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Viborg .
Det er blandt andet KFUM
huset her på Trekronervej, som
skal have nyt tag. Arkivfoto.

Viborg Private Realskole
bliver, hvor den er
Af Mimi Munch Jensen
mimu@bergske.dk

VIBORG: I denne avis’ spalter har det flere gange været
nævnt, at Viborg private Real-

skole overvejede at flytte skolen til det nye område kaldet
»Banebyen,« som endnu er på
tegnebrættet. Men det scenarie har skolen nu valgt fra, fortæller næstformand i skolens

Majsaften
Tirsdag den 18. september
kl. 19.00 – ca. 22.00
hos Bathau Holsteins I/S
v/Mette & Jørgen H. Pedersen
Majsmarken ligger på Fædalhøjvej, 8800
Viborg (følg DLG-skiltene).
Efter en faglig information v/Jens Bagge,
Sejet Planteforædling, kører vi til DLG Midtjylland, Viborg Afd., Fædalhøjvej 8-10,
8800 Viborg, hvor vi byder indenfor i telt på
pladsen til pølser fra grill og en forfriskning i
samarbejde med vores lokale Landboungdom.
Du vil i aftenens løb få en lokal markedsorientering v/produktdirektør Henning K.
Gade.

DLG Midtjylland
Tlf. 33 68 71 00

bestyrelsen Lars Kildedal.
»Vi har haft fem scenarier,
som vi skulle tage stilling til.
Tre af dem har vi valgt fra,
og den ene af dem var en ny
skole i Jernbanebyen. Det vi
kunne få, kunne simpelthen
ikke betale sig, i forhold til,
hvad det ville koste at bygge
en ny skole,« forklarer Lars
Kildedal.
Bestyrelsen arbejder i stedet videre med en plan om,
at skolen skal have en ny tilbygning.
»Nu har vi to forskellige
planer, som vi skal arbejde videre med. Om vi skal have en

tilbygning eller en nybygning.
Desuden skal der ske en gennemgående renovering af de
lokaler, som vi allerede har,
hvor der blandt andet skal
lægges nyt tag. I de nye bygninger skal der først og fremmest være faglokaler til de naturvidenskabelige fag,« siger
Lars Kildedal.
Han regner med, at de nye
bygninger kan stå færdige om
to-tre år.

400 VU’ere til landsstævne i Viborg i dag
VIBORG: Lørdag samles flere
end 400 VU’ere fra hele landet på Viborg Gymnasium til
en weekend sprængfyldt med
politik. Landsstævnet er Venstres Ungdoms højeste myndighed. Det er her, foreningens ledelse vælges – og det
er her, den politiske linje diskuteres og fastlægges.
Landsstævnet i Viborg er
stablet på benene af VU-foreningerne i Aarhus, Ran-

4 raske dage
med restsalg hos
Haugland

ders og Viborg. Formand for
Venstres Ungdom i Viborg,
Isak Krab Koed, er mildt sagt
ovenud begejstret for at kunne
samle så mange unge Venstrefolk til årets største VU-begivenhed i byen.
»Det lover godt for demokratiet – og for den liberale
sag. Vi mødes for at krydse
klinger på talerstolen, men vi
er alle grundlæggende enige
om, at mere personligt ansvar

og mindre stat er vejen frem,«
siger han.
Den lokale VU-formand
genopstiller til posten som
webredaktør for landsforeningen, hvor han har ansvar for
medlemsblad og hjemmeside
– og en observatørpost i forretningsudvalget.
Nanna Østergaard, der er
tidligere formand for Venstres
Ungdom i Viborg, satser på et
år mere i landsforeningens

forretningsudvalg, hvor hun
er politisk ordfører. Om medlemmerne vil det, byder Venstres Ungdoms forretningsudvalg altså fortsat på hele to viborgensere i det kommende
foreningsår.
Europaparlamentsmedlem
Jens Rohde og Venstres lokale
folketingsmand, Kristian Pihl
Lorentzen, taler på landsstævnet.
PCB

Flot designet tøj i
naturmaterialerne
hør · uld og bomuld

Start:
Torsdag d. 20. september kl. 10.00
Åbningstider:
Torsdag og fredag kl. 10.00 - 17.30
Lørdag og søndag
kl. 10.00 - 15.00

Se og prøv
efterårets nye
modeller
i butikken

Kæmpe-besparelser!
Frit valg pr del kr. 300,00

Ta´ 2 dele for KUN kr. 500,00
Udgåede farver i T-shirt sælges
til kun kr. 50,00 pr. stk.
Vi fylder hele tiden op med varer,
så ingen kommer til at gå forgæves

Tinggade 23· Løvel · 8830 Tjele
Normale åbningstider:
torsdag 10.00 - 17.30
fredag 10.00 - 17.30
lørdag 10.00 - 13.00

Du finder mærkerne, Kicks & Cookies, Haugland Collection og Relax.
Alle mærkerne kendt for at være fremstillet i de bedste naturmaterialer!

– eller efter nærmere aftale
på telefon 86 69 92 59

www.haugland-collection.dk

