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Viborgs største kagemand skabte glæde
VIBORG: Selvom skolen har
boblet af spænding i flere dage, var det lykkedes ikke at afsløre noget for fødselaren, skoleleder Lisbeth Rose-Hansen.
»Min kalender er blevet blokeret i dag fra klokken 8.30 til
11.30, men jeg ved slet ikke,
hvad der skal ske. Det er noget uvant, men meget spændende,« sagde en glad Lisbeth
Rose-Hansen fra Viborg private Realskole.
Skolelederen fyldte 40 år i
går, og i den anledning havde
Viborg private Realskole arrangeret en overraskelse til
hende. Under fødselsdagssang
og viften med flag kom en glad
Lisbeth Rose-Hansen ud i skolegården, men fødselsdagssangen var næsten forbi, før
hun nåede ind i midten. Der
var nemlig masser af glade
børn, som ville ønske hende
tillykke. Der stod hun spændt
og ventede, mens skolegården
brød ud i jubel, da viceskoleleder Anders Krogh fortalte, at
der i dagens anledning var lavet Viborgs største kagemand.

ge stykker wienerbrødskage,
som var sat sammen til én
stor kagemand. Og med sine
omkring 800 stykker var der
rigeligt til skolens omkring
680 lærere og elever. Nogle af
dem, som var spændt på at
smage, var Tia på seks år fra
0.x og Eva på syv år fra 1.y.
»Jeg får ikke så tit kagemand, så jeg ved ikke rigtig,
om jeg kan lide det. Det bliver
lidt spændende. Men den er
så kæmpestor, så selvfølgelig
skal jeg smage,« sagde Eva.
»Det er jo Danmarks største
kagemand, så jeg skal smage
et lille stykke. Men jeg vidste slet ikke, at Lisbeth skulle
have sådan en kæmpe kage,«
sagde Tia.
Hovedpersonen selv var
lidt benovet, mens hun stod og
kiggede ud over den store kagemand i et af skolens lokaler.
»Den er virkelig flot, synes
jeg. Det er rigtig sjovt for børnene, at de kan se den og på
den måde får en lidt anderledes dag. Så det er en rigtig
god fødselsdagsgave for hele
skolen,« sagde Lisbeth RoseHansen.

Kage til 800 personer
Kagemanden bestod af man-

Skoleleder Lisbeth Rose-Hansen foran skolens fødselsdagsgave: Viborgs største kagemand. Foto: Morten Dueholm.

Eva fra 1.y (tv) og Tia fra 0.x glædede sig til at smage et stykke af den kæmpe kagemand.
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Både Lisbeth Rose-Hansen og alle skolens børn var glade, da den store kagemand blev afsløret.
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Reklamationer, servicekiosker, e-avis
For at kunne registrere din reklamation, følge op over for vores avisbud beder vi abonnenter ringe til abonnementsservice 70 11 70 66 eller
indtaste reklamationen på www.abonnementsservice.dk ved ALLE udeblivelser af avisen - også selvom avisen hentes i en service kiosk.

Servicekiosker

Mønsted Mønsted Brugsforening, Bredgade 20

Aalestrup Superkiosken, Vestergade 20

Viborg Super Kiosken, Odshøjvej 1. Statoil, Randersvej 3.
Q8 Service, Kirkebækvej 38. Løvbjerg, Koldingvej 130. Latiner
Kiosken, St. Sct. Mikkelsgade 18 A. Frost Superbest, Sct. Mathias
Marked. Vestervangs Kiosk Vestervangsvej 16. Falkevejens Nærkøb,
Falkevej 2. Merko, Tulipanvej 1. Løvbjerg, Randersvej 60.

Bjerringbro Centerkiosken APS, Brogade 37, 7-22 Kiosken,
Markedsgade 29

Møldrup Merko, Søndergade 2

Kjellerup Torvets Kiosk, Torvet 2 A. Spar, Blichersvej 13, Thorning

Bruunshåb Kwik Spar, Vinkelvej 85

Rødkærsbro Dagli’ Brugsen, Søndergade 2
Løgstrup Dagli´Brugsen, Hovedgaden 41
Karup Karup Døgnkiosk, Bredgade 17

Bjerregrav Købmanden, Gl. Aalborgvej 16
Skals Skals Bageri & Nærbutik, Hovedgaden 17
Ulbjerg Ulbjerg Købmandsgård, Borgergade 1
Ørum DK Benzin, Østergade 2
Hammershøj Dagli´Brugsen, Randersvej

Løvel Spar, Gl. Aalborgvej 11

Ved udeblivelse af avisen, henviser vi til e-avisen på viborg-folkeblad.dk
eller til en af vores service-kiosker, hvor abonnenter kan hente dagens avis.
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