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TID OG STED
Onsdag
19.00 Brande, Brande Sognegård: Stig Nørgaard giver en musikalsk rundrejse i Osvald Helmuths univers.
Torsdag
11.30 Klovborg, Plejecenter
Østervang: Julefrokost for beboere, pårørende, pensionister og efterlønnere.
19.00 Nr. Snede Kirke: Julekoncert med Hærvejskoret og skolekoret.
Klovborg Kino
Onsdag
18.00 Hobbitten: Femhæreslaget
18.00 Stille Hjerte
18.15 Ida
20.00 The Riot Club
20.15 The Homesman
20.40 Hobbitten: Femhæreslaget
3D
Torsdag
16.00 The Riot Club
16.00 Ida
18.00 Hobbitten: Femhæreslaget
18.00 The Homesman
18.40 Ida
20.20 Stille Hjerte
20.40 Hobbitten: Femhæreslaget
3D
Lægevagt 
70 11 31 31

Præste-vikar
på plads
Nr. Snede - Som tidligere

omtalt skal sognepræst Arne
Kiel Nielsen på studieorlov,
og nu er det afgjort, hvem
der skal være vikar for ham i
den tre måneder lange orlovsperiode, der strækker
sig fra 1. januar til 31. marts
2015.
Vikaren bliver den 51-årige præstevikar Laila Hansen, der bor i Vinkel ved Viborg. Hun er i øjeblikket
præstevikar i Resen Sogn
ved Skive.

Flere og flere får julehjælp
I år vil 43 familier i
Nr. Snede-området
modtage julehjælp
fra Røde Kors
Af Peter Hald
peha@hsfo.dk

Nr. Snede - Flere og flere
børnefamilier har brug for
julehjælp.
Det konstaterer Jonna
Møllemand fra Nr. Snede,
der står i spidsen for julehjælps-arbejdet i den lokale
Røde Kors-afdeling.
- Da jeg begyndte med julehjælpen i 2005, blev der

delt pakker ud til 10 familier.
I år ser det ud til, at vi når op
på 43 familier, siger Jonna
Møllemand.
Julehjælpen består kort
fortalt af store kasser med
mad.
- Kasserne indeholder nok
mad til, at man kan overleve
juleugen. Der er and og flæskesteg, sild, smør, leverpostej, smør, slik, småkager,
frugt og meget andet, fortæller Jonna Møllemand,
der er ved at gøre klar til den
store uddelingsdag 22. december i sognehuset i Nr.
Snede.
Sidste frist for at søge julehjælp er 10. december, men

også lidt tid derefter vil der
være en chance for at komme i betragtning, siger Jonna Møllemand, der kan træffes på telefon 75 77 18 14.

Falder ud af
velfærdssystemet

Julehjælpen deles ud til børnefamilier fra den ”gamle”
Nørre-Snede Kommune, og
som det fremgår, er der
kommet mange flere familier til siden 2005.
- Det er typisk enlige forsørgere på kontanthjælp,
men der er også familier
iblandt, hvor forældrene
har lavtløns-arbejde. Det er
familier, der ofte betegnes

som ”udsatte familier”. Selv
bryder jeg mig ikke om den
betegnelse, men også jeg er
nødt til at bruge begrebet
”udsatte familier”, når jeg
skal forsøge at skaffe penge
fra fonde. Men kort fortalt er
det som regel almindelige
familier, der er faldet ud af
velfærdssystemet på grund
af sygdom, skilsmisser eller
arbejdsløshed, siger Jonna
Møllemand.
Hun synes selv, at det er
ret tankevækkende, at der
har været et stigende behov
for julehjælp gennem de sidste 10 år. Det gælder ikke
kun i Nr. Snede:
- I 2009 uddelte Røde Kors

på landsplan julehjælp til
1100 familier. I år bliver
hjælpen givet til 6500 familier, fortæller hun.
- Det tyder jo på, at finanskrisen ikke er overstået. Men selvfølgelig er der
nok også flere, der er blevet
opmærksomme på, at Røde
Kors uddeler julehjælp, siger Jonna Møllemand.
I takt med at behovet for
julehjælp er steget, er gavmildheden også øget:
- Lokalt får vi flere store
donationer - blandt andet
fra menighedsrådene. Y’s
Men’s-klubberne og en række virksomheder og butikker, siger Jonna Møllemand.

