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Onsdag

I dag skal en vicevært  ikke kun være handymand. Han skal også kunne rådgive beboerne om dagligdagens problemer. 
Derfor har seks store boligforeninger i Horsens sendt 13 viceværter på kursus i efteråret, og der planlægges et nyt kursus  
i dette efterår.

side 10-11

Nye opgaver i boligforeninger:

Viceværten skal også 
være socialrådgiver

Som vicevært i Boligforeningen Odinsgaard  er John Holgersen ikke kun praktisk medarbejder. Han kommer også tæt på lejernes personlige problemer. Foto: Morten Marboe

Opmuntrende 
sejr til AC Horsens

HOrSenS - Tegnelæreren 
Kasper Heron Købke  
fortalte i går en flok børn, 
hvordan de hurtigt kan 
blive mestertegnere.

side 5

Tegn fra det lyse 
til det mørke

SkanderBOrg - Hedvig 
Nielsen og fem andre  
mødes i en Mother Teresa-
gruppe, hvor de laver  
tæpper og trøjer til Indien.

side 19

Hækler  
for Indien
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Hvad vil du 
anbefale  
folk at lave  
i vinterferien?

Dagens 
spørgsmål

Morten Madsen:  
At tage sydpå tror jeg 
umiddelbart.

Thomas Bastrup:  
De skal tage ned og 
skøjte, hvis det skal være 
noget i Horsens.

Henriette  
Baunegaard:  
De skal være sammen 
med deres familie og 
hygge sig.

Morten Beuchart:  
De skal løbe en tur, for 
det er superdejligt vejr.

Alexander Christensen: 
At få holdt en ferie. Mit 
indtryk er, at mange ikke 
får holdt rigtig ferie, hvor 
de bare slapper af.

To ministre  
henviser til  
ankenævn  
i andelsbolig- 
forenings fejde om 
SWAP-låneaftale

Af Hans Hønborg
hh@hsfo.dk

HORSENS - Der kommer ik-
ke nogen en hjælpende 
hånd fra Christiansborg, når 
det kommer til en beklemt 
andelsboligforening på Byg-
holm Åvænget.

Hverken erhvervs- og 
vækstminister Annette Vil-
helmsen (SF) eller minister 
for by, bolig og landdistrik-
ter, Carsten Hansen (S) me-
ner, de kan leve op til ønsket 
fra andelsboligforeningen: 
Frit lejde i forhold til at kom-

me ud af den forkætrede lå-
neaftale med Nykredit, som 
ifølge flere af beboerne ko-
ster dem kassen - men som 
de ikke bare kan opsige 
uden økonomiske konse-
kvenser, fordi aftalen er ind-
gået med en løbetid over 
mange år. 

Stavnsbundet
Beboerne mener samtidig, 
at de på tidspunktet for ind-
gåelsen af renteaftalen er 
blevet rådgivet på et ufuld-
stændigt grundlag, og nu fø-
ler de sig stavnsbundet.

Imidlertid opfordrer de to 
ministre andelsboligfor-
eningen til at klage til Penge-
institutankenævnet.

- Jeg kan oplyse, at Penge-
institutankenævnet allerede 
har givet visse klagere med-
hold i forbindelse med råd-
givning om renteswapafta-
ler, skriver Annette Vil-

helmsen i svaret på opfor-
dringen fra boligforeningen.

Hun afviser altså at gå ind 
i sagen.

Andelsboligforeningen 
valgte tilbage i 2006 at indgå 
låneaftalen. Aftalen blev ik-
ke indgået med det formål at 
spekulere og påtage sig øget 
risiko. Derimod forsøgte for-
eningen at komme i sikker 
rentehavn med fast ydelse.

Men tidernes ugunst har 
siden betydet, at andelsbo-
ligforeningen har oplevet 
det modsatte med SWAP-af-
talen, hvor man populært 
sagt bytter rentevilkår med 
sin bank - og hvor det at træ-
de ud af aftalen vil koste be-
boerne ca. 3,5 mio. kr.

De to ministre fortæller i 
svaret til boligforeningen, at 
der er initiativer på vej, der i 
i fremtiden skal sikre mod 
lignende tilfælde. Det skal 
bl.a. ske ved såkaldt risiko-

klassificering af lån ydet 
med sikkerhed i fast ejen-
dom. Det kommer bare ikke 
til at hjælpe dem, som alle-
rede føler sig fanget i saksen.

Ingen dialog
Andelsboligforeningen må 
nu forsøge at gå andre veje 
for at komme ud af sin afta-
le. Indtil videre har det ikke 
for alvor været muligt at nå i 
dialog med Nykredit. 

Ved Folkebladets omtale i 
december 2012 havde an-
delsboligforeningen ikke 
særlig meget tålmodighed 
med Nykredit, og man følte 
derfor, man måtte gøre no-
get og kontaktede derfor mi-
nistrene.

Indtil videre overvejer an-
delsboligforeningen sin si-
tuation. Det har ikke været 
muligt at få en kommentar 
fra kontaktperson Kim He-
demann Olesen.

Ministre afviser hjælp  
til andelsboligforening

Frit lejde  bliver der ikke noget af for beboerne i en andelsboligforening på Bygholm Åvænget.  FOTO: MORTEN PAPE

Politiet efterlyser 
cykelejer
HORSENS - Hvem har forny-
lig fået stjålet en nyere, sort-
hvid mountainbike af mær-
ket Cube?

Sådan lyder spørgsmålet 
fra Sydøstjyllands Politi, ef-
ter en patrulje i går standse-
de en mand på netop sådan 
en cykel på Andreas Steen-
bergs Plads. 

Manden, der er en ”gam-
mel kending” af politiet, 
kunne ikke gøre rede for, 
hvor han har cyklen fra, og 
politiet er overbevist om, at 
den er stjålet. Ikke mindst 
fordi betjentene ikke langt 
derfra fandt en afklippet wi-
re, der nemt kunne have 
hørt til cyklen.

Cyklen er dog ikke meldt 
stjålet, så nu har politiet be-
slaglagt den, mens man ven-
ter på, at en ejer melder sig. 
Politiet opfordrer ejeren til 
at ringe til politiets sagsbe-
handler Morten Stærk.

13-årigs fest  
gik ud af kontrol
HORSENS - Forældrene var 
ikke hjemme, og så valgte en 
13-årig pige at holde fest i 
hjemmet på Frivangs Alle 
sammen med 15-20 kamme-
rater.

Lidt før kl. 1 i nat blev fe-
sten lidt for vild, og utilfred-
se naboer ringede til politi-
et, der kom ud til stedet og 
lukkede festen. 

Indbrud  
i børnehave
ØSTBIRK - Der har i nat ved 
3.20-tiden været indbrud i 
børnehaven Skovhuset i Øst-
birk, oplyser Sydøstjyllands 
Politi. 

Personalet mener, at der 
stjålet en bærbar pc.

Tyv stjal nøgler  
til bankboks
HORSENS - Udbyttet blev to 
nøgler til en bankboks og 
600-700 kr. i kontanter, da 
en tyv i går brød ind i en villa 
på Firkløvervej i Horsens, 
oplyser politiet.

Indbruddet er sket i går 
mellem kl. 14 og 14.25.
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Mogens Vinther Poulsen:  - Vi må have mere plads at vise de nye biler på. Og det er jo i krisetid, man 
skal bygge, fordi bygeomkostningerne så er lavere. arkiVfOtO

Arbejdet med at svejse en bil  i en garage på Oensvej gik i går eftermiddag helt galt. Under arbejdet 
antændte bilen, og bil og garage brød i brand. Bilen brændte helt ud, og garagens tag blev alvorligt 
skadet, men der var ingen personskade og fare for de omkringliggende bygninger, oplyser  
Sydøstjyllands Politi.  fOtO: PreSSemedie.dk

Kia sælger så  
godt, at mere  
plads er  
nødvendigt

Af Bente Just
bj@hsfo.dk

horsens - Carl Edelholt 
A/S, der forhandler bilmær-
ket KIA, tog mandag første 
spadestik til en udvidelse af 
firmaet på Bjerrevej.

