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Viborg: Ønsketræ, ønske-
kunst, ønskefe, ønskebørn og 
ønskesang var fredag efter-
middag med til at give Aarhus 
2017 en ønskestart i Viborg. 
I og ved Viborg Hovedbib-
liotek var over 100 børn de 
myldrende hovedpersoner.

Viborg Kommune bidrager 
med 6,6 millioner kroner til 
Europæisk Kulturhovedstad 
Aarhus 2017, men får kultur 
for godt og vel 10 millioner 
kroner ud af det. Og en god 
del er for børn.

Åbningen "Ønskelandet" 
var helt for børn. Kulturchef 
Steen Lindgaard fra Viborg 
Kommune bød velkommen 
til en åbning, der handlede 
om, hvilke håb og tanker bør-
nene knytter til fremtiden. 
Selv håbede Steen Lindgaard, 
at børnene får gode oplevelser 

til livet.
Klovnen Luni Smil - Lene 

Mortensen - fra Viborg var i 
dagens anledning udnævnt 
til at være ønskefe, og hun kæ-
dede indslagene sammen.

Sangen "Ønskelandet" af 
Alberte Winding og Jan Rør-
dam slog tonen an. Sangere 
og musikere fra musikskolen 

førte den frem. Skolens stryge-
kvartet var fremme flere gan-
ge. Ved en danseworkshop 
lærte børnene den dans, der 
hører til sangen.

De sarte spirer
Arrangørerne præsenterede 
desuden en interaktiv instal-
lation, "Ønsketræet" af kunst-

nerne Sigrid Moses-Jacobsen 
og Troels Lindebjerg. Et stort 
træ i bibliotekets have funge-
rer som en slags affyringsram-
pe for drømmene. Børnene 
kan hælde ønskevand i tragte 
ved foden, og så begynder øn-
skerne at lyse i toppen.

En indledende historie hø-
rer til "Ønsketræet". Fra på 
onsdag kan børnene få hi-
storien ved at åbne et magisk 
skab.

Børn fra Viborg Private Re-
alskole har gjort ønsker til bil-
ledkunst og skulpturer. Ved 
åbningen præsenterede de 
den udstilling, der er kommet 
ud af anstrengelserne. Kun-
sten symboliserer blandt an-
det, at nogle ønsker står som 
robuste spirer, mens andre er 
sarte. Udstillingen mangler 
ikke et ønskeben og en firklø-
ver.

Egnsteatret Carte Blanches 

"Lysende by" stod parat til 
solnedgangen. Også i år har 
kunstneren Helle Bull Sarning 
sammen med børn skabt 
lysinstallationer. Elever fra 
Viborg Friskole har arbejdet 
med værkerne, som igen er at 
se, når 500-året for reformati-
onen den 28. februar udsløser 
en fest på Gammeltorv.

Også i regionens 18 andre 
kommuner tog børnene for-
skud på kulturårets glæder.

børnene sørgede for en ønskeåbning
Viborgs del af Aarhus 2017 åbnede som børnefesten "Ønskelandet" på Viborg Hovedbibliotek.

Ønskefeen var på færde, da børnene i Viborg var med til at give aarhus 2017 en ønskestart. foto: Morten dueholm

sangere og musikere fra kulturskolen Viborg fremførte ”Ønskelandet”

kulturchef steen lindgaards ønske var, at kulturåret giver 
børnene oplevelser for livet.
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det var dog også tilladt voksne at være med. Men de fik forbud mod at bruge ”Ønsketræet”.

børnene vander ønsketræets rødder med ønskefyldt vand.

børn fra Viborg Private realskole har af ler formet ønskespirer. 

Se flere billeder og video på 
vores hjemmeside fra starten 

på Aarhus 2017 i Viborg
www.viborgfolkeblad.dk

På vores hjemmeside

ANNONCE

Følg med på: facebook.com/viborgpaatoppen

Foto: Fotograf Lund | Tekst: Avanti | Design: Manifesto

Vejen til toppen
går gennem glæde

Glæde, motion og engagement er nøgleord for Leif Mikael Møller
der flere gange har stået på den arbejdsmæssige top

Det skal være sjovt at nå til tops.
Så simpelt lyder rådet fra Leif Mikael

Møller, der er indehaver af it-firmaet IT-
Xpress.

Han har flere gange i sit arbejdsliv
oplevet at have succes, og for ham er
der ingen tvivl om, hvad nøglen til succes-
erne har været: Engagement i kunderne,
masser af motion og ikke mindst: Glæde!

”Så længe der er glæde ved arbejdet,
så skal man blive ved med at klatre mod
toppen. Man skal for alt i verden undgå
at gøre noget, der ikke gør en glad,” siger
Leif Mikael Møller.

Han og medarbejderne har gennem
årene stået bag flere succesfulde it-pro-
jekter, hvor arbejdsglæde og engage-
ment har været nøgleord.

”I it-branchen går det tit galt, når man
skal omdanne kundernes forretnings-
gange til it-løsninger. Hos ITXpress gør
vi en stor forskel ved at engagerer os i
vores kunder. Det er vores fornemmeste
opgave at sætte os i kundens sted,” siger
Leif Mikael Møller.

Senest har han sammen med sine med-
arbejdere udviklet it-platformen ”Any-
sense®”, der løser den opgave meget nemt.
”Med Anysense® kan vi lave en færdig
mobil app allerede efter første kunde-
møde. Eksempelvis benytter alle Danish
Crowns danske slagterier i dag en mobil
app, vi lavede efter tre kvarters ind-
ledende møde. Samtidig har systemet
den fordel, at det også virker uden forbind-
else til internettet,” fortæller Leif Mikael
Møller, der satsede virksomhedens over-
skud for at udvikle Anysense®.

”Det er et udtryk for engagement, at
man satser for at komme op på toppen,”
siger Leif Mikael Møller.

Han er i høj grad drevet af ønsket
om at opnå personligt velvære. Både
gennem sin forretning, gennem sine
netværk og gennem masser af motion.

”Når jeg motionerer tænker jeg klar-
ere, og det giver mig en indre ro og et
overskud til at gøre noget for andre,”
siger Leif Mikael Møller.


