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65-års jubilarer fra den tidligere Føns’ Skole mødtes på Viborg 
Private Realskole, som skolen hedder i dag. Foto: Morten Dueholm

60-års jubilarer.

Prøve i Dansk 3. Øverst fra venstre: Davide Ghiraldini, Monika 
Ewa itaszczyk, Stephanie Irene Macleod Gonzalez, Oksana 
Rykova, Thi Thanh Thuy Le. Nederst fra venstre: Ghirmai Berhane 
Ghebrehiwet, Olena Kryzhanovska, Leva Petronyte, Ruta 
Babelyte, Oana Roxana Dediu, Asrin Salimi. Foto: Mogens Keld

Prøve i Dansk 2. Øverst fra venstre: Sahal Giyasi, Haea 
Almasalmah, Jian Hussein, Oleg Tarakhteliuk, Pancha Lal 
Tamang, Gebregzabher Gebrehiwet Gebray, Petrus Wilhelmus 
Faijaars, Fitsum Zeray Mikael, Cenk Scioti, Petite Francine 
Nsengiyumva, Mohamad Dado, Rama Mohtaseb, Sharif Ahmad 
Hassani, Amina Abdullahi Osman, Pipaluk Christensen. 
Nederst fra venstre: Kanjana Seesaek, Agata Watrak, Paiwan 
Wongaudom, Sandra Duarte Pedersen, Annie Lirong Feng Møller, 
Gulistan Barazi, Amie Bobb Faarbæk, Helbest Mohammed Omar, 
Toulin Sheikh Othman, Zeinab Moradi, Mustafa Hanan Hanan. 
Liggende: Juan Hamo. Foto: Mogens Keld

Prøve i Dansk 1. Øverst fra venstre: Hamza Ezeddin Hassan, Cenk 
Scioti, Magdalene Hannan, Laila Barkal Hami, Nawal Darwish, 
Brhane Gebrearegawi Gebremariam. Nederst fra venstre: Bervan 
Mohammad Moussa, Khalil Baklaro, Jamil Sheikh Othman, 
Majeda Issam Naaous, Jidapa Wannakhiao, Jamal Mohamad 
Alloush. Foto: Mogens Keld

Thorkild 
Kløvborg. Foto: 
Jens Ingolf 
Nørgaard.

Viborg: På Sprogcenter Viborg blev der forleden holdt di-
mission, som vi kender det fra folkeskoler og gymnasier, 
men det var faktisk første gang, sprogcentret på Vævervej 
havde stablet en sådan markering på benene, og det var ik-
ke nogen dum idé, viste det sig.

De mange kursister have taget familie og venner med, så 
der var fyldt op i Trepashallen og senere på sprogcentret. 
De cirka 100 kursister fik bevis på deres evner i dansk på tre 
forskellige niveauer - 1, 2 og 3.

bevis på sprogkundskaber

Jubilæum: 17 tidligere skolekammerater fra det tidligere 
Føns' Skole - i dag Viborg Private Realskole - mødtes fredag 
til jubilæumsfest på skolen i Viborgs midtby.

Der var noget at fejre, for det er hele 65 år siden, at skole-
kammeraterne forlod skolen, og i det lys var det ikke min-
dre imponerende, at hele 17 af jubilarerne troppede op til 
festlighederne fredag formiddag. Skolen bød på kaffe og 
rundstykker, inden jubilarerne fulgtes til et spisested i Vi-
borg for at hygge med lidt godt til ganen.

Også 60 års- og 50 års jubilarer var mødt op til festlighe-
derne.

65 års jubilarer mødtes i skolegården

Fødselsdag
Jens Ingolf Nørgaard 
viborg@viborgfolkeblad.dk

75 år: Tidligere skoleinspek-
tør ved Vestervang Sko-
le gennem 32 år, Thorkild 
Kløvborg, Grævlingehøjen 
6, Viborg, fylder på søndag 
den 30. juni 75 år. 

Thorkild Kløvborg ar-
bejdede som ung buffist på 
Preislers Hotel og på salonen 
om sommeren.

Han kom på Silkeborg Se-
minarium, hvor han tog læ-
reruddannelsen. Soldaterti-
den blev aftjent hos marinen 
med udstationering til Flåde-
station Grønnedal på Grøn-
land, hvor han gjorde tjene-
ste i ni måneder og blandt 
andet var lærer i skolen og 
kørte skolebus til Ivigtut.

I sine unge lærerår udgav 
Tholkild Kløvborg en regne-
bog sammen med sin lærer-
kollega Erland Aarup. Den 
blev solgt fra eget forlag igen-
nem 30 år.

