15 - 14.30: Sportscenter Ikast: Gymnastik:
Arr. Ikast Senior Sport & Motion.
12.30 - 16.00: Dagscentret i Norgesgade: Whist:
Arr. Ældre Sagen.
13.00 - 16.00: Klosterlund Museum & Naturcenter: Åbent.
14.00 - 21.30: Ikast Svømmecenter: Åbent.
18.30 - 21.05: Eli Christensens Vej 55A:
Ordblindeundervisning.

Ikast Bio

16.00: Fuglejagten
19.00: Free the Mind - DOXBIO 2012
19.00: Nobels Testamente
20.45: The Raven
21.00: Prometheus - 3D

Brande

Med et lille program til mobilen
vil Museum Midtjylland rykke
natur og historie direkte
i hænderne på borgerne

Af Thomas Vang Nielsen

tvn@herningfolkeblad.dk

Ikast-Brande Det er nu blevet væsentligt nemmere og hurtigere at dykke ned i de mange
spændende historier, der ligger
og gemmer sig ude i naturen,
som man også kan læse om på
side fire i dagens avis.

Museum Midtjylland præsenterede lørdag en »app« til mobiltelefonen.
»Digitale Tråde over Landskabet« hedder den, og med programmet på telefonen kan man
se en række tråde fra, hvor man
befinder sig og til en række udvalgte kulturhistoriske seværdigheder.
I Ikast-Brande skete præsentationen på Dværgbakken ved
kanten af Bølling Sø - efter en
lignende præsentation fandt
sted i Herning ved Hammerumpigens findested.

Mandag

6.00 - 8.00: Brande Svømmecenter: Morgenbadning.
13.30 - 15.30: Brandlundparken: Mandagspigerne spiller til sangene.

Tirsdag

13.30 - 15.30: Brandlundparken: Tirsdagsklub
med kortspil.
19.00: Biblioteket: Bankospil.

Vi står overfor en ny epoke i
naturformidling.
Poul Ravnsbæk

skovrider ved Naturstyrelsen Midtjylland

Kirsten Mørup, formand for
Kultur- og Fritidsudvalget i
Ikast-Brande Kommune, holdt
velkomsttalen.
- Mange opfatter kulturlivet
som noget gråt, kedeligt og
støvet. Men sådan behøver det
ikke være. Dette bliver en helt
unik måde at gå tur på, sagde
Kirsten Mørup.

Nye steder hver måned
Lige nu er der 20 forskellige steder i app’en, men det forventes,
at der bliver tilføjet to-tre nye
om måneden, så der hele tiden
venter nye oplevelser.
Alene omkring Bølling Sø er
der dags dato 11 steder at udforske, og Digitale Tråde over
Landskabet bruger alle egenskaberne fra de nye telefoner.
Blandt andet kan man få et indblik i, hvordan livet formede sig
på en boplads, selvom der i dag
ikke er synlige spor af den fortidige bosættelse.
- Med lyd, video, billeder og
rekonstruktioner skabes en
ny oplevelse af fortiden. Jeg
glæder mig meget til at gå tur
med min familie og min telefon,
sagde Kirsten Mørup, der slog
et slag for at man skal besøge
museerne i Ikast-Brande.
Ikke alene gemmer der sig
mange oplevelser. Det er også

|| Museumsdirektør Tinna Møbjerg, fra Museum Midtjylland testede også lige »Digitale Tråde over
Landskabet« ved den smukke sø.

ganske gratis, påpegede udvalgsformanden.

En ny epoke
Næste taler var skovrider Poul
Ravnsbæk fra Naturstyrelsen
Midtjylland.
- Vi står overfor en ny epoke
i naturformidling. Vi går fra
skilte, foldere og plancher til at
få vores viden som digital information, sagde skovrideren, der

elsker området omkring søen.
- Det er et sted, der betyder
noget helt specielt for mig. Det
er værd at dvæle ved, for jeg
synes, det er en prægtig natur,
der er skabt her, og området
indbyder til historie-fortælling,
sagde Poul Ravnsbæk.
Han ser en klar fordel i at kunne
hente Digitale Tråde over Landskabet ned på telefonen.
- Nu kan vi få informationer,

lige når vi har tid og brug for
det, og ikke kun når der står
en formidler klar til at fortælle. Bølling Sø er på den måde
med til at træde nye veje, sagde
Poul Ravnsbæk, der henvendt
til de fremmødte museumsfolk
sagde:
- Den viden, I graver frem, kan
nu blive stillet til rådighed for
borgerne hurtigere og nemmere
end nogen sinde før.

Bølgen blå i kirkerne
Dramatisk skolekirkeprojekt i Fonnesbæk
- og Ikast Kirker
Af lokalreporter Kaj Ivan Graversen

ikast@herningfolkeblad.dk

Ikast Der var både drama og spænding
onsdag og torsdag, 6. og 7. juni, da 1. og 2.
klasserne fra skolerne i Ikast og Isenvad
over de to dage medvirkende i et skole-kirke
projekt i de to kirker. Temaet var denne
gang »Bibelvand«.

|| Her er der gang i bådproduktionen ved
Fonnesbæk.

Første del af aktiviteterne foregik inde i
kirkerummet, hvor man indledningsvis
talte om, i hvilke forbindelser, man anvender vand, for eksempel til drikkevand, til at
sejle i, til at fiske i, til at bade i, til at sprøjte
med, og så videre.

Vand til vin
Derefter gik man over til selve temaet, »Bibelvand«, hvor Moses efter Faraos meddelelse om, at nyfødte, israelitiske drengebørn skulle dræbes, af sin unge mor blev
lagt i en sivkurv og sat ud i Nilen for at
blive fundet af prinsessen og fik sin egen
mor som »amme«. Moses blev voksen og
fik bud om at føre Israelerne ud af Egypten, og her oplevedes dramaet med de syv
plager og senere overgangen over Det Røde
Hav, hvor flugten foregår med Faraos soldater lige i hælene, men hvor Israeliterne
lige når over, mens den egyptiske hær

drukner i vandmasserne, der skyller sammen om dem.
Så når vi frem til Det nye Testamente, hvor
Jesus døbes af Johannes i Jordanfloden, Jesus begynder sine undergerninger ved et
bryllup at gøre vand til vin, da denne er
sluppet op - her er det to skoleelever, der
er udklædt som brudepar.
De forskellige akter blev bundet sammen
med fortælling samt sange passende til lejligheden. Efter den voldsomme oplevelse
på søen, var det tid til en afsluttende sang,
hvorefter deltagerne deltes i seks grupper
til den aktive del som for eksempel bådproduktion, vandtransport, samtale om
dåben, kirkekor, udrykning (en brandbil
var med ved Ikast Kirke om onsdagen og
Fonnesbæk Kirke om torsdagen) og endelig
var der oprettet en »Café Bølgen Blå«, så
der var næring til både legeme, sjæl og ånd.
|| Jesus stiller stormen på søen under stor dramatik.
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