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Biler i harmonika-sammenstød
VIBORG: Ikke færre end fem biler var onsdag morgen lidt før
klokken otte involveret i et harmonika-sammenstød på Randersvej ved den aflange rundkørsel ud for den nye landsret.
En 28-årig kvinde fra Aalestrup var på vej ind mod byen og
var et øjeblik uopmærksom, da hun ville indstille bilradioen.
Hun kørte med cirka 50 kilometer i timen op bag i den forankørende, og herfra fortsatte bil nummer to op bag i nummer
tre, som kørte op bag i nummer fire, som kørte op bag i bil
nummer fem. En af bilisterne blev kørt på skadestuen for at
blive undersøgt nærmere, men ellers skete der kun materiel
skade, oplyser politiet.

Kunde mistede pung i Føtex
VIBORG: En 29-årig kvinde fra Viborg mistede tirsdag sidst
på eftermiddagen sin taske og pung, som hun glemte ved den
kasse i Føtex, hvor kunderne selv kan scanne varerne ind og
betale. Da hun opdagede, at pung og taske var væk, gik hun
tilbage til Føtex, men kun for at opdage, at en anden havde
snuppet taske og pung med kørekort, nem-id, personlige papirer og makeup.

Dyre havekrukker stjålet
VIBORG: Otte til 12 havekrukker til en samlet værdi af cirka
4000 kroner er i perioden fra mandag klokken 15 og frem til
onsdag middag forsvundet fra en terrasse ved en villa på Skaglen.

DET SKER I VIBORG
TORSDAG 23. APRIL
9.30 Formiddagscykeltur med Cyklistforbundet. Vi cykler ad
Nørreåstien til Sdr. Mølle. Her er Cyklistforbundet værter ved
et mindre traktement. P-pladsen bag svømmehallen.
10:00 - 14:00 Brugerhjælp i Rigsarkivet Viborg.
15.00 - 17.00 Åben og Anonym Rådgivning. Sundhedscenter Viborg.
16.00 - 19.00 Forskningens Døgn på Regionshospitalet Viborg.
18.00 Paletten holder ordinær generalforsamling.
Paletten, Vesterbrogade.
18.00 Generalforsamling. Motionssvømmeklubben
- Viborg. Gymnastik- og Idrætshøjskolen.
19.00 Fod på Viborgegnen, den første tur handler om det gamle
Toftmarked. Mødested: Parkeringspladsen ved Fælledvej.
19.30 Foredrag ved seniorkonsulent, genealog Erik Kann (FU)
Emne: Lægdsruller. Praktisk vejledning i brugen af lægdsrullerne
på arkiv og på internet. Viborg Hovedbibliotek.
20.00 - 22:00 Brændpunktets åbne scene.
21.00 Turboweekend. Paletten.

FOTORAMA:
16.00 Skammerens Datter
16.00, 18:30 Far From The Madding Crowd
16:30 9. April – m/undertekster
16:30, 18:00 Avengers: Age Of Ultron
16:30 Rosita
18:30, 21:00 Fast & Furious 7
18:45 Samba
20:15 En Aften Med Elaine Paige
21:15 Avengers: Age Of Ultron – DOLBY 3D
21:15 Run All Night
21:15 Insurgent

FREDAG 24. APRIL
13:00 - 17:00 Fernisering. Thomas Wolsing.
Stramajbroderi, print, fotocollage, objekt. Pakhuset.
19.00 Backseat. Paletten.

FOTORAMA:
16.00, 18:30 Far From The Madding Crowd
16.30 Skammerens Datter
16:30 Idealisten
16:30 9. April – m/undertekster
17:00, 20:00 Avengers: Age Of Ultron
18:30, 21:00 Fast & Furious 7
18:45 Samba
19:00 Rosita
21:00 Insurgent

En jungle
skyder
op
VIBORG: Væksthuset i Hald
Ege skyder i vejret. Væksten
sker med så højt et tempo, at
der i går var rejsegilde på Egevænget, hvor Viborgs miniregnskov ligger. Medarbejdere, ansatte og håndværkere
var inviteret udenfor i det gode vejr, hvor Trepas-leder John
Koldby holdt en kort tale, inden en lejet pølsevogn kunne
servicere de sultne gæster.
Udvidelsen af Væksthuset,
der har eksotiske dyr og planter til glæde for store og små, er
efter planen færdig i 2016. Til
den tid vil endnu flere Trepasmedarbejdere blive beskæftiget i det populære tilbud, og
endnu flere muligheder vil åbne sig under det 12 meter høje
tag. Prisen på arbejdet er seks
millioner kommunale kroner.
And
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