Filosofien opstod, da USSR 
sendte en Sputnik i kredsløb 
om Jorden. USA proklame-
rede, at nu skulle vesten ak-
tivere intelligensreserven. 
Hele tankegangen var, og er, 
at en regneopgave er mere 
end et facit af tal. Matematik-

kens grund-
sætninger 
er, at talle-
ne er en del 
af at ople-
ve og forstå 
verden om-
kring.

Thorkild 
Kløvborg 
er ærke Vi-
borg-dreng 
og har livet 

igennem boet og arbejdet i 
Viborg.

I 1968 blev han ansat som 
lærer på Nordre Skole på del-
tid. Han var samtidig leder 
af Viborg Kommunale Ung-
doms- og Aftenskole, det der 
nu til dags hedder VUC.

De lavede forberedelses-
kurser, og det var spænden-
de at opleve, at elever uden 
de allerbedste boglige forud-
sætninger fik en ballast til vo-
res fælles samfund. Herefter 
startede årene på Vestervang 
Skole.

- Jeg startede op i 1972, 
hvor Vestervang Skole blev 
oprettet i nogle pavilloner 
som en satellit under Nor-
dre Skole. Den 1. august 1974 
blev jeg ansat som skolein-
spektør, en stilling jeg havde 
den glæde at kunne få lov til 
at bestride igennem 32 år.

Der er det kuriosum, før 

den senere etapevise udbyg-
ning af Vestervang Skole, at 
der lå et forslag til et byråds-
møde, hvor man ville fort-
sætte udbygningen via pa-
villoner. Men byrådssalen 
på Stænderpladsen var fyldt 
til bristepunktet og ned ad 
trapperne af beboere, som 
ønskede grundmurede sko-
lebygninger. Og sådan blev 
det.

menneskelige egenskaber
På anden vis har Thorkild 
Kløvborg også været med i 
nye initiativer.

- Jeg var formand for den 
lokale afdeling af Frie Bør-
nehaver, og vi etablerede 
den første aldersintegrere-
de institution i Viborg Amt, 
der blev placeret i Houlkær 
med 19 fripladser ud af 20. 
Det er også blevet til udvik-
ling af undervisningsmateri-
ale for Viborg Stift, hvor jeg 
har stået for undervisning af 
både præster og sognemed-
hjælpere.

Thorkild Kløvborg har 
gennem mange år været i 
bestyrelsen for Socialdemo-
kraterne i Viborg. Han var 
som suppleant i to omgan-
ge medlem af Viborg Byråd. 
Igennem årene har arbej-
de og fritid været to sider af 
den samme sag, forstået på 

den måde, at han har sat en 
ære i at have gjort sit hjem-
mearbejde.

Thorkild Kløvborg og hans 
hustru Lis har tre børn og 
seks børnebørn. De nyder fe-
rierne i sommerhuset i Klit-
møller. Og så har de et med-
menneskeligt gen, der gør, 
at de elsker at omgås andre 
mennesker og få fællesska-
ber til at blomstre og gro.

- Vi kan godt lide en sam-
værskultur sammen med 
kreative mennesker. Vi har 
oprettet et par samværs-
grupper både for tidligere 
kolleger på Vestervang Skole 
og for pensionerede skolele-
dere i hele Viborg Storkom-
mune. Vi har her nogle fan-
tastisk spændende ekskur-
sioner og samvær. Det er en 
livsværdi hele tiden at følge 
med og opleve, hvordan ting 
og kulturer udvikler sig, bå-
de her i vores nære samfund 
og videre omkring, fortæller 
fødselaren med sit vanlige 
engagement.

Thorkild Kløvborg er lidt 
af en træmand, når han selv 
skal sige det. Han slapper af 
ved at dreje ting ud i træ og 
lave sofaborde og den slags 
brugbare ting.

Fødselsdagen markeres 
ved en privat fest for famili-
en og de nærmeste venner. 

Regnebøger i skolen skal bruges 
til andre resultater end tal

Vores elskede mand, far og svigerfar

Bent Nielsen
Kvallestedgaard

* 6. marts 1941 † 27. juni 2019
er brat taget fra os

Tak for alt

Anna
Helle og Robert
Karin og Michael
Malene og Michael
Johnny og Mette

Bisættelsen finder sted
tirsdag den 2. juli kl. 13.00

fra Finderup Kirke

Vores højtelskede bedstefar

Bent Nielsen
Kvallestedgaard

har vi mistet alt for tidligt
Tak for dig

Lucas og Mathilde
Mathias, Malthe og Magnus

Thomas og Jeppe
Frederik, Caroline og Amalie

Kære Ejgil
Hjertelig tillykke med din 80 års fødselsdag

den 2. juli.
Håber du får en dejlig dag.

Kærlig hilsen fra os alle

Dødsfald