Bilhuset udvides med 400 
kvm.

- KIA er i dag et bilmærke, 
der sælger rigtigt godt i Dan-
mark. I januar var Kia det 
tredjemest solgte mærke ef-
ter VW og Ford - og foran 
Toyota og Peugeot på fjerde 
og femtepladsen. Så vi er 
ganske godt tilfredse, siger 
Mogens Vinther Poulsen, in-
dehaver af Carl Edelholt, 
der har eksisteret siden 1927.

Carl Edelholt fik Kia-for-
handlingen i 1996, og især 
de seneste år har Kia for al-
vor fået godt fat i det danske 
marked.

- Picanto er et populært 
valg i de små biler, hvor der i 
den er plads - og seler - til 
fem, hvor der i mange af de 

andre mikrobiler kun er 
plads til fire. Picantoen kan 
man i modsætning til de an-
dre små sætte anhænger-
træk på, forklarer Mogens 
Vinther Poulsen.

- Desuden er Rio og Ceed 
nogle af de modeller, som 
sælger godt. I gennemsnit 
kører halvanden ny bil ud 
over kantstenen pr. arbejds-

dage fra os. Og vi må sim-
pelthen have mere plads at 
vise nye biler på.

Det er Dansk Halentrepri-
se, der står for byggeriet i 
totalentreprise.
- Vi havde håbet at få bygge-
tilladelsen lige omkring nyt-
år, men den kom først 5. fe-
bruar, selvom ansøgningen 
blev afleveret i november. 

Dermed når vi ikke at blive 
færdige til påske, som vi tro-
ede. Men forhåbentlig kan vi 
åbne i maj eller juni. Foråret 
er jo det tidspunkt, hvor det 
kribler i bil-køberne, så vi 
skal på banen så hurtigt som 
muligt.

edelholt bygger ud

horsens - Der vil være mas-
ser af træning til lattermusk-
lerne, når John Nørgaard i 
morgen kl. 17 gæster Hor-
sens Bibliotek med egne 
sange og historier fra sit liv i 
Horsens.

John Nørgaard er født i 
byen og var aktiv musiker i 
pigtråds-tiden i slutningen 
af 60’erne. 

I 1972 udgav han en solo-
lp med egne socialrealisti-
ske sange og samarbejdede 
med bl.a. Hans Theessink.

I en årrække i 80’erne var 
han medlem af Østjysk Mu-
sikforsyning, og sammen 
med sin makker derfra, H. 
C. Vartenberg, instruerede 
han i slut-halvfemserne Hor-
sens Revyen på Horsens Ny 

Teater. I midthalvfemserne 
medvirkede han som hold-
kaptajn i de populære tv-
programmer ”To Fag Frem”.

I morgen på Horsens Bib-
liotek vil John Nørgaard op-
træde med nogle af sine 
sange, krydret med minder 
og anekdoter. 

Det er gratis at lytte med.

Horsens-dreng vender hjem

Hærværk mod Danske Bank
horsens - Ukendte gerningsmænd har malet grafitti på  
facaden af Danske Bank i Jessensgade, oplyser  
Sydøstjyllands Politi. Hærværket er sket i tidsrummet mel-
lem den 9. februar kl. 16 og i går kl. 10.

Lastbil stødte ind i bil
BrÆDsTrUP - En lastbil ført af en tysk mand påkørte i går 
kl. 13.19 en 52-årig bilist fra Brædstrup på Tønningvej.

Manden kom kørende fra Øskovvej ud på Tønningvej, 
men kørte lidt for langt over i den forkerte halvdel af køre-
banen og påkørte kvinden. Ingen af parterne kom tilskade 
ved uheldet, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Kvinde overså sin vigepligt
horsens - En 52-årig kvinde fra Nr. Snede missede sin vige-
pligt, da hun lidt før kl. 17 i går skulle køre fra Nørrestrands-
gade og ud på Langmarksvej. 

Det gik ud over en kvinde fra Horsens, da deres biler stød-
te sammen, oplyser politiet. Der skete kun materiel skade.

Spritbilist på Langmarksvej
horsens - En 37-årig mandlig bilist fra Horsens blev i går 
ved 17-tiden stoppet af politiet. Manden står nu til en bøde 
for spirituskørsel - og kan derudover se frem til yderligere 
en bøde, da hans bil heller ikke var i orden, oplyser politiet.

Molly har inviteret en dj
horsens - I den kommende weekend sørger dj Jesper Kaae 
for musikken hos Molly Malone, Torvet i Horsens.

Jesper Kaae har spillet mere end 2500 job ikke kun her-
hjemme, men også i Tyskland, England, Sverige og så langt 
væk som Bahrain. Han er på både fredag og lørdag.
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tid og sted i Horsens Kommune

 

redaktionen@hsfo.dk

 Det er gratis at få et arrangement 
med under ”Tid og sted” - men 
spalterne redigeres af 
redaktionen.  Skriv til os senest 
fem hverdage før arrangementet.

  

ONSDAG
18.00-22.00 Horsens, Vestbyens 
Beboerhus, Vestergade 7b:  
Keramik-værksted
18.30 Søvind, Søvind Hallens 
parkeringsplads, Ravnebjerget 
12: Cykeltræning.
18.45 Horsens, Hybenvej 2: 
Banko i Bankoforeningen  
Sundparken. 
18.45 Horsens, Tobaksgården 
14: Banko i Horsens Boldklub.
18.50 Horsens, Åpark Centret, 
Løvenørnsgade 21: Åbent hus  
i Horsens Ny Bridgeklub.
19.00 Horsens, Learnmark, 
Strandpromenaden 4C: Horsens 
Filatelistklub holder møde:  
Forsender - hvor tåbelig kan man 
være? Ved Thorvald Halkjær.
19.00-20.15 Horsens, 
Fængselsmuseet, Fængslet, 
Fussingvej 8: Aftenrundvisning.
19.00 Hovedgård, Hovedgård 
Skole, Horsensvej 46: Cantando 
Koret
19.15 Tvingstrup, 
forsamlingshus, Torvevej 9: 
Bankospil.
19.30 Horsens, Sønderbrogade 
21, st.: Møde i Anonyme  
Alkoholikere (AA).
19.30 Gedved, Gedved Skole, 
Kirkevej: Folkedans.
20.00 Horsens, Forum Horsens, 
Langmarksvej 53: Abba The Show 
2013.

TORSDAG
08.30-12.00 Horsens, 
Gefionsgården, Sønderbrogade 
74: Åben legestue.
09.30 Horsens, Hatting Centret, 
Smedebakken 1: Strik til Mother 
Teresa. Sidste torsdag i hver 
måned. Ikke på helligdage.
12.00 Horsens, Sønderbrogade 
21: Anonyme Alkoholikere har 
møde.
13.30-16.00 Hovedgård, Skovly, 
Horsensvej 38: Vævning.
13.30 Horsens, Ceres Centret, 
Nørretorv 1: Vise show med Bente 
Kure og Leif Erntsen.
14.00-17.00 Horsens, Vestbyens 
Beboerhus, Vestergade 7: 
Keramikværksted, åbent for alle.
14.00-17.00 Horsens, Vestbyens 

