
 54  /  VIBORG NYT  /  ONSDAG 26. OKTOBER 2016

VIBORG: Wordpress-entusiaster 
har fået deres eget netværk 
med base fra Viborg.

Det er webdesigner og mar-
ketingkonsulent Ragini Kast-
berg fra Viborg, der står bag 
det nye mødested på nettet 
Wordpress Meetup Viborg og 
Facebooksiden Wordpress Vi-
borg, og formålet er at dele 
faglig viden på tværs af  bå-
de brancher og kulturer. Del-
tagerne mødes desuden en 
gang i måneden og udveksler 
erfaringer og hjælper hinan-
den med eventuelle Wordpress-
udfordringer. Næste gang er 
den 20. december på Borger-
huset Stationen, hvor der er 
julehygge-afslutning, men der 
kommer mange flere møder i 
det nye år.

Lige nu er der 34 medlem-
mer i WordPress Meetup Vi-
borg gruppen, mens Facebook-
gruppen tæller 23 medlemmer, 
og målet er at skaffe mange fle-
re, fortæller Ragini Kastberg.

»Mange af  os arbejder med 
WordPress i vores daglige vir-
ke, og ofte sidder vi alene med 
udfordringerne uden at have 
et sted, hvor vi kan få hjælp. 
Derfor syntes jeg, at det kun-
ne være en god måde at ska-
be noget fælles engagement 
og videndeling på. Netværket 
er et unikt fællesskab af  folk, 
der interesserer sig for at læ-
re mere om WordPress, uanset 
om det er på kommerciel eller 
hobby-basis,« fortæller Ragini 
Kastberg, der driver virksom-
hederne Webklar og Webklar 

Camping. Hun har selv altid 
haft stor glæde af  at netvær-
ke, og den store gevinst, som 
det giver hende, vil hun gerne 
dele med andre.

»Vi vil gerne sprede bud-
skabet, om at ALLE uanset ni-
veau, er velkommen, og at der 
altid er et sted, man kan kom-
me til, hvis man sidder med en 
udfordring, som er helt umu-
lig selv at løse. Derfor har vi 
også oprettet en offentlig FB-
gruppe »WordPress Viborg«, 
og så er vi på vej med en hjem-
meside, som skal fortælle no-
get om, hvem vi er, hvad man 
kan bruge netværket til samt 
en oversigt over kommende 
aktiviteter,« fortæller Ragini 
Kastberg.

Nyt vidensnetværk om Wordpress

VIBORG: I fredagsavisen slog bi-
skop Henrik Stubkjær et slag 
for, at Viborgs måske smukke-
ste vej - i hvert fald den, med 
den smukkeste udsigt - næste 
år skulle skifte navn. Fra Ran-
dersvej til Hans Tausens Bou-
levard, lød idéen.

En afstemning med ud-
gangspunkt i biskoppens 
forslag på viborgfolkeblad.
dk viser, at der umiddelbart 
er en vis opbakning til hans 

forslag. I skrivende stund 
har 554 afgivet deres stem-
me, og 49 procent bakker op 
om Hans Tausens Boulevard, 
mens 42 procent mener, vejen 
fortsat bør hedde Randersvej. 
Et navn, der ikke har megen 
historisk dybde, og som - ve-
jens beliggenhedhed taget i 
betragtning - heller ikke har 
meget svung over sig, som 
Henrik Stubkjær påpegede i 
sit forslag.

Det argument er en del fle-
re end de 49 procent tilsynela-
dende enige i, for seks procent 
har tilkendegivet, at en del af  
Randersvej i deres optik fak-
tisk bør have nyt navn »men 
den skal hedde noget helt tred-
je,« har de stemt på.

De resterende to procent, 
som har deltaget i afstemnin-
gen, »er i tvivl«.

Hans Tausens 
Boulevard deler 
vandene
En afstemning på viborgfolkeblad.dk viser 
en vis opbakning til forslag om at ændre 
navnet på en del af Randersvej.

Luftfotos over den del af Randersvej, som i fremtiden kan komme til at 
hedde noget helt andet. Arkivfoto, 2010: Morten Dueholm

TOTALLØSNINGER

HVAD VI KAN TILBYDE:

• Låsesystemer
• Privat sikring
• Erhvervs sikring

• Adgangskontrol
• Videoovervågning
• Brand/Pengeskabe

• Privat Alarmer
• Erhvervs Alarmer
• Tågesikring
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Alt under et tag

Hos Viborg Låse Service A/S
får du en lokal fagmand, der
kan levere og servicere alt in-
denfor sikring af din bolig eller
virksomhed.

Service

Hos os er service i højsædet. Vi
står altid klar til at hjælpe dig,
med netop det du har brug
for. Både i butikken eller pr.
telefon.

Gratis Sikkerhedstjek

Vi tilbyder GRATIS sikker-
hedstjek. Vi kontrollerer dine
eksisterende løsninger, og
rådgiver omkring eventuelle
mangler, svage punkter og
mulige forbedringer.

RetroHjem
Marsk Stigsvej 6. 8800 Viborg

Tlf. 27 20 46 97
mail@retrohjem.dk

Opkøb af dødsbo,
gamle retromøbler
og dansk design
- Alle former for møbler i teaktræ og palisander har stor interesse
- Køb og tømning af dødsboer og flyttebo i hele Jylland
- Opkøb af danske designer møbler, brugskunst og porcelæn
- Retro møbler, brugskunst og porcelæn fra 1950’erne - 1970’erne

Butikkens åbningstider
Torsdage 13:00 – 17:30
Lørdage 10:00 – 14:00
Telefon og mail er altid åben!

Der findes rigtig mange opkøbere af
dødsboer på markedet, og det kan være
svært at vælge. For mig er det vigtigt,

at du får en god oplevelse, og at alt foregår
på en ordentlig måde.

Jeg lever i denne branche og ved, hvad jeg
har med at gøre. Du er derfor sikret de absolut

bedste vilkår under hele forløbet.

Se meget mere på facebook
og www.retrohjem.dk

TOPPRIS GIVES!

Lundborgvej 4 - 8800 Viborg - Telefon 86 62 50 55 - www.rohrberggardiner.dk

� � � farver & idéer � � �

Uforpligtende
tilbud gives

Vi har mere
end 40 års

erfaring!

Gratis måltagning!

RING 86625055...


