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KKort nyt
Tricktyveri på parkeringsplads
viborg: En 92-årig mand fra Viborg blev onsdag lidt efter klokken 12 udsat for et tricktyveri på Fischers Plads
ved Sct. Mathias Centret. Mens han sad i sin bil, blev han
kontaktet af en mand med sydlandsk udseende, som på
gebrokken dansk spurgte, om han kunne få vekslet en
20’er. Da den 92-årige tog sin pung frem, snuppede udlændingen pungen og løb fra stedet. Han smed på et tidspunkt
pungen fra sig, men under flugten havde han tømt den for
8000 kroner. Nogle af pengene havde den 92-årige hævet i
forbindelse med, at han var på apoteket.
Tricktyven beskrives som 25-30 år, han har kortklippet
sort hår, og han var ved tyveriet iført mørk skindjakke og
sorte bukser.

Undervisning på engel
Skoler. Viborg Katedralskole udvider paletten.
Populær studieretning udbydes nu også i en »english version I«.

Af Ole Bjærge
oleb@berlingskemedia.dk

kendt studeretningen »Global society Class«. Det faglige
indhold fra studieretningen
er kendt fra »Det globale samfund«. Det nye er, at undervisningen i fagene engelsk, samfundsfag, historie og religion
udelukkende foregår på engelsk.
»Det har været en lang
kamp for os, så vi er glade for,
at vi allerede fra næste skoleår kan tilbyde den nye engelsksprogede studieretning.
Global samfund er i forvejen
en af vores meget populære
studieretninger,« siger Helge
Markussen, rektor på Viborg
Katedralskole.

er der tale om en sådan med
oprettelsen af den engelsksprogede studieretning på
gymnasiet på Gl. Aalborgvej
i Viborg.
»Hvert år har vi elever i internationale klasser, som gerne vil fortsætte deres gymnasieuddannelse på engelsk og
også gerne i Viborg, men det
kan jo ikke lade sig gøre. Så i
stedet for søger de mod Langkær Gymnasium ved Aarhus
eller mod Ikast Gymnasium,
som begge har IB-uddannelsen,« siger skoleleder på Viborg Private Realskole Lisbeth Rose-Hansen og føjer til:
»Vi har flere gange oplevet,
at familier, der kommer til
Danmark fra udlandet, har
valgt ikke at slå sig ned i Viborg, når de har fundet ud af,
at deres børn efter grundskolen ikke kan gå i en international klasse på et af byens
gymnasier.«

dralskolens rektor Helge Markussen på ryggen. Efterskolen
har flere klasser, hvor undervisningen foregår på engelsk.
»Vi sender 97 procent af vore elever videre i gymnasiet,
og mange kommer fra ViborgSkive-området. Naturligvis er
mange også interesseret i at
fortsætte på den internationale linje. Det er godt, at de nu
kan det,« siger Svend Primdal.
Viborg Katedralskole, Viborg Private Realskole og
Skals Efterskole er ikke
ukendte for hinanden. De
samarbejder under Ny Nordisk Skole, som er et udviklingsprojekt, undervisningsminister Christine Antorini
satte i søen for et par år siden.
De tre skoleledere forventer,
at den nye linje vil tiltrække
mange elever, og den vil også
appellere til unge, som måske
gerne vil udfordres sprogligt,
men ikke helt har mod på at
undervises under de helt andre betingelser, som er virkeligheden på en IB-uddannelse.

viborg: Socialistisk Folkepartis enlige medlem af Viborg Byråd, Søren Gytz Olesen, gør opmærksom på, at
han ikke deltog i det møde, hvor gruppeformændene for
nogle partier besluttede, at sagen om analyse og struktur
på folkeskoleområdet skulle droppes. Den opfattelse kunne man få i artikler i folkebladets tirsdags- og onsdagsudgaver.

Viborgegnen: At grundskoleelever og gymnasieelever skulle undervises i engelsk ikke bare i faget engelsk,
men i mange andre fag, ville
lyde lidt tosset for en halv snes
år siden. Sådanne sager var
blot for ganske få.
Anno 2014 stiller sagen sig
helt anderledes.
Viborg Katedralskole har i
en årrække kæmpet for at få
den prestigefyldte IB- (International Baccalaureate) uddannelse ind på skolen. Skolen har været lige ved et par
gange, men andre er løbet
med opgaven. Kampen er dog
ikke slut endnu. Skolen håber, at ministeriet snart godkender skolen til at få IB-uddannelsen.
Så langt så godt.
Sideløbende har katedralskolen arbejdet på at få god-

Jørn Riels skrøner som
sprudlende teater

Viborg-pige i bagefinale på DR

Viborg: Forfatteren Jørn
Riels poetiske, humoristiske, groteske og livsbekræftende skrøner fra det nordøstlige Grønland er for første
gang gjort til teater, og i aften kan det lokale publikum
grine med på Viborg Teater.
Stykket »Fandens til
fangstmænd« er i det hele
taget usædvanligt. For første gang optræder Flemming Jensen og Waage
Sandø sammen. De spiller
to garvede fangstmænd, der

Af Kristian Wesenberg Andersen

Gæster fik tømt lommerne for hash
viborg: Man skal vælge sin vært med omhu, hvis man
selv bevæger sig i det lyssky område. Det kunne to mænd
på 19 og 21 år, begge fra Viborg, konstatere, da de ved 20-tiden onsdag opholdt sig i en lejlighed i Jernbanegade. Her
fik beboeren et forebyggende hjemmebesøg af politiets
flexpatrulje. Han havde ikke umiddelbart noget ulovligt i
gemmerne, men de to gæster blev fundet i besiddelse af
henholdsvis 50 og 30 gram hash. Der blev i lejligheden også fundet dopingmidler i form af ampuller. Ejeren var ikke umiddelbart interesseret i at give sig til kende, men både hash og dopingmidler blev beslaglagt på stedet.

