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Viborg: Torsdag eftermid-
dag og aften stod i nybygge-
riets tegn hos Tvis Køkkener 
på Livøvej i Viborg. Her havde 
det lokale køkkenfirma invite-
ret både samarbejdspartnere 
og lokale virksomheder med 
til en lille messe med fokus på 
nyhederne indenfor bolig og 
indretning. 

Til messen kunne man se 
stande fra blandt andre Ilva, 
Viborg Gulvforum, Quooker,  
Flügger, Cassøe, Viborg Gar-
dinservice og Bundgaard ny-
byg og montage fra Hammers-
høj. 

Hos arkitektfirmaet Dit 
Rum kunne man få hjælp til at 
skitsere sit byggeprojekt eller 
få nye ideer til sit hjem. Skul-
le man stå og mangle et hus at 

realisere alle boligdrømmene 
i, så var hjælpen nær, da den 
lokale EDC Mægler også var 

til stede med spændende bo-
ligemner til salg.

Nybyggermesse hos Tvis Køkkener

Der var masser af spændende stande til minimessen hos 
Tvis Køkkener. Her forklarer Quookers repræsentant om 
den kogende hanes fortrinligheder. Foto: Jacob Kaas.

Af: Jacob Kaas
Jaka@berlingskemedia.dk

Viborg: Torsdag middag 
blev der delt præmier ud i Vi-
borg. 

Hos Grønttorvet mødte vin-
derne af  skolestafetten op for 
at hente deres præmie, som 
bestod af  frugt til hele skolen. 
Og med fire vinderhold skulle 
Mathias Damgaard have fat i 
palleløfteren for at udlevere 
præmier. Viborg Private Re-
alskole havde to vinderhold 
og Hald Ege skole og Nordre 
Skole havde hvert et. Sam-
let set rullede 2500 æbler ud i 
skoleklasserne til stor glæde 
for både lærere og elever. Men 
det var også en glad giver fra 
Grønttorvet.

»Det er dejligt at kunne 
overrække frisk frugt til vin-
derne. Vi synes jo, at det er 
vigtigt at præge børnene til 
at spise en hel masse frugt,« 
sagde Mathias Damgaard fra 
Grønttorvet.

I den anden ende af  byen 
hos Marathon Travel Club 
var der ligeledes uddeling af  
sponsorpræmier. Her kunne 
indehaver Thorvald Mogen-
sen overrække et rejsegave-
kort på 1500 kroner til Poul 
Christian Jensen fra Viborg. 
Vinderen havde tilmeldt sig 
Søndersøløbet online og var 
således med i puljen. 

Det var i øvrigt et helt sær-
ligt Søndersøløb for 65-årige 
Poul Christian Jensen. I år er 
det nemlig 50 år siden, at han 
deltog første gang. Samlet set 
har Poul Christian Jensen del-
taget i løbet omkring 40 gange 
og den personlige rekord blev 
sat i 1964 med tiden 20 min. og  
45 sek. I år blev tiden 35 min. 
og 40 sek.

Præmier fra 
Søndersøløbet uddelt
Uddeling. Et par af Søndersøløbets sponsorer var i gavehumør

Thorvald Mogensen (th) fra Marathon Travel Club overrækker 
rejsegavekortet til Poul Christian Jensen i overværelse 
af Lone Simonsen, projektleder for Søndersøløbet. 

Mathias Damgaard (tv) fra Grønttorvet havde fornøjelsen 
af at overrække 2500 æbler til eleverne fra Viborg Private 
Realskole, Hald Ege Skole og Nordre Skole. Foto: Jacob Kaas.
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Oplev historiens vingesus
på Holmen og Christiansborg
Viborg Stifts Folkeblad og Viborg Nyt byder læserne på en
Københavnsoplevelse af de helt store. Besøg den danske flådes gamle
hovedbastion Holmen og oplev, hvordan forholdene og forplejningen
var på et af koldkrigstidens mest slagkraftige fartøjer, fregatten
PEDER SKRAM.
Efterfølgende byder Viborg Kommunes lokale folketingsmedlem
Kristian Pihl Lorentzen på rundvisning og historiefortælling på
Christiansborg.

Mandag den 24. juni 2013
EKSTRATUR
Tirsdag den 25. juni 2013

PROGRAM:

kl. 06.15 Afgang i luksusbus fra bladhuset i
Vesterbrogade, Viborg

kl. 10.30-13.30 Besøg på Flådens gamle base og fregatten PEDER SKRAM.
Der indledes med en generel orientering, hvorefter tre
guider vil give ca. én times rundvisning på fregatten.
Efter rundvisning vil der blive serveret frokost i fregattens
officersmesse og sergentmesse.
Frokosten indledes med 3 slags sild efterfulgt af
skipperlapskovs, hvortil serveres drikkevarer (øl, vand,
snaps og kaffe) ad libitum.

kl. 14.00 Besøg og rundvisning på Christiansborg med Kristian Pihl
Lorentzen som fortæller og rundviser.

kl. ca. 22.00 Ankomst til bladhuset i Viborg.

Der er indlagt to strække-ben-pauser undervejs. Knudshoved, Fyn, på udrejsen
og Kildebjerg, Fyn, på hjemturen.

Pris incl. frokost med drikkevarer ad libitum - kr.875,- pr. person.

Rejsen sælges - ud fra “først til mølle”-pricippet fra receptionen i bladhu-
set Vesterbrogade 8, Viborg. Vi modtager ikke dankort. Bindende tilmelding.
Reservation og yderligere oplysninger: Telefon 2545 6995.
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