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Hærkommandør
klar med plan for
nye sparetider

Asani-pigen kommer på
auktion om 14 dage
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Advokat
kan
mærke
effekt af
tv-serie
Af Andreas Søndergaard
ansn@berlingskemedia.dk

VIBORG: DR’s dramaserie »Arvingerne« har sat mange tanker i gang
i det ganske land. En af de, der mærker effekten af dette, er Viborgadvokat Per Steffensen, der bærer titlen
som autoriseret bobestyrer.
Til marts arrangerer han et orienteringsmøde om netop det at arve.
Her kan interesserede høre om blandt
andet testamenter, faldgruber, arvefordeling og særeje. Overskriften er
»Arvingerne« - inspireret af DR’s dramaserie af samme navn.
»Man må sige, at det er blevet ret
aktuelt. Vi kan jo se på vores telefons
indkaldslinje, at det rører på noget
rundt omkring. Vi kan konstatere,
at folk i højere grad selv tænker over,
at de måske har en potentiel konflikt
forude,« siger den 52-årige advokat,
der har oplevet mange grimme tilfælde af familier, der er splittet ad på
grund af arveretslige konflikter.

Den indre krafts yderste udstråling. Det er den danske oversættelse

af kampformen Dai Ki Haku, som energiske børn onsdag kunne prøve kræfter med.

»

VIBORG STIFTS FOLKEBLAD

ferieforalle.dk

Tal i mobil med begge
hænder på
rattet.
SuperTooth Buddy
●
●
●
●

Højtaler og mikrofon via Bluetooth
Længde og bredde: 13 x 4,8 cm
Batteri: 1.000 timer standby / 20 timer tale
Vælg mellem sort og hvid

Bestil nu på lidtmere.dk/buddy

V I B O R G Y 10-11

LEDEORD. Zoos døde giraf bliver kun en verdenshistorie, fordi
redaktører voldtager folks følelsesliv og spinder guld på det.

Din pris

399,+ fragt

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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LARS NORUP,
CHEFREDAKTØR,
I DAGENS LEDER Y 9

VI BORG Y 4-5

BYKATO spisebord Hvid laminatplade. Sorte

eller egeben. Ekskl. tillægsplade. Mål: 95x220/420 cm.
Vejl. pris 17.950 kr.

21.-23. februar 2014

Besøg
Skandinaviens
største feriemesse
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DANMARK

UDELIV

DANSK GOLFSHOW

CAMPING

ÅBENT
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10-15

UDSALG

11.999
SPAR

5.951 KR
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dviborg
torsdag 13. februar
Fotorama:

12:00, 14:15, 16:30,
18:45 Far til Fire – Onkel
Sofus Vender Tilbage
16:15, 21:00 RoboCop
11:45 Walking With
Dinosaurs – m/dansktale
14:00, 16:30, 18:45, 21:00
Klassefesten 2 – Begravelsen
11:30 Det Regner Med
Frikadeller 2 – m/dansk tale
18:30 One Chance
20:30 The Wolf
Of Wall Street
16:00 Det Regner Med
Frikadeller 2, DOLBY
3D – m/dansk tale
18:30 LEGO Filmen: Et
Klodset Eventyr, DOLBY
3D – m/dansk tale
20:45 Anchorman: Forsat
Flimmer på Skærmen
11:30, 13:30 Klokkeblomst
og Piratfeen
13:30, 16:00 Frost
– m/dansk tale
18:30 Familien
21:00 American Hustle
11:30, 14:00 LEGO
Filmen: Et Klodset
Eventyr – m/dansktale

fredag 14. februar
19.00-21.00 Gratis
salsaundervisning.
Brændpunktet.
19.00-23.00
pensionistforeningen »Aktiv«
Viborg holder bal. Borgåvej.
19.30 Boksestævne.
U 19-landskamp.
Kasernehallen.

Fotorama:

12:00, 14:15, 16:30,
18:45 Far til Fire – Onkel
Sofus Vender Tilbage
16:15, 21:00 RoboCop
11:45 Walking With
Dinosaurs – m/dans ktale
14:00, 16:30, 18:45, 21:00
Klassefesten 2 – Begravelsen
11:30 Det Regner Med
Frikadeller 2 – m/dansktale
18:30 One Chance
20:30 The Wolf
Of Wall Street
16:00 Det Regner Med
Frikadeller 2, DOLBY
3D – m/dansktale
18:30 LEGO Filmen: Et
Klodset Eventyr, DOLBY
3D – m/dansk tale
20:45 Anchorman: Forsat
Flimmer på Skærmen
11:30, 13:30 Klokkeblomst
og Piratfeen
13:30, 16:00 Frost
– m/dansktale
18:30 Familien
21:00 American Hustle