SF’er ikke med til møde

er sammen 24 timer i døgnet
i en forblæst hytte i vildmarken. Her sidder de med alle
deres længsler og drømme.
Kvinden er skjult til stede hele tiden: i naturen, i deres sind, i deres skænderier. Men så dukker den unge
mand op. Et trekantsdrama
for fire udspiller sig. Mette
Marckmann og Johannes
Larsen har de to andre roller.
Lars Knutzon har sat i scene.
J’espère

Et trekantsdrama for fire udspiller sig på
Viborg Teaters scene. Pressefoto
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Mere attraktiv
Han har de rette lærere i sin
medarbejderstab. Der stilles
nemlig særlige krav til disse.
Naturligvis skal de have den
rette universitetsuddannelse
i de fag, de skal undervise i,
men de skal også have en universitetsuddannelse i engelsk
sprog.
I det omfang, at man kan tale om en win-win-situation, så

Andre betingelser
Forstander fra Skals Efterskole, Svend Primdal, har også god grund til at klappe kate-

Succes. 22-årige Mette Hassing Mikkelsen bagte sig i aftes vej til
finalen i det populære DR1-program Den Store Bagedyst.

kriw@berlingskemedia.dk

viborg: De begyndte 10, nu
er de tre tilbage. Og Viborg-pigen Mette Hassing Mikkelsen
er en af de tilbageværende og
dermed finalist i årets udgave
af DR1-programmet Den Store Bagedyst, som er blevet vist
de sidste mange onsdage.
22-årige Mette Hassing
Mikkelsen er født og opvokset
i Viborg og har haft sin skolegang på Nordre Skole. Sidste
sommer begyndte hun på lærerseminariet i Aalborg, hvorfor hun i øjeblikket har lejlighed i det nordjyske.
Det med bageriet begyndte
lidt i trods.
»Min mor var måske ikke
den mest kreative i et køkken,
så der blev altid serveret chokoladekage for vores gæster,
og det blev jeg lidt træt af. Derfor begyndte jeg at bage nogle andre ting,« fortæller Mette Hassing Mikkelsen, som af
flere veninder blev opfordret
til at melde sig til Den Store
Bagedyst.
»Og efter en casting var jeg
pludselig udtaget til programmet. Det var ret vildt,« husker

Mette Hassing Mikkelsen fra Viborg er nu i finalen i Den Store Bagedyst. Privatfoto

hun.

Surrealistisk
I gårsdagens semifinale var
det Rikke fra Farsø, der ikke formåede at overbevise
de skrappe dommere, Met-

te Blomsterberg og Jan Friis-Mikkelsen, om, at hun var
god nok til at sætte sig på en
af de tre finalepladser. I stedet
gik Mette Hassing Mikkelsen
og konkurrenterne Tobias og
Kathja videre.

»Det er megafedt. I starten
havde jeg slet ikke regnet med
at gå videre fra det første program, og pludselig står jeg i finalen. Der er virkelig surrealistisk,« fortæller Mette Hassing Mikkelsen, som under in-
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elsk bliver mere udbredt
Helge Markussen fra Viborg
Katedralskole, Lisbert
Rose-Hansen fra Viborg
Private Realskole og Svend
Primdal fra Skals Efterskole
samarbejder på flere fronter.
Den nye studieretning kommer
alle deres skoler til gavn.

Mette Blomsterberg og Jan Friis-Mikkelsen er dommere i det
populære tv-program Den Store Bagedyst. Foto: Scanpix.

terviewet skal passe på ikke at
tale over sig, for hun ved allerede, om hun på onsdag vinder Den Store Bagedyst eller
må tage til takke med en anden- eller tredjeplads.
Programmerne blev nemlig optaget i sommer.

Innovation og rosenpark
I semifinalen blev deltagerne
stillet over for tre udfordringer. Den første var at bage en
nyfortolkning af en klassisk
konditorkage.
Her valgte Mette Hassing
Mikkelsen at lave en »Sarah
Bernhardt a la Palæo«. Det

klarede hun så flot, at dommerne gav hende følgende ord
med på vejen:
»Du har virkelig tænkt innovativt. Det ser elegant og
lækkert ud. Det smager dejligt, og det er sindssygt smukt
at se på. Respekt«.
I den anden udfordring »den hemmelige udfordring«,
som den kaldes - skulle deltagerne lave en »raw cake« - altså en rå kage, som ikke måtte bages. Også dette klarede
Mette ganske fint. Faktisk så
godt, at hun vandt denne udfordring.
I den tredje udfordring,

»mesterværket«, fik deltagerne mulighed for fri leg, da de
skulle lave en innovationskage. Her valgte den unge viborgenser at lave en rosenpark,
som vokser. Her fik hun knap
så positive ord med på vejen
fra de tre dommere, men sammenlagt var det nok til at gå
videre til finalen.
»Det er megafedt, for nu er
der kun et program tilbage,
og det betyder, at Mette Blomsterberg ikke kan smide mig
ud af programmet. Det er fantastisk,« siger Mette Hassing
Mikkelsen, som ikke kan løfte
sløret for ret meget af finalen
i næste uge.
»Jeg føler, at jeg i finalen
har brug for at vise, at jeg er
en værdig finalist, så jeg kan
sige så meget, at jeg går »all
in« og forsøger at give den
endnu mere gas end i de foregående programmer,« fortæller hun.
Finalen vises på onsdag
klokken 20.
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