Rati sælger
panserglas i
kælderen
Rati Sivarajah
supplerer arbejdet
hos Bestseller med
telefon-reparation
Af Mikael Lund
ml@brandebladet.dk

Brande - På Pilevænget i
Brande bor Rati Sivarajah
med sin familie. 33-årige Rati Sivarajah kom til Danmark
fra Sri Lanka i 1985. Familien
bosatte sig i Ikast, hvor han
havde sin opvækst og skolegang.
I 2005 fik han job i Bestseller, først på lageret, og siden i IT-afdelingen. Siden
har han fungeret som supporter i IT-afdelingen og har
blandt andet rejst rundt og
undervist modekoncernens
medarbejdere over det meste af Europa.
Hans baggrund er en ud-

dannelse som multimediedesigner, og så interesser
han sig meget for udviklingen inden for smartphones,
tablets og IT generelt.
For fire år siden startede
han sammen med barndomsvennen Martin Villadsen hjemme fra Ikast
”123fix” med base i Them
for at reparere og servicere
iPhones og iPads. Et halvt
års tid senere kom den første større aftale i hus, da 10.
klasseskolen i Ikast (UUC)
anskaffede iPads til samtlige
elever og overlod den tekniske service til 123fix.
Siden blev også Silkeborg
Kommune indlemmet i kundekredsen med en serviceaftale, men med virkning fra
årsskiftet skiltes de to iværksættere i god ro og orden.

Agent i Hong Kong

Martin Villadsen, der er ingeniør, fortsætter med at

Rati Sivarajah har indrettetet lille kontor og værksted i kælderen under privatboligen på Pilevænget.


koncentrere sig om reparationerne, mens Rati har åbnet en webshop, ”go2shop”,
med et udvalg i panserglas
til iPhones og bluetoothhøjttalere, som udvælges og
hentes hjem via en agent i
Hongkong.
En af de første større kunder var Københavns Lufthavne, der endte med at købe panserglas til alle ansattes iPhones hos Rati Sivarajah. De to barndomsvenner
samarbejder stadig og hjæl-
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per hinanden med opgaverne, forklarer Rati Sivarajah,
som også fortsat reparerer
smartphones hjemme på
værkstedet i kælderen under privaten på Pilevænget
eller ude hos folk inden for
en rimelig radius.
Han tilbyder også hjælp til
opsætningen og fungerer
som back-up, hvis man har
behov for det.
- Kvalitet og service skal
være i orden - hurtig levering til en fornuftig pris,

sammenfatter Rati Sivarajah
forretningskonceptet.
Helt aktuelt er han gået i
gang med en opdatering af
Brande IF’s hjemmeside.
Hustruen, Silvia Bergen,
er dagplejemor, og sammen
har parret tre døtre. Den
ældste, Jessica, går i 4. klasse på Dalgasskolen og fungerer desuden som ”testpilot”
på nogle af produkterne og
er også af og til med sin far
på kundebesøg. Interessen
har hun ikke fra fremmede.

Frikirke sender en hel container til Tanzania
Betania
Kirkecenter får
støtte til at sende
en container
med computere,
møbler og udstyr
til et ungdomsskolebyggeri i
Tanzania

Af Anne Eisenberg
anei@vafo.dk

Blåhøj - 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.
- Vi har så mange kontakter, at vi ikke har noget be-

svær 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” (GLS)
administreres af Dansk Missionsråds Udviklingsfond og
finansieres af Udenrigsmini-

steriet. GLS 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.