Beboerhus, Vestergade 7b: 
Torsdagscafé.
14.00-17.00 Horsens, 
Plejecentret Præsthøjgården, 
Ternevej 66: Værestedet “Stop en 
halv” for yngre Apopleksi og 
Afasiramte, som er selvhjulpne.
14.30 Horsens, Sønderbro Kirke, 
Bygholm Parkvej 1: Tidl. 
højskolelærer Ditte Krøgholt 
fortæller om Selma Lagerlöfs 
“Kejseren af Portugalien”.
15.00 Endelave, Endelave 
Bibliotek, Kongevejen 30: 
Reception i anledning af 
udgivelsen af Thomas Uhre 
Fengers bog “Græsk lykke”.
16.30 Brædstrup, biblioteket, 
Niels Wongesvej 8: Foredrag om 
Nazismens rødder ved forfatter 
Karin Thorlacius.
17.00 Horsens, Horsens 
Bibliotek, Tobaksgården 12: 
Musiker John Nørgaard fortæller 

og synger om sin opvækst  
i Horsens.
18.00-21.00 Horsens, Firma 
Idræt, Hattingvej 14:Bordtennis.
18.00-19.30 Horsens, Sund By, 
Åboulevarden 52: Al-anon og 
ACA-møde (pårørende til 
alkoholikere).
18.30-20.00 Horsens, Kildegade 
23 (i gården): Body-sds 
grundtræning. Arr. af Foreningen 
for led- og muskeltræning.
18.30-20.45 Horsens, 
Adventkirken, Bygholm Parkvej 2: 
Sund og mad og bibelstudium.
18.45 Horsens, Smedegade 14, 
Tobaksgården: Bankospil i 
Horsens Basketball Club.
19.00 Føvling, Sognegård, 
Åstruplundvej 25: Banko.
19.30 Horsens, Klostergården, 
Havneallé 12A: Pastor emeritus 
Hans Jørgen Kaltoft, Tørring, 

fortæller om at finde harmonien  
i sit liv.
20.00 Horsens, Horsens Ny 
Teater, Teatertorvet: “Fra den ene 
hjernehalvdel til den anden” - 
show med Erik Clausen.

ÅBNINGSTIDER
TORSDAG
06.00-21.00 Horsens, Aqua 
Forum, Langmarksvej: Åbent for 
alle.
06.15-08.00 Brædstrup, 
svømmehallen, Rådhusgade 1: 
Åben. Også kl. 13-16.
08.00-09.00 og 18.00-19.00 
Horsens, Horsens Sund By, 
Åboulevarden 52: Selvhjælp - kan 
kontaktes på tlf. 25 11 93 93. 
E-mail: sundby@horsens.dk
09.00-10.00 Horsens, 
Familiehuset, Smedetorvet, 
Horsens: Horsens Sorggruppe har 

telefon- og træffetid  
på tlf. 76 29 37 93.
10.00-19.00 Horsens, 
biblioteket, Tobaksgården: Åbent.
11.00-14.00 Horsens, 
Nøglehullet, Strandpromenaden 
23: Åbent.
13.00-19.00 Brædstrup, 
biblioteket, Niels Wongesvej 8: 
Åbent.
15.00-18.00 Horsens, Café “Det 
gode håb”, Borgergade 19: 
Luthersk Missions mødested/café 
åbent for alle.
16.00-18.00 Horsens, 
biblioteket, Tobaksgården: Åben 
rådgivning for børn og unge 
under 18 år. Arr. Børn- og 
Familierådgivningen i Horsens 
Kommune.
19.00-21.00 Horsens, Sund By 
Butikken, Åboulevarden 52: Åben 
café for pårørende til ADHD.

19.00-22.00 Brædstrup, 
svømmehallen, Rådhusgade: 
Åbent kun voksne - 
banesvømning.

VAGTTjENESTER
Lægevagten :  
70 11 31 31.
Apotekervagten:
 Løve Apoteket, Nørretorv,  
Horsens: Mandag til fredag fra  
almindelig lukketid frem til kl. 
22. Derefter henvendelse på  
tlf. 
75 62 80 11.
Horsens Krisecenter  for 
voldsramte kvinder, Sundvej 34A: 
Døgnåbent på adressen og på  
 tlf. 75 61 81 99.
Offerrådgivningen  ved 
Sydøstjyllands Politi: Telefon- og  
personlig rådgivning til ofre,  
vidner og familie ved kriminalitet 
og ulykke døgnåbent på  
tlf. 23 68 60 07.
Horsens Krisecenter  for Mænd, 
Tobaksgården 9, 1. sal: Alle dage 
kl. 9-22. Desuden døgnvagt på  
tlf. 75 60 20 68.
Kirkens Korshær, varmestuen, 
Fugholm 4-6, Horsens: Mandag-
torsdag kl. 9-13.30, fredag kl. 
9-12.30. Tlf. 75 61 44 01.
Selvhjælpsgruppen  “Pårørende  
til narkomaner: Døgnvagt på 
tlf. 75 61 11 30.
Nicolai-Tjenesten: Åben for  
anonym samtale kl. 20-02 på  
tlf. 70 12 01 10.
Anonyme Alkoholikeres 
 servicetelefon (AA): Alle ugens 
dage  
kl. 10-22 på tlf. 70 10 12 24. 
Akuttelefon til akut opståede 
psykiske problemer: Hverdage 
kl. 16-7, weekender og hellig- 
dage hele døgnet på 79 41 55 55.

Erik Clausen optræder  på Horsens Ny Teater i morgen aften.  ArkivfoTo: polfoTo

Brædstrups Bjørn 
Poulsen og hans 
medspillere har 
første single ude

BRæDSTRup - Black City - 
rockband med Brædstrup-
drengen Bjørn Poulsen i 
front - spiller 25. februar ud 
med et nyt album, ”Fire”.

Forleden udkom første 
single, ”Here Comes the 
Rain”.

Black City har over det se-
neste par år markeret sig i 
flere omgange. Kort efter 
udgivelsen af debutalbum-
met varmede bandet op for 
AC/DC på Casa Arena Hor-
sens, og siden fulgte samme 
opgave for Ozzy Osbourne i 
Herning. Det kommende al-
bum bliver ifølge pladesel-
skabet Mermaid mere rock-

ende end debuten. Veteran-
produceren Nick Foss har 

taget bandet under sine vin-
ger og fulgt hele processen 

fra sangskrivning til den fær-
dige plade.

Nyt album fra Black City

Black City på scenen,  da bandet på Casa Arena Horsens varmede op for AC/DC. Det er Bjørn poulsen 
til venstre. ArkivfoTo: MorTeN pApe 

HORSENS - Se rutinerede 
stomp-dansere folde sig ud - 
og prøv selv.

Sådan lyder den kommen-
de lørdags tilbud på Fængs-
let i Horsens.

Her kommer stomp- og 
performancegruppen He-
artbeat på besøg. 

Kl. 13 vil de fire fynboer i 
Snedkeriet vise deres show. 
Bagefter inviterer de til en 
gratis workshop, hvor såvel 
børn som voksne kan prøve 

kræfter og evner med 
stomp. 

Og hverken særlige forud-
sætninger eller tilmelding er 
nødvendig.

Stomp er musik på alt an-
det end gængse instrumen-
ter, og Heartbeat spiller på 
hvad som helst. 

Undervejs lokkes publi-
kum til at bidrage med sang, 
klap, bodybeat og masser af 
smil.

Stomp i Snedkeriet

HORSENS - Komediehuset 
har som vanligt benyttet ef-
terårsferien til at lukke en 
flok skuespiller-spirer i alde-
ren 12-25 år indenfor.

De har under ledelse af 
Thomas Nielsen og Sabrina 
Koch knoklet med en blan-

ding af musik, cirkus og tea-
ter.

Det færdige resultat kan 
på lørdag kl. 15 opleves på 
Horsens Ny Teater. 

Her er gratis adgang, hvis 
man har lyst til at kigge med.

Status på en uges teaterarbejde
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Et par minutters 
instruktion og så 
en del øvelse er  
alt, hvad der skal  
til for at blive en 
mestertegner

Af Matias Mortensen
mamo@hsfo.dk

Horsens - Ved fire store 
plasticborde sidder to hånd-

fulde børn, et par forældre 
og fire bedsteforældre. De 
fleste af børnene sidder læ-
net ind over en tegning, 
mens de voksne enten står 
ved siden af eller sidder og 
nyder en kop kaffe eller en 
milkshake.

