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Midt- og 
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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
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Lidt eller nogen sol med 
mulighed for enkelte byger. 
Temp. mellem 11 og 12 grader 
og frisk vind fra sydvest. Om 
aftenen og natten mest tørt 
og til dels klart vejr. Temp. 
mellem 7 og 12 grader. Let til 
frisk sydvestlig vind.
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Nogen sol og især først 
på dagen enkelte byger. 
Temp. mellem 11 og 12 
grader og frisk, stedvis 
hård vind fra sydvest. 
Om natten mest tørt og 
til dels klart vejr, men
skydækket tiltager i de 
vestlige egne. Temp. 
mellem 7 og 12 grader. 
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Aftaget

Af Louis Schmidt-Lund
schm@berlingskemedia.dk

viborg: Mens en kraftig ef-
terårsstorm med vindstød i 
orkanklassen mandag efter-
middag gik i land i Syd- og 
Sønderjylland og drog hær-
gende videre over Fyn og vi-
dere østpå over Sjælland og til 
hovedstaden, så slap Viborg-
egnen nådigt.

Der var rundt om i kommu-

nen 25-30 træer, der lagde sig 
for blæsten, hvor de var til ge-
ne for trafikken, men slet ik-
ke efter at være udsat for den 
voldsomme kraft, som præge-
de i det stormhærgede sydli-
gere bælte på tværs af  landet.

Lige omkring Viborg var 
der mandag aften meldt om 
væltede træer på Finderup-
vej, Gl. Århusvej, Vinkelvej 
ved Bruunshåb samt inde i 
byen ved Kloster Allé og Bru-

unsvej. Umiddelbart tyder det 
på, at Karup-området helt slap 
for generende væltede træer.

Tre personer måtte et smut 
forbi skadestuen på grund af  
stormen. En kvinde fik dele af  
et udestuetag i hovedet, og en 
ældre dame var blevet blæst 
omkuld. En tredje person på 
scooter var kørt ind i et væl-
tet træ.

Viborg fik kun en flig af stormen
Storm. Kun lidt væltede træer rundt om i Viborg Kommune 
gav i mild form mindelser om tidligere storme. 

Årets første 
efterårsstorm ramte 
kun begrænset i 
Viborg Kommune 
med 25-30 træer, 
der måtte ryddes af 
vejen, da de var til 
gene for trafikken. 
Alligevel ser det 
voldsomt ud her 
ved kloster Allé og 
Bruunsvej. Foto: 
Ali Shahrokhtash

Af Jesper Overgaard
jess@berlingskemedia.dk

viborg: To af  Viborgs hæ-
derkronede institutioner har 
fundet sammen om at give 
hinanden nye muligheder. Per 
den 1. maj 2015 køber Viborg 
Private Realskole Nykredits 
markante bygning.

Den 3300 kvadratmeter sto-
re bygning på hjørnet af  Boy-
esgade og Sct. Mathias Gade 
skal efter sommerferien i 2015 
tage imod Viborg Private Re-
alskoles ældste elever. Den 
skal også virke som samlings-
punkt for hele skolen. Med 
den ekstra plads kan skolen 
få et tredje spor i 6.-9. årgang, 
så elevtallet kan vokse fra 640 
til 728.

»Vi har længe haft for lidt 
plads og har samtidig haft ele-
ver på venteliste. Med denne 
løsning kan vi få mere plads, 
samtidig med at vi beholder 
vores centrale placering,« si-
ger skoleleder Lisbeth Rose-
Hansen, Viborg Private Real-
skole.

Centerdirektør Erik Lund 
Pedersen, Nykredit i Viborg, 
siger, at sælgeren endnu ikke 
har fundet et nyt sted at være.

»Vi kigger på flere lokali-
teter. Jeg regner med, at jeg 
meget snart kan offentliggø-
re, hvor vi indretter fremti-
dens lettilgængelige rådgiven-
de relationsbank,« siger Erik 
Lund Pedersen.

Forældre får ordet
Ingen af  parterne ønsker at 
oplyse noget om prisen. Men 
de giver begge udtryk for, at de 
har gjort en god handel.

Foreløbig har skolens be-
styrelse sagt god for hande-
len. Tilbage står, at forældre-
ne ved en ekstraordinær ge-
neralforsamling den 18. no-
vember siger det samme. Ge-
neralforsamlingen finder sted 
i bygningen, så alle kan få syn 
for sagn.

Skolen beholder de nuvæ-
rende bygninger ved Trekro-
nervej. Her har den 123 år 
gamle skole holdt til siden 
1895. Lisbeth Rose-Hansen 
lægger vægt på, at skolen for-
nyr sig, uden at den kaster 
vrag på sin historie. I de sene-
ste år har skolen udviklet sig 
kraftigt, ikke mindst efter at 
den internationale skole kom 
til.

Den har 75 ansatte, og de 
havde i aftes muligheden for 
at komme på rundtur i den 
107-årige kreditbygning. Her 
er masser af  luft og flotte ud-
smykninger. Arkitekt Hack 
Kampmann tegnede bygnin-
gen, og kunstneren Karl Han-
sen-Reistrup udsmykkede 
den.

»Jeg forestiller mig ikke, at 
vi skal ændre bygningen væ-
sentligt. Den tid er forbi, da en 
skole er lange gange og kasser 
til klasserne. Pudsigt nok er 
de gamle rammer helt ideelle, 
når vi skal skabe fremtidens 
skole. Og det skal vi nu gøre 
i fællesskab,« siger skolelede-
ren, der samtidig med glæde 
skeler til den gode parkerings-
plads og det flotte gårdmiljø.

