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KORT NYT

Indbrud med stort våbenkup
ALMIND: Torsdag i dagtimerne blev der ved et indbrud
på en landejendom på Rindsholmvej stjålet fem jagtgeværer og en jagtriffel. Tyvene fandt en palleløfter i en garage, som blev brugt til at bugsere våbenskabet ud på, og
med en vinkelsliber blev skabet åbnet på stedet. De stjålne haglgeværer er af mærkerne Saur, Miroku, Aya, Beretta
og Simson Suhl, mens riflen er af fabrikatet Antonio Zoli.
Fra huset blev der desuden stjålet to PH-lamper i bordmodel
og som standerlampe, en Playstation og fire Ipads. Vinkelsliberen blev også taget med efter brug.

Tyv gik efter guld og kontanter
BIRGITTELYST: En villa på Fyrrestien blev torsdag i aftentimerne mellem klokken 18.30 og 22.30 udsat for indbrud. Tyven brød et vindue til soveværelset op med koben, og fra huset
blev der især stjålet sølvtøj, smykker og penge. Kontanterne
befandt sig i en værdiboks, 2000 kroner i udenlandsk valuta samt 15.000 danske kroner, og her blev også fruens mest
værdifulde smykker opbevaret. Tyven snuppede også lige en
Samsung tablet.

DET SKER I VIBORG
FREDAG 4. DECEMBER
11:00 - 17:00 Viborg Domkirke holder juleåbent.
13:00 - 17:00 Dom-Caféen holder juleåbent.
13:00 - 17:00 Juletur med Folkebladstoget.
Start fra Sct. Mathias Centret.
14:30 - 16:00 Julemanden. Viborgs gågader.
15:00 - 20:00 Vinstue til julehandlen. Viborg Teater.
19:30 - 23:00 Viborg Nat Kirke. Viborg Domkirke.

FOTORAMA:
16:00, 18:00 Emma Og Julemanden
16:00, 18:30, 21:15 The Hunger Games
Mockingjay del 2 – normal version
16:00 Suffragget
16:30 Nøgle Hus Spejl (Tekstet)
18:30, 20:00, 21.15 Spectre
18:15 Kvinden I Guld
18:30 Under Sandet
20:30 Creed
20:45 Spionernes Bro

LØRDAG 5. DECEMBER
10:00 - 15:00 Moderne islandsk litteratur.
10:00 - 16:00 Juletur med Folkebladstoget.
Start fra Sct. Mathias Centret.
10:00 - 18:00 Danske Mesterskaber for Hold
3. division. Viborg Svømmehal.
10:30 - 11:30 Bogdebut/-udgivelse. Oplev og mød
den 10-årige forfatter Andreas Pedersen og holdet
bag børnebogs-serien Arkild. Viborg Bibliotek.
10:30 - 12:30 Julemanden i Viborgs gågader. Julemanden
har en lille gave til alle børn, der afleverer deres sut.
11:00 - 14:00 Blæserbanden. Med enorm energi og et
ungdommeligt twist giver Blæserbanden den gas, når de fylder
gader og stræder med skøn julemusik, som vi alle kender.
11:00 - 16:00 Julemarked. Foldbjergvej 3, Sparkær.
11:00 17:00 Julemarked på Viborg Museum.
11:00 - 18:00 Vinstue til julehandlen. Viborg Teater.
12:00 - 13:00 Viborg Nisserne på Hjultorvet.
13:00 Cyklistforbundet i Viborg. Julecykeltur til
et sted med julestemning. Hjultorvet.
13:00 - 16:00 Engelstue på Carte Blanche.
20:00 Julekoncert med Stig Rossen & Simone. Tinghallen

47 kvinder med rødder i hele verden, men som alle bor i Viborg i dag, besøgte blandt andet Christiansborg. Privatfoto

Nydanske kvinder i København
47 kvinder fra hele verden, bosiddende i Viborg, besøgte i sidste uge
København. For mange var det deres første tur til hovedstaden.
KULTUR
VIBORG: Med Bydelsmødrene
i Viborg og Boligselskabernes
Fællessekretariat i ryggen var
det i fredags muligt for en lille
håndfuld frivillige at gennemføre en tur til Christiansborg
og Tivoli.
47 forventningsfulde, kvinder – hovedsagelig fra Houlkærområdet – satte sig klokken otte til rette i bussen klar
til en lang dag spækket med
oplevelser.
Dagens program rummede: Besøg i Folketinget med
Karin Gaardsted som rundviser. Derefter gåtur på Strøget med afslutning i et julebelyst Tivoli.