11:30, 14:00 LEGO
Filmen: Et Klodset
Eventyr – m/dansktale

lørdag 15. februar
Fotorama:

12:00, 14:15, 16:30, 18:45
Far til Fire – OnkelSofus
Vender Tilbage
16:15, 21:00 RoboCop
11:45 Walking With
Dinosaurs – m/dansktale
14:00, 16:30, 18:45, 21:00
Klassefesten 2 – Begravelsen
11:30 Det Regner Med
Frikadeller 2 – m/dansktale
18:30 One Chance
20:30 The Wolf
Of Wall Street
16:00 Det Regner Med
Frikadeller 2, DOLBY
3D – m/dansktale
18:30 LEGO Filmen: Et
Klodset Eventyr, DOLBY
3D – m/dansktale
20:45 Anchorman: Forsat
Flimmer på Skærmen
11:30, 13:30 Klokkeblomst
og Piratfeen
13:30, 16:00 Frost
– m/dansktale
18:30 Familien
21:00 American Hustle
11:30, 14:00 LEGO
Filmen: Et Klodset
Eventyr – m/dansktale

søndag 16. februar
15.00-16.00 Familiejazz med Tom McEwan
Trio. Værkstedsscenen.

Fotorama:

12:00, 14:15, 16:30, 18:45
Far til Fire – OnkelSofus
Vender Tilbage
16:15, 21:00 RoboCop
11:45 Walking With
Dinosaurs – m/dansktale
14:00, 16:30, 18:45, 21:00
Klassefesten 2 – Begravelsen
11:30 Det Regner Med
Frikadeller 2 – m/dansktale
18:30 One Chance
20:30 The Wolf
Of Wall Street
16:00 Det Regner Med
Frikadeller 2, DOLBY
3D – m/dansktale
18:30 LEGO Filmen: Et
Klodset Eventyr, DOLBY
3D – m/dansktale
20:45 Anchorman: Forsat
Flimmer på Skærmen
11:30, 13:30 Klokkeblomst
og Piratfeen
13:30, 16:00 Frost
– m/dansktale
18:30 Familien
21:00 American Hustle
11:30, 14:00 LEGO
Filmen: Et Klodset
Eventyr – m/dansktale

Er bilen blevet for
lille til den store familie?
- så gå på udkig i KørGodt hver fredag

Fastlåste karakterkrav
Gymnasier. Adgangsbegrænsning
til de almene gymnasier er
ikke vejen frem, mener lokal
uddannelsesvejleder og Viborg-rektor.

Af Ole Bjærge
oleb@berlingskemedia.dk

Viborgegnen: For det før-

ste vil karakterkrav kun i meget ringe omfang betyde et faldende elevtal på Viborg Katedralskole, for det andet er forslaget om egentlig adgangsbegrænsning i form af et særligt
karaktergennemsnit ikke noget smart forslag.

Det mener rektor Helge
Markussen fra Viborg Katedralskole.
Folketingets borgerlige partier har forbindelse med forhandlingerne om en erhvervsskolereform foreslået, at adgangen til de almene gymnasier skal begrænses ved at det
indføres krav om et ikke nærmere fastlagt karaktergennemsnit.
Baggrunden er, at de borgerlige partier mener, at alt for
mange unge med ringe boglige færdigheder begynder på

gymnasiet. Partierne så hellere, at de fortsatte fra folkeskolen til erhvervsskolerne,
som i disse år oplever faldende elevtal, og hvor prognoserne siger, at erhvervslivet i en
ikke fjern fremtid vil mangle
faglært arbejdskraft.

der aldrig havde prøvet Dai
Ki Haku før.
Øvelserne gik blandt andet
ud på at slå til handsker og
sparke til puder.
»Jeg synes, det er sjovt at
lære de forskellige spark og
slag, og jeg har faktisk fået lyst til at melde mig ind i
klubben,« sagde Lucas Kor-

num Pedersen.
Ifølge grundlæggeren af
kampformen er det også vigtigt, at sindet er med.
»Eleverne bliver bygget op
indefra, og det giver samtidig
også et bedre selvværd. Vi ser
muligheder fremfor begrænsninger,« sagde Shihan Ørum.

40 procent færre
I følge dagbladet Politiken vil
et krav om et eksamensgennemsnit på minimum syv betyde, at 40 procent færre unge
vil have mulighed for at tage
en studentereksamen, svaren-

Der blev brændt en hel del energi af, da omkring 15 børn brugte
en vinterferiedag til at træne Dai Ki Haku. Foto: Preben Madsen

I kamp for
at lære den
indre kraft
Kampsport. Dai Ki Haku er en
særlig kampform, som børn
onsdag prøvede kræfter med.

