Af Viggo Kaspersen.

Nu er byfesten næsten slut.
Måske får du avisen i hånden, medens årets optog er
på vej gennem byen.
I skrivende stund kan man kun
håbe på, at vejret vil skikke sig, så
det ikke spolerer men understøtter
den normalt gode oplevelse.
Og medens du læser det, ved du,
hvordan det er gået.
Næste avis vil have et fyldigt indslag fra årets byfest, så glæd dig
til det.
Avisen vil prøve på at være omkring det meste.
Som afslutning på byfesten bliver
man opfordret til at være med til
at bestemme, hvad der skal være
temaet for næste års byfest.
Forslagene er…

HAWAII
SØRØVER
BIERFEST
HIPPIE
Der er også mulighed for at komme med et helt 5’te forslag, hvis
du synes, der er noget bedre.
DET ER BYFESTUDVALGET,
DER BESTEMMER ÅRETS TEMA.

NÆSTE ÅR ER DER BYFEST …
28. - 29. - 30. og 31. maj.

Billedet er taget den dag,
for da var byens flag selvfølgelig også sat op.
19 unge mennesker står nu med de
mange oplevelser en konfirmation
giver dem, både det, der sker i kirken, og det der sker i familiens
skød.
Der blev skiftet præst i forberedelsesforløbet, og det var Helle Torp
selvfølgelig ked af.
Men det forlyder, at det var en
meget fin dag i kirken.

Blindskriften kan måske
læres gennem leg, hvilket
bliver et stort fremskridt.
Af Viggo Kaspersen.
Blinde læser med fingrene
Blinde mennesker følger bogstaverne med fingrene, når de skal
læse. De har deres eget alfabet,
hvor bogstaverne er lavet af små
punkter.

Det var en franskmand, Louis
Braille, der blev blind som 3-årig,
der opfandt blindealfabetet. Da
han kom på blindeskole, var han
utilfreds med, at han ikke kunne
læse almindelige bøger. Derfor
opfandt han som 16-årig et alfabet med 6 punkter, der sættes
sammen på forskellige måder.
Det kræver selvfølgelig træning
at læse blindskrift, men følesansen udvikles, når man mister
synet.

Lego arbejder på at udvikle
klodser, som både har blindealfabetets forskellige knopper,
men også de almindelige
bogstager trykt på, så blinde og
normaltseende børn kan lege
sammen med klodserne.
Nogle vil måske huske, at vi i
kirken havde besøg af den blinde organist og jazzmusiker,
Willy Egmose.
Da han siddende
ved klaveret holdt
sit foredrag, lå
hans venstre hånd,
når han ikke spillede, i bogen til venstre, hvor han læste sine notater.
Legos klodser
skulle efter at være
blevet testet i skoler forskellige steder i verden, komme på markedet i
2020.
Her ser vi H og T
med ”knopper” og
påtrykt bogstav.

FISKEPERSPEKTIV
Jeg ser min guldfisk
med sorg i sinde
og tænker, ak
den er lukket inde.
Den kigger på mig
fra bag sin rude
og tænker, ak
han er lukket ude.

Stewardessen: Jamen, hr. Holm dog.
De er jo helt bleg, og De ryster over hele kroppen!
Holm: Ja, jeg tåler ikke så godt at flyve.
Stewardessen: Det var dog frygteligt.
Hvordan skal det dog gå Dem, når vi
starter?

Svar på opgaver uge 21:
Faderen er 46 år gammel.
Regnestykket blev 1101.

Hvor stor forskel er der mellem nul komma 9 og nul komma ti?
———————————————-

Hvor lang tid er der imellem,
at klokken er 10 min. over 5 og
5 min. i 10?

mandag, 27. maj
09:30 Gymnastik på Solhøj
16:30 Sommerton for
familiespillere

onsdag, 29. maj
14:00 Krolf på Solhøj

torsdag, 30. maj
v/Henrik Ditlevsen • Gl. Præstegårdsvej 1a • Andst • 6600 Vejen

10:00 Gudstjeneste
10:00 Krolf på Solhøj

søndag, 2. juni
10:00 Gudstjeneste

LANGREJSGAARD BRUGSKUNST
OG RETRO
V/ Helle Schou Scheffmann
Langrejsvej 8, Store Andst
Tlf. 2835 3864
Tjek vores fb gruppe
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