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Døgnfluerne fra Houlkær
vinder eventyrlig quiz
Viborg: Torsdag formiddag blev der på Hovedblioteket i Viborg afholdt finale i en eventyrlig quiz, hvor
4. klasser blev udfordret i
spørgsmål indenfor fantasy,
såsom Harry Potter og Narnia Universet. 32 4. klasser
var med fra start.
Først blev der fundet de fire dygtigste i klasserne, derefter var der indledende runder og mellemrunder, så der
til finalen kun var fire hold
tilbage . Krigerprinsesserne
+ Lucas fra Søndre Skole, De
fantastiske 4 og Døgnfluerne
fra Houlkær og Team Kat fra
Møldrup Skole.

Det var tydeligt en finale for godt forberedte hold. Der blev svaret
rigtigt på selv meget
svære spørgsmål om
alt fra mærkelige fabeldyr, smykker og våben i
fantasybøger til berøm-

te drager, klip fra film
med mere. Mest populært var det nok at gætte på vægten af en ringbrynje, skyde til måls
med armbrøst og smage
på multsmagsbønner
fra Harry Potter. Finalen blev meget spændende og først afgjort på
det allersidste spørgsmål. Til stor jubel fra
de medbragte fans endte Døgnfluerne fra 4. b
på Houlkærskolen som
vinder og kunne løfte
den store pokal, mens
konfettien regnede ned
over holdet.
Bag quizzen stod Børnebiblioteket og Skolebibliotekerne i Viborg Kommune.
Det var sjette år med den
populære quiz, der i år satte deltagerrekord med 600700 deltagere i første runde
thor

Spaden sættes
i jorden for ny
sognegård
Byggeri. Pladsen er for trang til
menighedens aktiviteter i Hald Ege.
Nu skal der bygges et nyt sognehus.

Af Ole Bjærge
oleb@berlingskemedia.dk

hald ege: Det blev aldrig til
noget med den præstegård i
Hald Ege. Ambitionerne fandt
ikke helt det samme leje som
pengebeholdningen, så derfor

har kirken - der blev indviet i
maj 1971 - ikke nogen præstegård. Plads omkring kirken
var der sådan set nok af, så
i takt med at bilismen vandt
frem, har arealet igennem årene fundet anvendelse til parkeringsplads.
Hald Ege har i et par årtier oplevet noget, der ligner en
befolkningseksplosion, og det
har heldigvis betydet et mere

livligt sogneliv. Flere og flere
børn er kommet, så nu slår
den eksisterende konfirmandstue ikke længere til.
Søndag sætter sognepræst
Hanne Ellemann Rytter gravkoens skovl i jorden for at
markere, at menigheden nu
bygger nyt.

Fire millioner kroner
Et sognehus på 255 kvadratmeter skal opføres i forbindelse med ægteparret Exners
kirke.
»Vi har så mange konfirmander og så mange aktiviteter og møder i kirken, at vi

Teater og drømmekage taber til k
Fest. Viborg Private Realskole kickstartede i går skolefesten med en kendt komiker på
scenen. Ifølge en lærer skal der efterhånden mere til, før en skolefest er noget særligt.

Af Thor Schriver Magnusson
thkr@berlingskemedia.dk

Det vindende hold: Døgnfluerne fra Houlkær Skole bestående
af Signe Lykke Jensen, Julie Paludan, Signe Gravgaard
Pedersen og Jacob K. Christiansen. Foto: Viborg Bibliotek

Tag avisen med
på din ferie
Flyt gratis din
avis til et sted
i Danmark.

Flyt din avis på

VIBORGFOLKEBLAD.DK/
FERIE

Viborg: Der var engang,
hvor skolefester handlede om
at trampe balloner ned i jorden til lyden af et højt brag og
bælle sodavand, til blæren var
ved at sprænge. Måske havde
man inden da muntret sig
over et teaterstykke for at få
sparket løjerne i gang.
Alle ingredienser lever dog
mere eller mindre stadig i bedste velgående, dog i en noget
anden udgave. For der skal
mere til i dag. I hvert fald blev
der på Viborg Private Realskole sparket gang i et teaterstykke uden lige, da stand-up komikeren Tobias Dydvad i aftes
skød skolefesten for 8.-9. klasserne i gang.