Tirsdag eftermiddag står 
den på vinterferieshopping i 
Bytorv Horsens, og ved bor-
dene har tegnelærer Kasper 
Heron Købke sat op til en lil-
le tegneoase, hvor børn kan 
komme og udfolde sig krea-

tivt og få et par fif til, hvor-
dan man kan blive bedre til 
at tegne. 

Fra mørkt til lyst
- Tegn altid fra det mørke til 
det lyse, for man trykker 
hårdest i starten af en streg, 
siger han, mens han sidder 
på hug ved siden af ni-årige 
Benedicte Bang Lassen.

Hun har tegnet en hånd, 
der holder nogle kort.

Benedicte Bang Lassen er 
taget i Bytorvet med sin klas-
sekammerat Ane Lauridsen 
Ronøe. De tegner begge en 
del.

- Jeg kan godt lide det, for 
man kan selv bestemme, 
hvad man skal tegne, og 
man kan bruge sin fantasi, 
siger Ane Lauridsen Ronøe.

De kan godt se, at tegnein-
struktørens råd virker til at 
give mere dybde i tegninger-
ne.

- Jo tættere på noget skal 
være, jo lysere skal det væ-
re, siger Benedicte Bang 
Lassen.

Mister nok interesse
Selvom pigerne er opslugt af 
deres værker til workshop-

pen, tror ingen af dem, at de 
med alderen vil blive ved 
med at sætte sig og tegne for 
fornøjelsens skyld.

- Jeg tror, man mister  
interessen, når man bliver 
ældre, siger Benedicte Bang 
Lassen.

Kasper Heron Købke hå-
ber ellers, at tegnework-
shoppen kan være med til, 

at børnene holder ved teg-
neglæden, når de ikke læn-
gere er børn. Nogle børn er 
da også virkelig blevet gre-
bet af tegneiver.

- Nogle er her fem minut-
ter, og nogle har siddet her 
fra kl. 11 til kl. 15 i går og er 

kommet igen i dag, fortæller 
han.

Uanset hvad, kan de nå at 
lære meget, mener Kasper 
Købke.

- Grundreglerne kan jeg 
fortælle dem på to et halvt 
minut, lover han.

Børn lærte at tegne  
på to et halvt minut

Mange børn  benyttede sig af muligheden for at sætte sig ned og få et afbræk i det godt fyldte indkøbscenter. Ni-årige Benedicte Bang Lassen (t.v.) og hendes klassekammerat Ane Lauridsen Ronøe faldt over 
tegneworkshoppen, da de var i bytorvet for at shoppe.  Foto: MARtiN RAvN

Tegnelærer Kasper Heron Købke  hjalp masser af børn på vej med 
tegneriet.  Foto: MARtiN RAvN

Jo mørkere noget er,  jo længere væk virker det. Start stregerne, 
hvor de skal være mørkest. Sådan lyder et par af Kasper Heron 
Købkes råd til at tegne.  Foto: MARtiN RAvN

”Der er nogle få 
grundteknikker, 
som man kan  
bruge til at tegne 
alt. Dem kan man 
lære, lige meget 
om man er tre,  
eller man er 18.  
Det er ikke  
raketvidenskab.”

Kasper Heron KøBKe
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Sidste uges vinder af onsdags kryds og 
tværs’en blev:

Bitten Nyborg, 
Herregårdsparken 71, 8700 Horsens

KRYDSORD
Indsendt af: 

Løsningen skal være Horsens Folkeblad i hænde 
(mrkt. onsdagskrydsord) inden kl. 8.00 mandag den 
18. februar 2013. Send venligst hele kryds og tværs’en.
Blandt de rigtige løsninger udtrækkes der en præmie 
på 300 kr., som vil blive tilsendt vinderen.

Løsning på sidste uges krydsord

Thomas Uhre  
Fenger kaster  
sig ud i fiktionens 
verden

Af Chr. Rimestad
cr@hsfo.dk

HORSenS - En flok konfir-
mander mødes igen efter 50 
år. De gamle mænd i den lo-
kale petanque-klub arrange-
rer en dag om høst i selvbin-
dernes tidsalder. Og et mid-
aldrende ægtepar tager på 
ferie på en græsk ø, mens 
hun venter på at blive opere-
ret for en kræftknude i det 
ene bryst.

De tre historier er samlet i 
bogen ”Græsk lykke”, som 
horsensianske Thomas Uhre 
Fenger udgiver i morgen.

Han, som mange vil kende 
fra hans seks år som præst 
på Endelave, føjer dermed 
en fjerde bog til et forfatter-
skab, der blev indledt i 2004 
med ”Efterårsgensyn”.

Både denne bog og efter-
følgeren, ”Flakkerliv” fra 
2007, blandede erindringer 
og tidsbilleder. ”Efterårs-
gensyn” skildrede Thomas 
Uhre Fengers opvækst og 
skolegang i Sønderjylland, 
mens ”Flakkerliv” fortsatte 
med soldaterliv, universi-
tets-studier og de senere 
embeder som præst.

Herfra skiftede den nu 
65-årige forfatter i 2009 
med bogen ”Med dal og bak-
ker fagre” over i en anden 

genre. Sammen med male-
ren Lone Sarus Essendrop 
skildrede han landskabet 
omkring Aabenraa Fjord.

Glæden ved at skrive
Fra disse bøger over i den 
fiktion, Thomas Uhre Fen-
ger kaster sig ud i med 
”Græsk lykke”, er der i vir-
keligheden ikke så langt. De 
to erindringsbøger rumme-
de kapitler om bl.a. skilsmis-
se og død, og nogle af de 
samme temaer dukker op i 
den nye bog.

- Jeg havde nogle fortæl-
linger, jeg har haft glæde af 
at skrive, og det er nogle af 
dem, jeg nu sender ud i 
”Græsk lykke”, fortæller 
Thomas Uhre Fenger.

Som et ekstra raffinement 
knyttes bogens tre store for-
tællinger og en fjerde min-
dre sammen via personer, 
der optræder i flere af dem - 
med præsten Andreas som 
gennemgående skikkelse.

- Tanken om, at historier-
ne hænger sammen, tiltalte 
mig, og det blev samtidig en 
udfordring til mig som skri-
bent, forklarer Thomas 
Uhre Fenger.

Læsere af hans første bø-
ger vil genkende den stilfær-
dige stil, der tegner billeder 
af steder og mennesker, og 
ikke mindst fra historien om 
petanque-klubben og høst-
dagen kan trækkes en klar 
linje til de to erindringsbø-
ger.

De tidligere bøger havde 
forskellige udgivere; Histo-
risk Samfund for Sønderjyl-
land stod bag ”Efterårsgen-
syn”, mens det nu nedlagte 
Husets Forlag i Aarhus tog 
sig af ”Flakkerliv”. Den nye 
bog udkommer hos forlaget 
Attika, og det sker helt be-
vidst - også i disse tider, hvor 
mange vælger at udgive selv.

- Jeg ville gerne have det 
filter ind, at nogle udefra 
har kigget med, siger Tho-
mas Uhre Fenger.

Om bogen så vil sælge, er 
han spændt på.

- At udgive skønlitterære 
bøger i dag er en udfordring, 
for det er svært at trænge 
igennem, konstaterer den 
lokale forfatter.

Hans tidligere udgivelser 
har solgt pænt i Sønderjyl-
land og Vestjylland, og dér 
gør Thomas Uhre Fenger en 
ekstra indsats for at nå ud 
med nyheden om bogen.

- Og så har jeg da sendt an-
meldereksemplarer til alle 
de landsdækkende aviser. 
Så må tiden jo vise, om de vil 
skrive om ”Græsk lykke”, ly-
der det forhåbningsfuldt.

 ➔ Udgivelsen af ”Græsk lykke” 
markeres i morgen kl. 15 med 
et arrangement på Endelave 
Bibliotek, hvor Thomas Uhre 
Fenger vil præsentere bogen 
og læse lidt op. Her (og hos 
boghandlerne) sælges bogen 
også - prisen er 200 kr. for de 
222 sider.