Alle kastede sig ivrigt over
opgaven og debatterede med
sidemanden. Det spørgsmål,
der gav størst anledning til forundring, var spørgsmålet om,
hvorvidt der er offentlig adgang til møderne i Folketingssalen. At det er tilfældet, blev
bekræftet senere på dagen ved
mødet med Karin Gaardsted.
Mødet med den lokale politiker blev ligeledes forberedt
i bussen, hvor kvinderne formulerede gode og relevante spørgsmål, som de ønskede at stille Karin Gaardsted.
Det var således en gruppe vel-

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00 Emma Og Julemanden
13:00 Inderst Inde - m/dansk tale i normal version
13:30 Hotel Transylvania 2 - m/dansk tale i normal version
13:30 Suffragget
15:30, 18:30, 21:15 The Hunger Games
Mockingjay del 2 – normal version
15:45, 18:30, 20:00, 21:15 Spectre
16:30 Nøgle Hus Spejl (Tekstet)
18:30 Under Sandet
18:30 Kvinden I Guld
20:30 Creed
20:45 Spionernes Bro

»Solidt«
Skulle Karin Gaardsted have
manglet emner at fortælle om,
blev hun hjulpet godt på vej af
de mange ivrige spørgsmål,
der regnede ned over hende
fra hendes interesseret lyttende gæster.
Mødet med en kvinde fra
lokalområdet, for hvem det er

Velforberedte besøgende
For de fleste af kvinderne indebar dagen deres første møde med København, og for så
godt som alle var det deres første besøg på Christiansborg.
Den lange køretid gjorde
det muligt at forberede besøget i dansk demokratis centrum. Ud fra Folketingets
eget undervisningsmateriale
Folketinget i arbejdstøjet var
der på forhånd udarbejdet 10
spørgsmål, som skulle besvares af deltagerne.

lykkedes at blive et af de 179
medlemmer i Folketinget,
blev en øjenåbner for kvinderne i gruppen og var en positiv bekræftelse af, at også
kvinder har en stemme, der
bliver hørt.
Styrken i det danske demokrati blev på en smuk måde understreget af en tyrkisk
kvinde, som lod sin hånd glide hen over en af bygningens
tykke mure, og stille for sig selv
konstaterede, at »det danske
Folketing er solidt«.

Forevigede sig selv
Strøget var smukt pyntet,
men Tivoli var et festfyrværkeri. Overalt glimtede lysene
i tusindtal og mobilerne kom
igen-igen op af lommerne for
lige at forevige dagen med
endnu en selfie.
Duften af æbleskiver og
vafler fra de hyggelige boder
bredte sig over haven og påmindede pludselig om, at det
måske var ved at være sent, og
at en lang og udbytterig dag i
hovedstaden nærmede sig sin
afslutning.

Karin Gaardsted (folketingsmedlem fra Viborg) viste
kvinderne rundt og fortalte dem om det danske folkestyre.

Diskoteksgæst får karantæne
FOTORAMA:

forberedte og parate kvinder,
der fredag middag stillede op
ved indgangen til Folketinget
sammen med de øvrige, småfrysende, også helt almindelige borgere.

VIBORG: Restauratørerne i byen vil ikke have narko blandt gæsterne. Det tilsidesatte en 19-årig mand fra Viborg, da han i aftes

var gæst hos diskotek Deux i Vesterbrogade. Han blev afsløret
med hash i lommen, efter at han havde sniffet et hvidt stof på
toilettet. Den unge mand får nu karantæne og må efter en aftale
mellem restauratørene og politiet ikke komme på Deux i et år.

Et univers af gode tilbud
- døgnet rundt