Af Kristian Overgaard Nielsen
knie@berlingskemedia.dk

Viborg: Det hedder Dai Ki
Haku.
Det er japansk og betyder
»den indre krafts yderste udstråling«.
Onsdag kunne interesserede børn bruge en dag af deres vinterferie på at stifte bekendtskab med kampformen,
som danske Shihan Ørum udviklede og grundlagde tilbage
i 1983.
»Vi går meget op i det indre. Det er ikke bare fysisk
træning, men man skal også
kunne mærke sig selv,« forklarede han.
Shihan Ørum havde i en
årrække rejst rundt og studeret kampsport. Dai Ki Haku
blev til ved at tage de bedste
elementer fra karate, judo
og mange andre former for
kampsport.
Man dyster ikke i turneringer, men det er meningen, at

færdighederne kan bruges til
selvforsvar, hvis man skulle
være så uheldig, at rende ind
i en skummel person en mørk
aften.
»Det handler om selvforsvar men også om selvudvikling. Vi håber, at det, som eleverne lærer under træningen også kan bruges i dagligdagen,« sagde Shihan Ørum.

15 børn deltog
Onsdag var omkring 15 børn
mødt op i træningslokalerne
på Marsk Stigs Vej.
Nogle af dem er allerede
med i klubben, men de kunne så hjælpe de nye ansigter
med de forskellige teknikker
for slag og spark.
11-årige Magnus Skovgaard
har gået til Dai Ki Haku i omkring halvandet år.
»Det er rigtig sjovt. Man lærer en masse ting, som man
kan bruge, hvis man bliver
overfaldet. Men kunsten er
jo at lade være med at slås,«
sagde han.
Han dannede gennem dagen makkerskab med Lucas
Kornum Pedersen på ni år,
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av er ikke vejen frem
de til 18.000 unge.
»Jeg finder ikke, at det er
noget godt forslag, men lige
for Viborg Katedralskolens
vedkommende vil det ikke
betyde ret meget, idet langt
de fleste af vores nye elever
allerede har syv eller derover
i gennemsnit fra folkeskolens
afgangseksamen,« siger rektor Helge Markussen.
»Karaktergennemsnittet
fortæller slet ikke hele sandheden. Vi oplever ofte, at elever måske ikke opnår det flotteste gennemsnit fra folkesko-

len, men hurtigt tager sig sammen i gymnasiet. Det handler
først og fremmest om at være
motiveret og om at være villig til at yde en stor indsats,«
siger Helge Markussen.

Tre forudsætninger
Magnus Ladefoged har i mange år været uddannelsesvejleder på Vestre Skole i Viborg,
og hans deler Helge Markussens vurderinger.
»Der er tre vigtige forudsætninger for at kunne klare sig i gymnasiet. Karakter-

ne er den ene, den anden er,
at man har viljen og endelig
som det tredje, at man evner
at begå sig socialt i miljøet på
et gymnasium,« Magnus Ladefoged og tilføjer:
»Alle de unge fra vores niende-klasser, som har ønsket
at fortsætte på gymnasiet efter sommerferien, har vi vurderet som værende parate til
at gå der. Meget kan naturligvis ske, men som det ser
ud nu, mener vi, at alle, der
vil gymnasievejen fra Vestre
Skole, også kan gennemføre.«

Rektor Helge Markussen
er desuden af den opfattelse,
at et krav om et særligt karaktergennemsnit vil ramme
nogle områder hårdt, mens
andre områder - som eksempelvis Viborg - ikke vil mærke meget.
Helge Markussen, rektor
på Viborg Katedralskole,
mener ikke at et krav om
et karaktergennemsnit
på syv vil rammesærlig
hårdt i Viborg. Arkivfoto

Instruktørerne demonstrerede de forskellige
teknikker, som kan bruges i selvforsvar.

11-årige Magnus Skovgaard (t.v.) og Lucas Kornum Pedersen på ni
dannede par under træningen, hvor de blandt andet slog på puder.

Pflere billeder
www.viborgfolkeblad.dk

Se flere billeder fra karate-træningen
på vores hjemmeside

»

Det handler om selvforsvar men også om selvudvikling. Vi håber, at det,
som eleverne lærer under træningen også kan bruges i dagligdagen

Shihan ørum, grundlægger af Dai Ki Haku
Der indgår også meditation i Dai Ki Haku, og der
er meget fokus på elevens mentale styrke.