Musik fra ghettoblaster
Alt andet lige et stort trækplaster for de over 100 elever og
samtidig for mange af de lærere, der har været på skolen i
mange år. Forskellen fra nu og
til i dag er da også til at føle på.
»For 15-20 år siden var der
måske noget undeholdning

8.-9. klasses eleverne på Viborg Private Realskole fik sparket skolefesten
i gang af Tobias Dybvad. Foto: Thor Schriver Magnusson

i form af teater og nogle boder. En DJ var der ikke, men
der blev derimod danset flittigt til rytmer fra en ghettoblaster ovre i hjørnet,« sagde
Anne-Mette Sommer Lassen,

der har været lærer på Viborg
Private Realskole i 20 år.
Ifølge hende er der sket en
ændring i festkulturen for eleverne gennem årene, og det er
helt naturligt.

»De er jo i langt højere grad
mere opdateret på, hvad der
rører sig, og hvad der er sejt at
lave til en skolefest eksempelvis. Derfor skal der mere til,
før det er noget særligt,« sagde
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Den nye sognegård bliver på 255
kvadratmeter. Illustration.

»

Vi har så mange
konfirmander og så mange
aktiviteter og møder i kirken,
at vi ikke længere kan nøjes
med den ene konfirmandstue

børge jensen eskildsen,
formand for præstegårdsudvalget

ikke længere kan nøjes med
den ene konfirmandstue,«
forklarer næstformand i menighedsrådet og formand for
præstegårdsudvalget Børge
Jensen Eskildsen.
Udvalgsformanden forventer, at byggeriet skal klar til
indvielse efter efterårsferien, så konfirmandholdet 2015
mest af alt vil modtage sin undervisning i det nye hus. Måske skal det lige begynde et
andet sted, oplyser Børge Jensen Eskildsen, for menighedsrådet har nemlig besluttet, at
ombygningen af den eksisterende konfirmandstue skal

komiker
Anne-Mette Sommer Lassen.

Ellevilde elever
Og det seje for eleverne i øjeblikket er i hvert fald standup.
»Da plakaterne med Tobias
Dybvad blev hængt op på skolen, blev de andre ellevilde og
de fik travlt med at melde sig
til,« sagde Sofia Øster Kristensen, som er medlem af elevrådet og har været med til at bestemme, at man skulle spare
penge sammen til at lokke Tobias Dybvad til skolefesten.

alligevel spejde en del farvede balloner rundt i hjørnerne. Det kunne jo være, at de
skulle bruges af eleverne til
ballondans senere på aftenen.

Drømmekage og blokfløjte
Hovedpersonen selv var rigtig
glad for at kickstarte skolefesten og give eleverne et godt
grin. Han var dog lidt misundelig på eleverne over en enkelt ting.
»Det kunne da have været
sejt, hvis der også havde været en stand-up komiker, dengang jeg gik til skolefest. Men
det var mere noget med, at en
forælder havde bagt drømmekage. Og festens højdepunkt
var en af eleverne, der gav
et nummer på en blokfløjte,«
sagde han.
Trods den store opsætning
i gymnastiksalen, hvor komikeren var i fokus, kunne man

Tobias Dybvad er utrolig
populær blandt de unge. De
fleste kender ham fra hans
eget program fra tv, der sjovt
nok hedder Dybvaaad!

ske samtidig med opførelsen
af den nye sognegård.
Quattro Arkitekter A/S fra
Viborg har slået stregerne til
Hald Eges nye sognegård, der
i runde tal vil koste fire millioner kroner at opføre.
Materialer og de enkle linjer lægger sig i smuk forlængelse af det udtryk, som ægteparret Exner gav kirken.

