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VIBORG: Cyklistforbundets forår- og sommersæson starter
med to ture henholdsvis tirsdag 26. april fra Hjultorvet kl.
18.30 og torsdag 28. april fra Viborg Svømmehal kl. 9.30. Begge ture afsluttes på Sdr. Mølle.

Turerne er gratis for medlemmer. Der følger »bagstopper«
med på alle ture, så alle kommer med hjem igen. Husk fortæring og drikkevarer til pausen.
Cyklistforbundets 29 ture

kan ses i den nye turfolder, som
er delt ud til alle medlemmer,
og som ligger på turistkontoret, biblioteket, samt hos alle
byens cykelhandlere.
pcb

Fotodage holdes for femte gang

Bestyrelsesmedlemmerne Emma Rokkjær, Katrine Olsen, Lotte Østergaard og Pia Hansen ﬁk
forleden donationen overrakt af Spar Nord banrådsmedlem Henrik Hauritz. Pressebillede

Spillere får støtte til scoringsanlæg
SKALS: Den lille forening LRVSkals Håndbold har længe ønsket sig et nyt scoringsanlæg
til Løvel Hallen. Det nuværende halur er ustabilt og utidssvarende. Derfor har håndboldforeningen søgt om støtte til at skifte uret ud med et
nyt scoringsanlæg. Spar Nord

Fonden har valgt at støtte klubben økonomisk. Fondsstøtten
har sammen med andre midler sikret klubben penge nok
til det nye anlæg, der vil være
klar til brug i den nye håndboldsæson i august. Scoringsanlægget kan også bruges når
der spilles indendørs fodbold,

floorball og volleyball i hallen.
Donationen på 13.000 kr. blev
forleden overrakt til håndboldklubbens bestyrelse af Spar
Nords bankrådsmedlem Henrik Hauritz ved Løvel hallen.
pcb

TILBUD TIL VORE LÆSERE

Fik du ikke
set Emma &
Julemanden
i biografen?

VIBORG: Programmet til festivalen Fotodage Viborg er næsten klar med overblik over udstillinger, foredrag, workshops,
rundvisninger og konkurrencer. Festivalen 20. maj-5. juni
holdes i år for femte gang. Fredag 20 maj kl. 16.30 åbner festivalen, der viser smukke, tankevækkende, rørende og indimellem provokerende billeder. Dokumentar- og pressefotografiet
får sit eget »spor« på festivalen,
ganske som hhv. naturfotografiet og det personlige, kunstneriske fotografi. Der er gratis adgang til alle udstillinger
i løbet af festivalen, der især
holder til på Hovedbiblioteket i Viborg. Der kan udstillingerne ses i betjeningstiden
og voksne registrerede lånere
kan selv lukke sig ind og se
udstillingerne alle ugens dage kl. 7-22. Mange foredrag er

Jacob Ehrbahn har taget
Årets Pressefoto, kan ses på
Fotodage-udstillingen på
Hovedbiblioteket i Viborg.
Pressebillede: Jacob Ehrbahn
gratis, enkelte skal man betale
for at høre.
Årets Pressefoto udstilles i
år på Hovedbiblioteket, mens
Rådhushallen huser Medieskolernes projekt »40.000«, der bliver til i disse dage og markerer, at byen har rundet 40.000
indbyggere.
Se mere på fotodage.dk.
pcb

Årets signaturfoto til
Fotodage Viborg er taget
af unge Marianne Stub,
hvis serie »Marianne Stubs
World of Dreams« kan ses på
Hovedbiblioteket i Viborg.
Pressebillede: Marianne Stub

Fiskeevent i Jafi
VIBORG: Nu er fiskesæsonen i
gang og Jafi, Jagt og Fiskeri på
Lundborgvej i Viborg, holder
derfor fiskeevent 29.-30 april.
Afdelingsleder Keld Bøjgaard
har samlet nogle af branchens
bedste folk, der kommer for at
lære kunderne at fluefiske og
sammensætte lige det grej, de
har brug for. Keld Bøjgaard,
der er udlært i butikken og
har lang erfaring i fiskeafdelingen, har været med til at arrangere fiskearrangementet.
»Der er rigtig mange, som
gerne vil lære f.eks. at fluefiske
og derfor har jeg valgt at få fat
i en professionel kasteinstruktør, der kan vise fluekast begge dage,« siger Keld Bøjgaard.
Uden for butikken bliver der
opstillet et lille telt, hvor der
serveres gratis øl og sodavand,
og hvor det er muligt at købe
pølser og brød. Viborg Sportsfiskerforening kommer og fortæller om sine aktiviteter beg-

Alle der er vilde med ﬁskeri er velkomne når
Jaﬁ holder ﬁskeevent. Pressebillede
ge dage. Deltagerne kan vinde
en fiskerejse for to til Norge.
Keld Bøjgaard har samlet
flere præmier, som kunderne
kan prøve at vinde ved at mø-

de op i butikken og udfylde en
kupon. Butikken holder fredag
29. april åbent til kl. 18 og lørdag 30. april til kl. 14.
pcb

BY BRORSON
LAGERSALG

DEN 28., 29. OG 30. APRIL

Eller ﬁk du set den i biografen og bare
gerne vil gense Emma, Julemanden
Nicolas og hans kone Julie
så er muligheden her nu.

Køb
Emma & Julemanden
på DVD til

89,-

- i receptionen
OBS VI TAGER
IKKE DANKORT

SPAR

30%
50%
70%

v/ Rikke Brorson
Aalborgvej 158 / 8800 Viborg
www.bybrorson.dk
Åbningstider

Torsdage - Fredage 10-17.30 / Lørdage 10-13

Vesterbrogade 8 . 8800 Viborg

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 10-16
Fredag kl. 10-14

