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Romeo og jeg har valgt at vandre i mørket. 
Ja, Romeo er altså min jagthund - en labra-
dor og i den grad et udpræget ædelt dyr! Vi 
vandrer ud ad banestien, der nådesløst og 
ubarmhjerteligt gennemskærer de efterårs-
brune markers fede muld. Den fuldendte pe-
netration, der legaliserer vores tilstedeværel-
se på steder, der ellers for os ville være alt for 
eftertragtede og dyrebare.
Men toget er kørt. Svellerne der i sin tid sir-
ligt blev lagt af  stærke svedende muskuløse 
overarme og hænder, der kunne give selv ær-
bare kvinder blussende kinder og blanke øj-
ne, er fjernet, og banen har derved mødt sin 
banemand og frygtløst gået sin skæbne i mø-
de under et sort lag kommunalt asfalt.
Nå! Men vi vandrer altså ud ad stien i den 
mørke efterårsaften. Vænner os langsomt til 
at kunne ane de forskellige konturer i mør-
ket, og da jeg tilfældigvis retter blikket op 
mod den blege måne, er det altså som om 
den blinker til mig. Det tager vi som et godt 
tegn. Det skulle bare mangle!
Og kan så, halvejs månesyg ikke afholde mig 
fra at reflektere over fortiden – om togene 
der i mørke vinternætter under sidste ver-
denskrig stærkt belæsset og tungt prustende 
– undfanget i Mariager – har holdt kursen 
mod Viborg og der barslet med sin dyrebare 
last, iagttaget af  den svedende fyrbøder der 
respektfuldt har lettet på kasketten og kørt 
bagsiden af  hånden henover den svedende 

pandebrask.
Men tiden er gået, og toget er nu kørt ud på 
mindernes endeløse spor og blevet udrange-
ret af  fremskridtet og banen nu altså over-
ladt til cyklister, kondiløbere og hundelufte-
re. Fint nok!
Og her vandrer vi så dagligt, os »hundemen-
nesker«, og lufter vores kære dyr. På bagen-

de varme sommerdage med den lune østen-
vind og fuglesang i nakken og tilsvarende 
på kolde vinterdage og falder i snak adskilt 
af  en kraftig frostånde, og hvor har jeg dog 
gennem årene gjort mange bekendtskaber 
på den konto. Jeg har endvidere tilegnet mig 
den kendsgerning, at mennesker kan gen-
kendes på lang afstand på deres kropshold-

ning og bevægelser, lang tid før man iagtta-
ger ansigtet, en kendsgerning mange vandre-
re kan nikke genkendende til.
Men i aften vandrer vi alene Romeo og jeg. 
Den lille røde lygte der er påmonteret hals-
båndet vipper op og ned i mørket, – op og 
ned af  skrænterne og ind i mellem bevoks-
ningerne, og da jeg kaster blikket fremad, 
tegner stiens træer sig som en lang mørk en-
deløs allé med grenene tillidsfuldt strakt op 
mod den klare nat. Deroppe lader den blin-
kende måne sig beskue, iagttaget gennem 
tremmer, og scenen fuldendes med det skyg-
gefulde bakkedrag i baggrunden, der ensomt 
rejser sig som jomfruelige lystne attributter 
i natten.
 På denne bane, denne vej gennem markerne 
(og livet) er der blevet resigneret. Taget man-
ge beslutninger, både lette og tunge og gjort 
mange iagttagelser iført forskellige sinds-
stemninger. Det være sig som togpassager i 
et Danmark i krig, en kold vinterdag, eller 
siddende i kupeen omgivet af  familie, hvor 
målet har været fest og glæde, sol og som-
mer, – eller af  den ensomme vandrer i natten 
under den blinkende måne. Men målene har 
altid – i et eller andet omfang – været syn-
krone. Nemlig at vi skal flytte os, – vi skal vi-
dere, – og det har vi så brugt vores banesti 
til – både ved dag og ved nat, – sommer og 
vinter.
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VIBORG: LAG Viborg har fo-
kus på vedvarende energi, på 
at skabe arbejdspladser i land-
distrikterne og på at udvikle 
turismen, og har netop indstil-
let projekter for 2,1 millioner 
kroner egne penge og 60.000 
kroner fra EU til støtte.