Egentlig havde de to chefer 
ikke tænkt på, at de med for-
del kunne handle. En foræl-
der på skolen, erhvervsman-
den Karsten Holm, gjorde op-
mærksom på mulighederne. I 
flere år har Erik Holm Peder-
sen og Nykredit arbejdet på at 
give den hæderkronede långi-

ver et nyt ansigt. Meget er 
sket, siden Kreditforeningen 
af  Jydske Landejendomsbe-
siddere i 1905-1906 byggede sit 
domicil.

De fremhæver et tæt og 
godt samarbejde med Viborg 
Kommune om den lokalplan, 

der skal gøre pengebygning til 
skolebygning.

Adel forpligter
Centret i Viborg tæller i dag 
39 medarbejdere. Nykredit 
skal markere sig som en mo-
derne bank, der dækker bredt 

Realskolen køber Nykredits bygning
Skoleplaner. Viborg Private Realskole har længe set sig om efter mere plads.  
Løsningen lå nærmest lige om hjørnet.
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Tyv stjal spritnye projektorer
viborg: I løbet af  weekenden blev der begået indbrud 
hos VUC via et vindue på 1. sal. Tyven havde stablet fliser 
på stedet op i en meters højde og kunne på den måde nå et 
vindue. Fra et kontor blev der stjålet fem helt nye Optoma-
projektorer, som hver især koster 10.000 kroner, tre tilhø-
rende Vogel-ophæng samt en kagedåse med 500 kroner i 
mønter og små sedler.

Føtex-kunde fik stjålet pung fra jakke
viborg: En 74-årig kvinde var mandag kort før klokken 
11 på indkøb i Føtex i Gravene, men da hun skulle betale 
ved kassen, var hendes lille skindpung væk. Den var ble-
vet stjålet fra kvindens jakkelomme, uden at hun havde 
bemærket det. Pungen indeholdt næsten ingen kontanter, 
men dog diverse kort og fotos.

Spritbilist uden kørekort
viborg: En af  politiets patruljer genkendte kort før klok-
ken 14 en 57-årig mand fra Viborg bag rattet i en bil på 
Vejlevej. Der burde han ikke sidde, da han aldrig har gen-
erhvervet kørekortet efter en spritdom, så manden blev 
stoppet. Det viste sig også, at han igen kørte spritkørsel, 
så han måtte omkring politigården for at aflevere en blod-
prøve.

Kkort nyt

Karup: Den orkanagtige 
storm, der i går hærgede især 
den sydlige og østlige del af  
landet, fik kun mindre konse-
kvenser for flytrafikken til og 
fra Karup.

Lufthavnschef  Erik Jakob-
sen oplyser, at et eftermid-
dagsfly fra København til Ka-
rup med planmæssig landing 
klokken 16 måtte lande i Aal-
borg, hvilket også betød, at 
returflyvningen fra Karup til 
København lidt senere ikke 
blev til noget.

Til gengæld for flyet, der 
gik ned i Aalborg, modtog Ka-
rup til gengæld lidt senere et 
SAS-fly, der skulle have landet 
i sydjyske Billund, hvor stor-
men rasede mere end i det 
nord-midtjyske.

Dog var der også så meget 
gang i den i Karup, at Norwe-
gians planmæssige afgang 
mod København klokken 18.45 
måtte udskydes til ved 20.30-ti-
den.

jøp

Storm gav kun få 
luftgener i Karup

viborg: Torsdag eftermid-
dag gør kampagnebussen fra 
Landsforeningen Bedre Psy-
kaitri holdt ved Viborg Stor-
center. I løbet af  eftermidda-
gen kommer en række politi-
kere, som stiller op til enten 
byrådet eller regionsrådet, 
og alle interesserede kan få 
en snak med kandidater-
ne, der også vil duellere på 
holdninger til psykiatrien. 
Blandt de, der har meldt de-

res ankomst, er Mette Niel-
sen, (S), formand for social-
udvalget i Viborg Kommune, 
Venstres spidskandidat Ni-
na Hygum, SF´s spidskandi-
dat Søren Gytz Olesen og Li-
beral Alliances ditto, Johan 
Winther Rasmussen. Bus-
sen begyndte på en rundtur 
til hele landet i sidste uge og 
kører ugen ud.

just

Psykiatribus besøger Viborg Storcenter

viborg: Gigtforeningen holder 6. november kl. 19 kost 
og motivationsforedrag med Michael Knudsen, der vil gø-
re det forvirrende i de mange kostråd til det simple. Han 
fortæller hvilken kost, der er optimal for gigt, humør og 
energi. Foredraget foregår i Borgerhuset Stationen, Ll. 
Sct. Hans Gade 7 i Viborg. 

Entreen dækker også kaffe, te og frugt. Medlemmer af  
gigtforeningen får rabat.

pcb

Foredrag om kost og motivation

Realskolen køber Nykredits bygning
Skoleplaner. Viborg Private Realskole har længe set sig om efter mere plads.  
Løsningen lå nærmest lige om hjørnet.

inden for penge og forsikring. 
Det nye center skal have plads 
til mindst 40 medarbejdere.

»Det er ikke så vigtigt, at vi 
ligger lige i centrum, som at 

vi er lette at komme til, og at 
vi er synlige,« siger Erik Lund 
Pedersen.

»Vi er godt klare over, at vi 
afleverer byens måske flotte-

ste bygning, som rummer en 
fantastisk historie,« siger cen-
terdirektøren.

Lisbeth Rose-Hansen kan 
på sin side love det bedste:

»Vi er meget opmærksom-
me på, at bygningen er ét af  
byens smukkeste huse, og at 
den skal overtages med stor 
omsorg og påpasselighed.«

Ansatte fra Nykredit tog i formiddags imod en forventningsfuld fortrop fra Viborg Private Realskole. 
Den kommende skolegård faldt straks i elevernes smag. Foto: Morten Dueholm