Til Grækenland med 
Horsens-forfatter 

Thomas Uhre Fenger  standser bestemt ikke med at skrive nu, da ”Græsk lykke” er på gaden. Han er allerede i gang med noget, der kan 
ende som en roman. - Men det er et kæmpearbejde, og en udgivelse har lange udsigter, siger han.  Arkivfoto: Søren e. AlwAn

Lone Sarus essendrop,  som thomas Uhre fenger samarbejdede 
med om ”Med dal og bakker fagre”, har hjulpet med tegningen, 
som bærer forsiden på ”Græsk lykke”.

Spilleglæde og 
jazz-kærlighed  
i Horsens Sejlklub
HORSenS - Polle’s New Or-
leans Jazz Band leverer mu-
sikken, når jazzklubbnen 
Jazzhors på lørdag inviterer 
til frokostjazz i Horsens Sejl-
klubs Restaurant.

Tonerne klinger fra kl. 12 
og tre timer frem.

Polle og hans medspillere 
er garvede gutter med et 
stort repertoire inden for 
neworleans- og dixieland-
jazz.

Ud over kapelmester og 
trombonist Poul Henning 
Vejvad tæller orkestret Poul 
Jørgensen (piano og solovo-
kal), Ivan Laugesen (kontra-
bas), Stig Fisker (trompet og 

vokal), Jens Ove Retz Johan-
sen (tenor- og sopransax, 
klarinet og vokal) samt Klau-
diusz Horowic (trommer).

Fælles for dem er en kær-
lighed til den traditionelle 
jazzmusik med tilhørende 
spilleglæde.

Bandet har tidligere op-
trådt bl.a. på festivaler i Sil-
keborg og Haderslev samt i 
jazzklubber landet over.

Jazzhors har ikke kun sik-
ret musikken, men også et 
tilbud om en frokostplatte i 
forbindelse med arrange-
mentet. 

Den skal bestilles forud på 
tlf. 21 40 14 38.  cH-r

Lørdag med  
jazz til frokost
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- Jeg tror egentlig altid,  jeg har haft en idé om, at jeg ville lave mit eget, men jeg har aldrig rigtig følt mig klar til det før nu, siger Søren Lykke Juul, der har sin plade ”Somewhere Else” ude på nettet og  
i pladebutikker over hele verden.  Foto: PiPEr FErguSon

”Jeg tænker meget i lyd. Her den anden 
dag, da jeg lukkede en dør, tænkte jeg,  
at det er s.... en fed stortromme”

Søren Lykke JuuL

Somewhere elSe
 n Indians udgav den 28. januar 

debutalbummet ”Somewhere 
Else”.

 n Bag navnet Indians gemmer 
sig den 33-årige musiker Søren 
Lykke Juul.

 n Søren Lykke Juul boede  
under det meste af sin  
skolegang i Brædstrup, men 
han har boet i København de 
sidste 12 år.

 n Sidste år spillede han over  
hundrede koncerter i Europa og 
USA, og han fortsætter med at 
turnere med sit debutalbum i år.

 n Den 13. april kommer Indians 
til Horsens og spiller en koncert 
på KulisseLageret.

Søren Lykke Juul 
har under  
kunstnernavnet 
Indians udsendt  
sit debutalbum.

Af Matias Mortensen
mamo@hsfo.dk

BrædStrup - For lidt over 
et år siden sad Søren Lykke 
Juul i sin ven og managers 
køkken i Frankrig. Mens 
vennen og hans kone tilbe-
redte aftensmaden, sad Sø-
ren Lykke Juul med hørete-
lefoner foran sin computer 
og puslede med forskellige 
lyde. 

Lydene endte med at blive 
grundstenen til den første 
sang, han helt selv har kom-
poneret, ”Magic Kids”.

Selvom han var glad for 
nummeret, kunne han på 
det tidspunkt ikke forestille 
sig, at ”Magic Kids” i løbet af 
det næste år ville sende ham 
på en turné rundt i hele 
Europa og USA samtidig 
med, at han skulle lave sit 
debutalbum på det aner-
kendte internationale plade-
selskab 4AD.

Men da Søren Lykke Juul 

delte nummeret på Face-
book, fik ”Magic Kids” hur-
tigt sit eget liv, og gennem 
blogs endte det til sidst ved 
4AD’s talentsnusende næse.

Det har nu ført til, at Indi-
ans alias Søren Lykke Juul 
udgav sit debutalbum ”So-
mewhere Else” den 28. ja-
nuar.

Interessen for musik star-
tede i barndommen, da Sø-
ren Lykke Juul begyndte til 
klaver. Senere satte han 
sammen med to teenage-
kammerater i bandet The 
Kids fuld knald på en kælder 
på Kirkegade i Brædstrup, 
mens kammeratens mor 
serverede rugbrødsmadder 
i pauserne.

Siden har han spillet key-
board i forskellige band, 
mens han har haft tilfældige 
job ved siden af for at få det 
til at hænge sammen.

Drømmen om at lave sit 
helt eget har altid været der, 
men det var først som 
33-årig, han var klar til at ka-
ste sig ud i det.

- I det sidste band, jeg var 
med i, fik jeg en følelse af, at 
jeg var på lidt for sikker 
grund. Så det var blevet en 
lille smule kedeligt, tror jeg, 
fortæller Søren Lykke Juul.

Drømmepop
Søren Lykke Juul beskriver 
selv sin musik som drømme-
pop med mange flydende 
toner.

Når han skriver sange, 
starter han tit med en enkelt 
lyd eller flere lyde, som bare 
klinger godt, og så udvikler 
han en melodi over det.

- For mig handler det me-
get om at lege sig frem til 
ting, når man sidder i studi-
et og arbejder. Og det er i 
virkeligheden et meget ind-
advendt og meget egoistisk 
projekt. Jeg sidder ikke i stu-
diet og tænker på, hvem der 
kan komme til at lide en 
sang. Jeg gør det kun for at 
tilfredsstille mig selv, siger 
Søren Lykke Juul.

Han håber dog stadig, at 
hans musik kan røre folk.

- Jeg fik en mail fra en pige 

fra England for et halvt års 
tid siden, som fortalte, at 
hendes farfar lige var død. 
Hun takkede for, at den sang 
eksisterede, for det havde 
hjulpet hende meget til at 
klare det, Det, synes jeg, er 
helt fantastisk, fortæller han 
begejstret. 

 ➔ Søren Lykke Juul står over for 
endnu en turné med Indians  
i Europa og USA.

Indianer får stor debut
BrædStrup - Indians alias Søren Lykke  
Juul har betaget anmelderne med sit første 
album ”Somewhere Else”.

Musikmagasinet Gaffa belønner album-
met med seks ud af seks stjerner og skriver 
bl.a.: ”Det er en fryd af rang, at vi hermed 
kan konstatere, at vi har fået endnu et navn 
af fornemmeste internationale kaliber”.

Berlingske giver fem af seks stjerner og 
kalder ”Somewhere Else” for et måbende 
smukt album. Politiken og musikbladet 
Soundvenue har ligeledes modtaget pladen 
med begejstring.

Søren Lykke Juul er naturligt benovet over 
den positive modtagelse af sin debut.

- Det er jeg sindsygt glad for - jeg har på 
ingen måde kunne have nogen fornemmel-
se af, om det, jeg lavede, var godt eller dår-
ligt. Det kunne ligeså godt have været en 
stjerne, siger Søren Lykke Juul.

Det har været grænseoverskridende for 
ham at lægge sine værker til offentligt skue,

- På en eller anden måde er det jo meget 
personligt, for du sætter dig ned og laver no-
get kreativt, som du så viser frem, og man er 
jo helt alene om det, siger han.

