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Om unge med
psykisk sygdom
VORDINGBORG ”Unge og
psykisk sygdom-at blive ramt
og komme sig igen” er titlen
på et arrangement mandag
10. oktober klokken 19-22 på
Vordingborg Gymnasium.
- Arrangementet handler
om de forskellige psykiske
sygdomme, som unge kan
blive ramt af, fra depression
og angst til skizofreni og personlighedsforstyrrelser. Tre
kvinder fortæller hvordan
de har arbejdet med deres
sygdom og fået et godt liv,
oplyses det i en pressemeddelelse fra Region Sjælland,
der videre fortæller:
- Arrangementet er et led i
Landsindsatsen om skizofreni og markerer Verdens
Mentale Sundhedsdag, som
hvert år sætter fokus på mental sundheds og sygdom for
at øge viden om og forståelse for psykisk sygdom i hele
verden.
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Acto serien er lige nu Oticons mest
populære høreapparater på både
offentlige og private høreklinikker.
Audionova tilbyder i oktober Acto
til 0 kr.* – og i modsætning til det
offentlige helt uden venteliste!
*med off. tilskud på kr. 5.607 pr. apparat

Venteliste på udlevering
af høreapparater:
AudioNova Hørecenter

0 uger

Nykøbing F - Sygehus Syd

52 uger

Slagelse - Sygehus Syd
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Roskilde – Sygehus Nord
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Algade 59, 1. th · 4760 Vordingborg · 88 886 323
www.audionova.dk

• Arrangementet er gratis og
åbent for alle med deltagernummer. Man får deltagernummer ved at henvende sig
til psykinfo i Region Sjælland.

DØGNRAPPORT
WEEKENDEN.

HAN BAD SELV OM DET
Udåndingsprøven viste mere
end tilladte, da politiet lørdag klokken 5.20 fik standset
en 30-årig mand fra Nørre
Alslev, da han kørte over for
rødt lys på Kreibergsgade i
Nykøbing F. Hans promille
var en del højrere end tilladt
og desuden havde han fået
frakendt førerretten.
KALDT TIL BILBRAND Vordingborg Brandvæsenblev
lørdag klokken 13.20 kaldt til
assistance ved en bilbrand på
Ørslevvej ved Mern.

Kunstneren Jørn Bie fra
Møn er hovedforfatter på
en antologi om sit eget
værk ”I begyndelsen var
ordet”, der hænger på
TV2 Øst i Vordingborg.

Ny antologi går bag
om lokalt vægmaleri
Det 64 kvadratmeter store vægmaleri ”I begyndelsen
var ordet”, skabt af Møn-kunstneren Jørn Bie til TV2
Øst’s lokaliteter i Vordingborg er nu blevet suppleret
med en antologi.
MØN Bogen har titlen ”I begyndelsen var ordet - kommunikationens verdenshistorie”. Jørgen Bie er selv
forfatter, men 18 andre personligheder har bidraget til
bogen, der blandt andet indeholder ”13 perspektiver på
kommunikation”, leveret af
andre end Jørn Bie selv.
Bogen indeholder også en
oversigt over de 200 personer, der er med på værket,
fra Adam og Eva i Paradisets
Have til Elvis.
Jørn Bie bliver selv interviewet om ”Det nye menneske”
og der er udsnit og nedsag i
hans billedtekster til den sto-

re vægmaleri.
Bogen er samtidig debut-udgivelsen for et helt nyt forlag,
som er en del af ”fremtidshuset” eller konsulentvirksomheden House of Futures, der
har hjemsted i København.
Om bogen skriver forlaget
blandt andet:
- Det er en bog i feltet mellem
kunst, kommunikation, filosofi og fremtid. Baggrunden
er kunstmaler Jørn Bies 64
kvadratmeter store vægmaleri I Begyndelsen Var Ordet,
som omhandler 30.000 års
kommunikationshistorie –
før og efter elektriciteten.
- Udover et indblik i væg-

maleriets indhold og dermed også kunstnerens syn
på menneskets kommunikationsbestræbelser
gennem tiderne får man også et
indblik i kunstnerens liv og
tankegang. Jørn Bie er overbevist om, at alting hænger
sammen, og han har en klar
holdning til menneskehedens nuværende tilstand,
vores relation til planeten
Jorden og vores fremtidsudsigter.
- Bogen tager læseren med
bag om maleriet og giver personlige og tankevækkende
perspektiver på menneskers
og organisationers evner og
lyst til at kommunikere og
ikke mindst vores behov for
at stille spørgsmål og få svar.

HAVDE UVENLIGT BESØG
Mellem torsdag eftermiddag
og søndag klokken 17.30 har
en eller flere ubudne været i
et hus på Keidamsvej i Vordinborg, men der er tilsyneladende ikke stjålet noget.
HAVDE UVENLIGT ... Fra
lørdag klokken 16 og de følgende 24 timer har der været
uvenligt besøg i en landejendom på Ålborgvej på Bogø. I
skrivende stund er det ikke
gjort op, hvad der eventuelt
er stjålet.
SPRITBILIST
ANHOLDT
Søndag umiddelbart efter
klokken 20 standsedes en 44årig kvinde fra Mern, da hun
kom kørende i bil ad Østre
Ringvej i Næstved med en
promille over det tilladte.

Det 64 kvadratmeter store værk blev i sin tid malet på tavler i Jørn Bies atelier på Møn og senere
føjet sammen i Vordingborg.