Støtten gives til Hersom-
Bjerregrav Borgerforening 
til arbejdspladser i Hersom-
Bjerregrav Forsamlingshus, 
til Vridsted Sundhedscenter 
og til Profact i Løgstrup. Midt-
jysk Friluftsbad og Fly For-
samlings-Kulturhus får støtte 
til at etablere solceller og Fly 
yderligere støtte til energi-
besparende foranstaltninger 
på vej mod målet om at blive 
kommunens første 0-energi 
Forsamlings- eller Kulturhus. 

Havredal Praktiske Land-

brugsskole støttes til et ny-
tænkende idrætsprojekt for 
unge, som ikke benytter andre 
idrætstilbud. Kongenshus Ho-
tel får støtte til en bog og en 
hjemmeside, der skal sætte fo-
kus på området ved Kongens-
hus Hede og kvaliteterne i de 
lokale fødevarer og attraktio-
ner. Ansøgningsfrist til støtte 
fra LAG Viborg er 1. decem-
ber 2012, samt 1. marts og 1. 
juni 2013, hvor de sidste cirka 
2,5 millioner kroner deles ud. 
LAG Viborg håber, der kom-
mer penge med et nyt landdi-
striktsprogram i begyndelsen 
af  2014. 

Se mere på lagviborg.dk.
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Støttekroner til nye 
arbejdspladserVIBORG: Kurt Ørum fra Vi-

borg blev i denne weekend 
udnævnt til »Grandmaster of  
the Year 2012« af  det interna-
tionale Martial Arts Research 
Institute. Ved samme lejlighed 
blev han optaget i den presti-
gefyldte World Martial Arts 
Black Belt Hall of  Fame. 

Kurt Ørum, der bærer be-
tegnelsen Shihan, er grund-
lægger af  Dai Ki Haku, en 
kampkunstform der har eksi-
steret siden 1983. Stilen er en 
blanding af  mange forskellige 
kampkunstformer og baseret 
på realistisk og effektivt selv-
forsvar på gadeplan. 

For at blive optaget i Hall 
of  Fame skal man have de-
dikeret sig selv til at fremme 
kampkunst. De der optages 
bliver udvalgt på baggrund af, 
hvad de har udrettet og præ-
steret indenfor deres område.  

Blandt de kendte hall of  fa-

mere er Bruce Lee, og næste 
år er Jackie Chan inviteret til 
at deltage.

Keld modtog prisen
Det var Keld Andersen, der på 
vegne af  Kurt Ørum fik over-
rakt hæderen i Malaysia. 

Ørum leder til daglig det so-
cialpædagogiske opholdssted 
Dai Ki Haku for omsorgssvig-
tede unge. Desuden har han 
tre små børn, som han ikke 
ønsker at være væk fra i læn-
gere tid. 

Kurt Ørum er stadig ak-
tiv udøver af  Dai Ki Haku og 
i 2014 har han trænet kamp-
kunst i 40 år. 

Han håber, at der kan kom-
me mere fokus på kampkunst 
og selvfølgelig især på Dai Ki 
Haku.
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Kurt Ørum i selskab med Bruce Lee

VIBORG: I Yutaka Sushi Bars 
lokaler i Vestergade er al in-
ventar blevet ryddet ud af  bu-
tikken, og dørene er lukkede.

Der har ikke været nogen 
bekendtgørelse af  lukningen 

eller notits til kunderne med 
en forklaring på lukningen. 
Hos Herningselskabet, Yuta-
ka Sushi Bar Aps, der stod bag 
Yutaka Sushi Bar i Viborg be-
kræfter man, at forretningen 

Sushibar er lukket

Keld Andersen modtager certifikat på vegne af 
Shihan Kurt Ørum af den malaysiske familieminister 
og professor dr. Song. Foto: Torben Petersen.

er lukket, men har ikke på nu-
værende tidspunkt en kom-
mentar eller forklaring, idet 
den ordførende medarbejder 
er på ferie på nuværende tids-
punkt.

Er bilen blevet for 
lille til den store familie?

- så gå på udkig i  KørGodt hver fredag
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