 

Indians samler anmelderskalpe
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Nu kan du være med til at fi nde 

Årets Bojsen 2013

Frank Panduro ’05  
Orla Kjeld Bothe ’06 
Vagn Ry Nielsen ’07 

Kent Nielsen ’08
Ole Puggaard ’09

Børge Jørgensen ’10 
Vibeke Johansen’11

Jens Ole Ambjerg ’12

Bojsens Gård, Søndergade 47, 8700 Horsens, 7627 2000, www.hsfo.dk

Hvem skal være

Årets Bojsen 2013

Jeg foreslår:

Begrundelse:

Indsendt af:

Husk navn, fuld adresse og tlf.nr.. 
Blandt indsenderne trækkes der lod om 3x3 fl asker rødvin. 
Sidste frist for forslag:  
Mandag d. 18. marts 2013 kl. 8.00. Forslagene offentliggøres i 
Horsens Folkeblad. Alle forslag indsendes til:   

Du kan også skrive en mail med både forslag og 
begrundelse. Husk også at skrive dit navn, fulde adresse og tlf.nr., 
mailen skal sendes til:   
redaktionen@hsfo.dk     med ordet „Bojsen” i emnefeltet.

Endelig kan du benytte kuponen på vores hjemmeside: 
www.hsfo.dk/bojsen

Vinderen offentliggøres og priserne uddeles fredag d. 5. april.

Bojsens Gård, Søndergade 47, 8700 Horsens  

Horsens Folkeblads Fond indstiftede i 2005 prisen „Årets 
Bojsen”, der hvert år uddeles til personer, som i det for-
løbne år har gjort en ekstraordinær indsats i Horsens, 
Odder eller Hedensted Kommune.

Vi er nu kommet til nummer ni i rækken, Frank Pan-duro 
var i 2005 den første der modtog prisen. Siden har føl-
gende modtaget den eftertragtede pris:  Orla Kjeld Bo-
the i 2006, Vagn Ry Nielsen i 2007, Kent Nielsen i 2008, 
Ole Puggaard i 2009, Børge Jørgensen i 2010, 
Vibeke Johansen i 2011 og Jens Ole Ambjerg 2012. 

Hvem fortjener titlen her i 2013? Hvem har 
været med til at gøre det bedre, sjovere, dejligere, fest-
ligere og mere interessant at bo i Horsens, Odder eller 
Hedensted Kommune.

Horsens Folkeblads Fond vil gerne være med til at hylde 
nogle af dem, der fortsat bidrager til den epokegørende 
ændring af områdets ry og rygte.

Tænk allerede nu over mulige kandidater. 
Du kan foreslå din kandidat på nettet, via mail 
eller udfylde og indsende kuponen herunder. 
Der vil blandt de indsendte forslag blive trukket 
lod om 3x3 fl asker rødvin. 
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”Der sidder rigtig mange mennesker  
rundt omkring, som, man har indtryk  
af, er ensomme.”

John holgersen, vicevært

Boligforeninger 
sender viceværter 
på kursus

Af Kirsten Rudkjøbing
rud@hsfo.dk

horsens - Arbejdet har æn-
dret sig meget, siden John 
Holgersen startede som vi-
cevært for snart 25 år siden.

I dag handler det ikke kun 
om en stoppet vask, sprung-
ne vandrør og snerydning.

Viceværtens arbejde i de 
almennyttige boligforenin-
ger er blevet meget mere so-
cialt.

Det er baggrunden for, at 
de seks store boligforenin-
ger i Horsens har valgt at 
sende viceværterne på kur-
sus.

- Som vicevært er man lidt 
af en socialrådgiver, siger 
John Holgersen, vicevært i 
Odinsgården på Spedalsø.

- Nogle har problemer 
med kommunen, andre har 
et misbrug eller psykiske 
problemer og spørger vice-
værten til råds. Hvordan 
tackler man det, og hvilke 
muligheder er der for at få 
hjælp. Det lærte vi om på 
kurset, siger John Holger-
sen.

- Mange er ensomme. 
Nogle opgange kommer hin-
anden ved, i andre kender 
man knap naboen. Tidligere 
boede folk her i mange år og 
kendte hinanden. I dag er 

der stor udskiftning, siger 
John Holgersen.

Konflikthåndtering
Han kalder det beboerser-
vice og fortæller, at vicevær-
terne har fået mere arbejde i 
takt med, at det offentlige 
skærer ned.

- Det kan være en løber, 
der skal rettes til, eller en 
stol, der skal flyttes. Sådan 
noget gjorde hjemmehjæl-
pen før i tiden, men ikke 
længere. Og nogen skal jo 
flytte den stol, for gamle fru 
Jensen kan ikke selv, siger 
John Holgersen.

Boligforeningerne sendte 
13 viceværter på kursus i ef-
teråret 2012 og har planer 
om et nyt kursus i efteråret 
2013.

- Det er ikke noget, vice-
værterne skal, men et til-
bud. Vi tror, der er interes-
se, for vi har fået rigtig god 
respons på det første kur-
sus, siger Poul Erik skov 
Hansen, der er sekretariats-
leder i boligforeningernes 
boligsociale arbejde.

- Ejendomsfunktionærer-
ne er meget centrale perso-
ner i det boligsociale arbej-
de. De er tæt på beboerne og 
har en viden om, hvordan 
deres boligområde har det. 
Og de havde selv efterspurgt 
mere viden, siger Poul Erik 
Skov Hansen.

På kurset har viceværter-
ne også lært konflikthåndte-
ring.

Viceværter 
har fået flere 
sociale 
opgaver

- Jeg kender ikke alle,  men jeg kender nok de fleste, siger John 
Holgersen, der får sig en lille snak under et besøg i vaskeriet. 
  Foto: Morten Marboe

heldigvis har John holgersen  en interesse for it, så det har ikke været svært med den ny teknik, der  
også er kommet til viceværtfaget. 

Tekst: Kirsten 
Rudkjøbing
rud@hsfo.dk

Foto:  
Morten Marboe
mm@hsfo.dk

Til daglig elsker 
John Holgersen  
sit arbejde som  
vicevært og nyder 
kontakten med  
beboerne

horsens - Sidste år fandt 
John Holgersen en beboer, 
der havde ligget død i lejlig-
heden i tre uger. 

Det er det værste, John 
Holgersen har oplevet i sine 
snart 25 år som vicevært.

- Det var ikke nogen spøg. 
Det er aldrig behageligt, når 
man finder en død beboer. 
Det har jeg prøvet tre gange. 
De andre havde ligget tre-
fem dage, siger John Holger-
sen.

Heldigvis er de fleste i li-

ve, når han ringer på døren 
for at tjekke, om de er ok.

- Hvis vi ikke har set folk et 
stykke tid, kan vi godt finde 
på at ringe på klokken. Det 
kan også være naboen, der 
undrer sig over, at den leve-
rede mad står uden for dø-
ren. Som regel er der en lo-
gisk forklaring. Og folk bli-

ver helt rørte over omsor-
gen, siger John Holgersen.

Taler med alle
Han elsker sit arbejde som 
vicevært og nyder kontak-
ten med beboerne. Hvis 
man ikke gør det, skal man 
finde sig et andet arbejde.

Som vicevært skal man 

kunne tale med alle. Fra den 
pæne gamle frue til drukmå-
sen, der står med øllen. Og-
så den psykisk syge, der har 
mange underlige tanker in-
de i hovedet.

- Vi andre synes, det er no-
get sludder, men sådan har 
de det jo, siger John Holger-
sen.

Det værste er at finde en død beboer
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Horsens

ViceVært  
i Odinsgården

 n Odinsgården består af  
434 lejligheder

 n Der er fire viceværter og en 
ung assistent tilknyttet  
afdelingen.

 n John Holgersen startede 
som vicevært i Odinsgården  
i 1994. Inden da havde han  
arbejdet i fem år som vicevært  
i Horsens Sociale Boligselskab 
1980-1985.

 

”Den typiske vicevært er 40 år og opefter. 
Det er én, der har nogle år på bagen og 
ved lidt om alting.”

