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Midt- og 
Østjylland
i dag

Vejret i 
Danmark 
i morgen

By Ned Længde  Tusmørke Op
Viborg  
Randers 
Grenaa 

By Ned Op
Viborg 
Randers 
Grenaa 

Dagen kulminerer ca. kl.

By  Op
Århus  
Randers  
Grenaa  
Udbyhøj   

 
Månen kulminerer ca. kl. 
Næste nymåne: 

Næste fuldmåne: 

Næste højvande:

Månen Højvande 

Midt-og Østjylland de næste 5 dage

Døgnets middeltemp. i Midt- og Østjylland

VEJRET

TEMPERATURER

CYKELVEJR UV-INDEKS
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DAGEN 

Solen         

Randers
Viborg

Århus

Grenaa
Mulighed for nogen eller en 
del sol i løbet af dagen. 
Temp. mellem 13 og 17 grad-
er med let til jævn vind fra 
vest og nordvestlig retning.
I nat først mest klart vejr, 
men senere mere skyet fra 
nordvest. Temp. mellem 5 og 
10 grader.
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I de sydøstlige egne 
mulighed for lidt sol 
først på dagen, ellers 
skyet vejr med regn og 
byger. Temp. mellem 13 
og 16 grader med let til 
hård vind mellem syd 
og vest. Om aftenen 
og natten klarer det op, 
først i de vestlige egne.
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UNDERVISNING
VIBORG: Når sommerferien 
er slut, begynder Viborg Pri-
vate Realskoles ældste elever 
skolegangen i Nykredits tid-
ligere bygning på hjørnet af 
Sct. Mathias Gade og Boyesga-
de. Skolen er i disse uger ved at 
gøre klar. Realdania har netop 
tildelt skolen to millioner kro-
ner til ombygningen og ind-
retningen.

De to runde millioner skal 
konkret bruges til at indret-
te tidligere kontorlokaler på 
første sal til undervisnings-
miljøer. Skolen får også mu-
lighed for at bruge det eksiste-
rende auditorium og kantine-
området. 

I kælderetagen, hvor der i 
dag blandt andet er bankbok-
se, skal der fremover være na-
turvidenskabeligt læringscen-
ter. Omdannelsen går snart 
i gang, sådan at eleverne kan 

bruge de nye faciliteter fra sko-
leåret 2015/2016.

Liv i bymidten
Skoleleder på Viborg Private 
Realskole, Lisbeth Rose-Han-
sen, siger: 

»Midlerne fra Realdania er 

særdeles centrale i forhold til 
at skabe fremtidens skole i for-
tidens bygning. Vi ønsker at 
bevare bygningens nuværen-
de udtryk, og det er vores store 
ønske, at vi kan transformere 
huset fra kontorhus og kredit-
forening til et inspirerende læ-

ringsmiljø via en række sær-
deles velovervejede ombyg-
ninger. Sådanne ændringer 
er naturligvis komplicerede, 
da de skal udføres med næn-
somhed og stor omtanke.« 

Arkitekt og projektleder i 
Realdania Eske Møller siger:

»Viborg står som så mange 
andre byer i øjeblikket over for 
udfordringer med bygninger 
i de historiske bykerner, som 
mister deres funktioner. Det 
gælder både bygninger, som 
før har haft offentlige funkti-
oner og andre markante huse. 
Realskolens genanvendelse af 
den tidligere kreditforening 
er et rigtig godt eksempel på, 
hvordan man ved at bruge 
en bygning til nye funktioner 
kan fastholde liv og aktivitet 
i den historiske bymidte. På 
den måde bliver bygningens 
nye funktion ikke kun til gavn 
for Realskolens elever, men for 
hele Viborg.« 

Fondspenge til  
privatskole
En af Viborgs flotte, historiske bygninger, der tidligere har fungeret som  
kreditforening, skal omdannes til inspirerende skolebygning for de ældste  
elever på Viborg Private Realskole. Realdania støtter omdannelsen.

Realdania har støttet ombygningen og renoveringen af Nykredits  
tidligere bygning i Sct. Mathias Gade 3. Den smukke bygning skal  
fungere som skole efter sommerferien. Arkivfoto
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Af Jesper Overgaard
jess@berlingskemedia.dk

VIBORG: Den nye leder af Kul-
turskolen Viborg er lidt af en 
kulturpersonlighed. Fra den 1. 
august skal den 51-årige forfat-
ter Lene Rikke Bresson afløse 
Henrik Holm som leder af sko-
len.

Lene Rikke Bresson kom-
mer fra stillingen som leder af 
forfatterlinjen på Dansk Ta-
lentakademi i Holstebro. I Vi-
borg skal hun lede en kultur-
skole, der giver børn og unge 
undervisning i musik, drama, 
forfattervirksomhed, billed-
fag samt tekstil og design.

Den nye leder har skre-
vet otte romaner og er også 
kendt som debattør. Den sene-
ste roman er fra 2013 og hed-
der »Den forkerte forfatter«. 
Pseudonymet Carl Tesbaum 
lægger navn til.

Hun er kendt som »Hald-
forfatter«, idet hun er blandt 
dem, der gerne trækker sig til-
bage til Hald Hovedgaard for 
at hente ro og inspiration til 
at skrive.

Lokalt er hun også kendt 
som den, der samlede et hold 
på 19 forfattere til bogen 
»Midtjyske fortællinger«. Bo-
gen udkom på Hald Hoved-
gaards Forlag. Idéen kom fra 
»hendes« debatgruppe »An-
na Amalia« med 24 idérige 
kvinder.

Kulturchef Steen Lindga-
ard, Viborg Kommune, siger 
om den nye leder:

»I Lene Rikke Bresson har 
vi fundet en leder, der evner 
at skabe et stærkt fundament 
for et godt arbejds- og lærings-
miljø på kulturskolen. Jeg ser 
hende som en leder, der er i 
stand til at udfordre, udforske 
og udnytte institutionens po-
tentialer. Og så har hun en ta-
lentsans, som helt sikkert vil 
komme vores unge kulturta-
lenter til gode.«

Lene Rikke Bresson er ud-
dannet cand.oecon. og arbej-
dede i mange år som leder 
i erhvervslivet. Hvad ingen 
vidste, var, at hun havde en 
hemmelig drøm om at blive 
skønlitterær forfatter, og der-
for skrev hun, når hun var på 
barselsorlov. Hun spøger ger-
ne med, at hendes mand efter 
barn nummer fem anbefalede 
hende at finde andre måder at 
få skrivero på.

Kendt Hald-forfatter  
skal lede kulturskole
Viborg Kommune henter sin nye kulturskoleleder ved Dansk Talentakademi  
i Holstebro.

Forfatter, erhvervsleder, 
underviser og debattør 
Lene Rikke Bresson skal 
lede Kulturskolen Viborg. 
Arkivfoto: Morten Stricker


