Side 17

Brande
Håndboldklub viderefører nu det populære Ladies Nightarrangement, som
i sin tid blev startet
af købmand Søren
Rasmussen.

Festen er i en ny frisk
udgave og bliver afholdt
i RemisenBrandes hyggelige lokaler onsdag den
13. maj - dagen før Kr.
Himmelfartsdag.
Brande HK har nedsat et
udvalg, som arbejder med
arrangementet, der bl.a. vil
være med underholdning,
vinsmagning, lækker mad
og fed musik leveret af DJ
Ris Ras, som mange vil
kende fra Give Open Air,
hvor han ”næsten” stjæler
billedet fra de store navne,
der optræder.
RemisenBrande
bliver
festligt pyntet til lejligheden, både med en almindelig bar og en drinksbar.

Bordformænd m/k

JULEGAVE TID

Brande HK har lånt ideen
med en slags bordformænd fra Bierfesten i
Brande Hallerne - dog
således, at nogle personer
får udleveret 10 billetter,

som de sælger til deres
selskab, men naturligvis
sælges billetter også normalt - men der bliver rift
om dem, da man har sat
en deltagergrænse på 300
glade piger.
Brande HK har stor erfaring med lignende arrangementer – f.eks. fra 60erfesterne, som før blev afholdt
i Brande Hallerne og til
foreningens årlige fest ved
Jack&Jones Cup. Eneste
ændring fra disse fester
bliver, at det nu bliver foreningens unge mandlige
håndboldspillere, der skal
stå for serveringen, mens
pigerne
må stå for klargøring af
lokale,
borddækning,
opvask m.v.

Julegaveide
- Alt det praktiske er stadig
i støbeskeen, men vi vil
løbende orientere om
arrangementet i Brande
Bladet, fortæller Jørn Bach
på vegne af festudvalget.
Billetterne, som koster kr.
345,- pr. stk., kan allerede
købes nu – måske en julegaveide?
Billetprisen dækker lækker
mad, underholdning og
vinsmagning.

M
®

M I C H A

Tanzania
Betania får støtte til
at sende en container
med computere,
møbler og udstyr til et
ungdoms-skolebyggeri
i Tanzania

- Vi har så mange kontakter,
at vi ikke har noget besvær
med at skaffe godt og brugbart materiel af høj kvalitet.
Der, hvor skoen trykker, er
udgifterne til forsendelse af
grejet. Det er dyrt at sende
en container til Tanzania, og
derfor er det glædeligt, at vi
fik bevillingen fra ”Genbrug
til Syd”, siger koordinator
for humanitært arbejde i
Betania Kirkecenter Bent Ole
Sørensen.
”Genbrug til Syd” (GTS)
administreres af Dansk Missionsråds Udviklingsfond og
finansieres af Udenrigsministeriet. GTS har siden 1975
ydet økonomisk støtte til forsendelser af doneret, brugt
udstyr til udviklingslandene.
GTS er en del af den danske
udviklingsbistand og den
danske støtte til civilsamfundet i ulandene.
Ud over undervisning og
skoler har Betania Kirkecenters tanzanianske partnere
blandt andet fokus på vilkårene for fængslede og fattige
samt børn, unge og forældreløse, der lever på gaden.

Af Anne Eisenberg
Der er grund til at smile i
Betania Kirkecenter i Blåhøj.
Og ikke kun, fordi julen
nærmer sig.
Frikirken har nemlig netop
fået tilsagn på sin ansøgning
om støtte til at sende en container med computere, stole,
tavler og andet skoleinventar
til byen Singida i Tanzania.
Bevillingen er i alt på 107.000
kroner og betyder, at containeren kan blive sendt afsted i
starten af 2015.
Her samarbejder kirken med
organisationen International
Aid Services (IAS), der arbejder med nødhjælp og udviklingshjælp, om at bygge en
skole for unge, der er droppet
ud af skolesystemet, og som
risikerer at ende på gaden på
grund af fattigdom. Det er det
byggeprojekt, som det brugte
skoleudstyr skal gå til.

STORT UDVALG



Ladies Night får Frikirke sender
en containerfuld
nye bagmænd
skoleudstyr til
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Omsorg og indsigt
Åbningstider/Tidsbestilling:
Man.- tirs. - onsd. og fred.
Torsdag
Døgnvagt

kl. 8.00 - 17.00
kl. 8.00 - 19.00

Find os på Vejlevej 68 midt i Givskud · Tlf. 76 80 11 99
info@givskuddyreklinik.dk ·www.givskuddyreklinik.dk

Åbningstider i julen
Onsdag 24. dec. ............................ 06,30 - 11,30
Torsdag 1. juledag .................................. lukket
NYT Fredag 2. juledag ................. 7.00 - 12.00
Lørdag 27. dec. .............................06,30 - 13,00
Søndag 28. dec. ............................06,30 - 13,00
Mandag 29. dec. .......................... 06,30 - 17,00
Tirsdag 30. dec. ............................ 06,30 - 17,00
Onsdag 31. dec. ............................ 06,30 - 11,30
Torsdag 1. januar ................................... lukket

Vi ønsker alle
vore kunder en
glædelig jul samt
et godt nytår

Husk at bestille rugbrød
til juledagene - og
kransekage til nytår!

FRISK
BRØD
Jernbanegade
e4
7330 Brande

GODT
BRØD
97
7 18 01 08

indenfor hårde hvidevarer,
el-apparater og lamper

Jakke

Stærk på pris incl. høj service · Hos os får du pakket ind gratis

800,-

HER 6 JULEHNIT
DE

Nye
forårs varer
i butikken

FRA EL-PLUS BRA
NILFISK STØVSUGER
Energiklasse A, Teleskoprør,
vaskbart filter for nem
vedligeh. Lille og Kompakt
Før 1499

999,-

Hatte og
halstørklæder
fra

JULEHIT

150,-

Excellent.
høj bryggetemperatur
2 varmelegemer.
Før 599

Bælter

200,-

399,Tasker og
punge
fra

300,-

Vestergade 2 · 7361 Ejstrupholm · Tlf. 75 77 20 24

salg
Torvde18
dec.

torsdag . .
kl. 10-13

R
GRATIS VAFLE
G
JULEBELYSNIN
spar op til

50%

JULEHIT

BØRSTI
BØRNELAMPE
Flere motiver

199,JULEHIT

PHILIPS
BRØDRISTER
HD2595
optøningsfunktion
7 indstillinger. Før 299

199,JULEHIT

MELITTA
KAFFEMASKINE

fra

Dyrlægerne
Morten K. Nissen &
Rikke L. Sand og
vet. sygeplejerskerne
Karina K. Nissen &
Pia Abrahamsen

3 STK. BATTERI
DREVET LYS
m/ timer funktion
flere farver

149,-

MIO
O TWIN
GULVLAMPE
ULVLAMPE
børstet
rstet stål
2 lysdæmpere.
ysdæmpere.
Førr 799

499,JULEHIT

JULEHIT

Vi ønsker alle vore kunder glædelig jul
Begynder
hvidevarerne at “knirke”
Ring til El-huset
det vil virke!

Nørregade 16 · 7330 Brande
E-mail: brande@elplus.dk · www.elhuset-brande.dk

TLF . : 97 18 12 44