John holgersen

så rykker viceværten ud.    Der 
er meget at se til i Odinsgården, 
der har 434 lejligheder. 
 

Det værste er at finde en død beboer

Klientellet har ændret sig 
meget, siden han startede 
som vicevært. 

Før i tiden havde de fleste 
beboere et arbejde. Mange 
var ansat i borgerlige hverv. 
I dag er det de socialt svage, 
der flytter ind. Mange er ar-
bejdsløse.

Det giver nogle udfordrin-
ger. Det gælder ifølge John 
Holgersen om at få det hele 
til at glide. 

Det kan ind imellem være 
svært, for nogle tolererer 
ikke ret meget, mens andre 
har højere til loftet.

Nogle ringer hele tiden 
med småting, der skal ord-
nes. 

Og der er folk, som virke-
lig er til gene for naboerne 
med druk, høj musik og 
slagsmål.

- Så bliver naboerne bliver 
utrygge og klager i ét væk. 
Det tager et stykke tid af få 
sat folk ud. Det kan være en 
lang vej gennem boligret-
ten, som kan tage op til et 
halvt år, siger John Holger-
sen.

Det sker også, han med-
virker til at sætte folk ud, 
fordi de ikke har betalt hus-
leje.

- Det er altid en ulykkelig 
situation. Man er nødt til at 
gøre noget, hvis folk ikke be-
taler, selv om jeg godt er klar 
over, at man bare flytter 
problemet til en ny boligfor-
ening, siger John Holgersen.

Kender ikke sproget
Nye udlændinge kan også 
være en udfordring, hvis de 
ikke kan dansk.

- Vi har lige fået fire-fem 
familier fra Syrien hertil. De 
ved intet om, hvordan tin-
gene fungerer, og så er det 
svært at kommunikere, for 
jeg kan jo ikke tale arabisk, 
siger John Holgersen.

Alligevel lykkes det som 
regel at finde en løsning. 
Somme tider er der et stort 
barn eller en fra en anden 
opgang, der kan hjælpe med 
sproget, og så går det.

John Holgersen har været 
på kursus, og her var det et 
panel af udlændinge, der 
gjorde størst indtryk på 
ham.

- De fortalte bl.a. om, 
hvordan de blev behandlet 
efter 11. september. Det var 
noget af en øjenåbner, siger 
John Holgersen.

Han er godt klar over, at 
der i området er mange med 
fordomme over for udlæn-
dinge.

- Så er det godt at se tinge-
ne fra den anden vinkel. Det 
gælder om at få tingene til at 
glide, og her er det guld 
værd, hvis man behandler 
hinanden pænt, siger vice-
værten.

Lokalråd har bedt 
repræsentanter  
for kommunen  
orientere og svare 
på spørgsmål 
Af Jens Amtoft
ja@hsfo.dk

gedVed - Byggeriet af en ny 
cykelsti fra Gedved via Ege-
bjerg til Horsens er i fuld 
gang.

Hvis planen holder, vil 
den stå klar til maj.

Cykelstien svarer dog ikke 
til det forslag, som en ar-
bejdsgruppe under Gedved 
Lokalråd har udarbejdet. 

Gruppen erkender, at lø-
bet er kørt, men trods det 
inviterer den til borgermøde 
om cykelstien onsdag 20. fe-
bruar.

- Det er ikke, fordi vi reg-
ner med, at der bliver æn-
dret noget ved planerne. 
men først og fremmest føler 
vi, vi har haft en meget dår-
lig dialog med kommunen, 
fortæller Birthe Bjørslev.

Hun sidder i Gedved Lo-
kalråd og i den arbejdsgrup-
pe, der har arbejdet med 
cykelstierne. Hun under-
streger, at der ikke er lagt op 
til et protestmøde.

- Overhovedet ikke. Vi vil 
gerne høre, om de har nogle 
begrundelser, siger Birthe 
Bjørslev.

Hun håber, at kommunen 
vil blive bedre til at lytte til 
lokalrådet og lokalbefolk-
ningen fremover.

Formand for teknik- og 
miljøudvalget Hans Bang-
Hansen (V) gjorde i et læser-
brev i Horsens Folkeblad i 
december opmærksom på, 
at dialogen efter hans opfat-
telse har været i orden om-
kring cykelstierne.

Utilfredshed
Horsens Kommune fik i 2011 
bevilget penge til fra staten 
til bl.a. at etablere en cykel-
sti mellem Gedved og Hor-
sens.

Der er samlet bevilget 6,7 
mio. kr til cykelstien.

Der bliver tale om en cy-
kelsti på hver side af vejen 
adskilt fra bilerne af en en 
meter bred asfaltstribe.

- Vi er ikke trygge ved den 
løsning. Den giver lastbiler-
ne mulighed for at krydse 
asfaltrabatten, og så er vi li-
ge vidt, siger Birthe Bjørslev.

Cykelstigruppen havde 
foretrukket en løsning med 
en dobbeltsporet cykelsti 
forskudt fra kørebanen.

- Vi så gerne en cykelsti 
som den, der er blevet etab-
leret mellem Hovedgård og 
Kattrup, siger Birthe 
Bjørslev.

Borgermødet finder sted i 
Gedved Musikhus kl. 16-17.

- Vi har fået bevilget én ti-
me. Tidspunktet skyldes, at 
det kan finde sted inden for 
normal arbejdstid for de 
personer, der skal deltage 
fra kommunens side, siger 
Birthe Bjørslev.

Hvem der vil deltage i mø-
det, ved hun ikke.

- Men der er lagt op til, at 
Hans Bang-Hansen vil delta-
ge, siger Birthe Bjørslev, der 
forventer en række spørgs-
mål fra de fremmødte - og 
en orientering fra kommu-
nens folk.

Mødet vil blive ledet af 
formand for Gedved Lokal-
råd, Niels Arne Kjærgaard.

en times 
borgermøde om 
cykelsti i gedved

det er særligt  den tætte trafik med lastbiler til og fra erhvervsområdet i Gedved , der skaber farlige  
situationer. PrivatfOtO

 ” Vi synes, kommunen skulle have valgt 
en anden løsning. Men jeg vil gerne  
understrege, at vi ikke bare er en flok 
ekstremister. Vi er bare lidt skuffede over 
ikke at være blevet hørt.”

Birthe BJørslev, meDlem af geDveD lokalråD
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ugens bolig

For 20 år siden var 
Pia Jensen en tur på 
Nordsjælland, hvor 
man i dag kan leje 

Dronningmølle som som-
merhus.  Den specielle bolig 
gjorde så stort et indtryk på 
den dengang 17-årige pige, 
at hun siden bevarede 
drømmen om engang at bo i 
en mølle.

Og drømmen blussede op 
igen, da hun for fem år si-
den havde fået nok af stor-
bylivet i København.

–Der var så meget larm, 

og det var aldrig rigtig 
mørkt og helt stille. Jeg ville 
noget helt helt andet, for-
tæller Pia Jensen, som boe-
de i en andelslejlighed i Van-
løse.

Da hun slog op i Den Blå 
Avis, fik hun øje på et tilbud, 
hun ikke kunne sige nej til: 
”Mølleidyl sælges”, stod der 
i annoncen, og her var Pia 
allerede solgt.

–Da jeg så møllen første 
gang, trængte den til lidt 
mere end kærlighed, beskri-
ver hun.

Hun slog alligevel til og 
købte Bølling Mølle for knap 
én million kroner.

Tre år i kælder
–I dag kan jeg se, at med alt 
det arbejde, jeg har lagt i 
møllen, så var det måske 
lidt en overpris. Men jeg 
havde jo forelsket mig i ste-
det og tænkte: Hvornår får 
jeg den chance igen, siger 
Pia Jensen, som arbejder 
ved Sydøstjyllands Politi i 
Horsens.

Møllen har siden vist sig 

at være et byggeprojekt af 
de helt store. 

Et ungt par havde forsøgt 
sig i møllen før Pia Jensen, 
men var ikke kommet ret 
langt i processen. De holdt 
kun til møllelivet i tre år – 
Pia Jensen har til april boet i 
møllen i fem år.

Egentlig flyttede hun fra 
byen for at slappe af, men 
hun har fået nok at se til i 
møllen, som hun selv har 
restaureret indvendigt med 
hjælp fra familie, gode ven-
ner og håndværkere. 

 n Pia Jensen  skiftede for knap fem år siden storbylivet  
i en toværelses ud med en mølle i Bølling 
 

37-årige Pia Jensen  flyttede fra Vanløse til Bølling Mølle for fem år 
siden. Hun havde altid haft en drøm om at bo i en mølle, så da 
chancen bød sig, var hun ikke bleg for at flytte fra storbyen.

Gør-det-selv  er i høj grad kode-
ordet for Pia Jensens bygge-
projekt. Kun den udvendige del 
af møllen har hun haft professi-
onelle entreprenører til at tage 
sig af.  

Det er ikke mere  end et lille år siden, at Pia Jensen flyttede sin 
stue op fra kælderen i møllen. Hun mangler stadig at få bejdset og 
malet væggene. Møllen er ikke fredet. Det beviser de trekantede 
vinduer, for de var bestemt ikke en del af det oprindelige byggeri.

Perserkatten Bastian  er godt 
selskab, når Pia Jensen er ale-
ne. De mange lyde i den gamle 
bygning kan være lidt skræm-
mende, men med katte i huset 
prøver Pia Jensen at overbevise 
sig selv om, at det er dem, der 
er skyld i de mærkelige lyde.

Øverste etage  i møllen har Pia Jensen indrettet som soveværelse. 
De runde former gør det svært at etablere skabsplads, så såvel tø-
jet som malerierne hænger frit fra bjælken.

En mølle  
kræver  
stædighed
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ugens bolig

Bølling Mølle  er over 150 år gammel og stod 
oprindeligt i Vork. Siden 1960’erne har den 
været brugt som bolig, men da Pia Jensen 
flyttede ind, skulle hun starte fra bunden.

Det udvendige arbejde 
har en entreprenør taget sig 
af.

–Jeg ved ikke, hvor man-
ge penge, jeg har brugt på 
det indtil videre. Jeg er holdt 
op med at tælle, siger Pia 
Jensen, der de første år boe-
de i møllens kælder, mens 
de to øverste etager blev sat 
i stand.

Hun er nu nødt til at gøre 
arbejdet færdig, efterhån-
den som hun har penge til 
det. For tre år siden kunne 
hun rykke sit soveværelse 

op til overetagen, og først 
denne sommer blev stueeta-
gen og køkkenet færdigt.

–Jeg har virkelig fundet 
ud af, hvor meget jeg kan 
selv, og jeg har ikke længere 
højdeskræk efter at have 
siddet på bjælkerne i time-
vis og bejdset, slebet og ma-
let, fortæller Pia Jensen, 
som ofte har sine veninder 
fra København på besøg, 
når de trænger til lidt landlig 
idyl.

Til daglig har hun også en 
kammerat boende.

–Der er virkelig god kar-
ma her i møllen. Det er som 
om, at når man træder ind, 
så får man det bare godt, 
mener Pia Jensen.

Hun er også kommet til at 
elske Jylland, det rolige tem-
po og ikke mindst naturen.

Et par tårer
Det er uden tvivl Pia Jensens 
stædighed og kampgejst, 
der har gjort, at hun stadig 
bor i Bølling Mølle. For ar-
bejdet med at sætte møllen i 
stand et nærmest et fuld-

tidsjob i sig selv, og nogle 
gange virker det helt uover-
skueligt.

Næste udfordring er at få 
installeret varme og elektri-
citet på alle etager.

–Men jeg fortryder over-
hovedet ikke, at jeg købte 
møllen. Det har været hårdt 
til tider, og nogle gange har 
jeg siddet ude på bakken 
med en kold øl og en tåre i 
øjenkrogen. Men det sker 
sjældent. Jeg elsker at bo 
her, slår Pia Jensen fast.

Hun fremhæver møllens 

rå og specielle arkitektur, 
som noget af det, der fasci-
nerede hende mest.

Når foråret kommer, vil 
hun i gang med at arbejde i 
den 4000 kvadratmeter sto-
re have. Murværket skal fik-
ses, og måske skal der laves 
en ny terrasse. Pia Jensen 
har mange projekter i støbe-
skeen og understreger, at 
hvis nogen har nogle mate-
rialer eller andet, de gerne 
vil af med, bliver det modta-
get med et stort smil og tak. 
Hun har også planer om at 

give møllen en ny hat, når 
der bliver penge til det. Det 
kan måske give et helt nyt 
rum i den indtil videre 140 
kvadratmeter store mølle.

Tekst: Maria  
Søgård Jørgensen
majo@vafo.dk

Foto:  
Mette Mørk
memo@vafo.dk



14  Onsdag 13. februar 2013 Horsens Folkeblad

Heden- 
sted 

BARRIT · BJERRE · DAUGÅRD ·  
FLEMMING · GLUD · HEDENSTED ·
HORNBORG · HORNSYLD ·  
HVIRRING · JUELSMINDE ·  
KORNING ·LINDVED · LØSNING · 
RASK MØLLE · RÅRUP · STENDERUP · 
STOUBY · TØRRING · ULDUM · 
ØLHOLM · ØLSTED ·  
ØSTER SNEDE · AALE 
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Tage Uhrskou tahu@ 42 13 05 80

Alle mailadresser efterfølges  
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HVIS AVISEN UDEBLIVER... 
kan du kontakte reklamationsvagten 
på telefon 76 27 20 00  
mandag-fredag 16.30-18.30,  
lørdag 8.30-10.00 

 

 

Kreditor ville  
ikke acceptere  
salg af aktiver  
i Omann Juniors  
Møbelfabrik  
til nyt selskab

Af Palle Søderberg
ps@hsfo.dk

ølholm - Det lykkedes ikke 
at gennemføre en rekon-
struktion af familievirksom-
heden Omann Juniors Mø-
belfabrik, som i januar blev 
taget under rekonstrukti-
onsbehandling.

I stedet er virksomheden, 
der afskedigede de omkring 
20 medarbejdere ved års-
skiftet, gået konkurs.

Det oplyser advokat Gert 
Nissen, Lett Advokater i Aar-
hus, som havde fået til op-
gave at rekonstruere virk-
somheden.

- Jeg skulle som rekon-
struktør fremlægge en plan  
for virksomhedens fortsæt-
telse, som kreditorerne skul-
le have stemt om, men så 
langt kom vi ikke. Planen 
var at overføre aktiverne og 
aktiviteterne i virksomhe-
den til et nyt selskab, men 
det faldt til jorden, da man 
ikke kunne blive enig med 
den største panthaver om 
købesummen, fortæller 
Gert Nissen.

Svære år
De to største kreditorer i 
konkursboet efter Omann 
Juniors Møbelfabrik, der 
fremstillede kontormøbler, 
og som blev grundlagt i 
1933, er realkreditforenin-
gen og banken, som ifølge 
virksomhedens seneste års-
regnskab har krav for godt 
21 mio. kr. i virksomheden.

Her har man vurderet, at 
der var større mulighed for 
at få kravene indfriet ved en 

konkurs og efterfølgende 
salg af aktiverne, der ifølge 
det seneste regnskab beløb 
sig til 34 mio. kr. end ved at 
acceptere et salg til det nye 
selskab.

Det har ikke været muligt 
at få en kommentar fra di-
rektør Ulrich Omann, der 
overtog møbelfabrikken i 
2005 efter sin far Bjarne 
Omann.

Ulrich Omann udtalte i ja-
nuar til Folkebladet, at pla-
nen var at videreføre pro-
duktionen i udlandet i et nyt 
selskab, men om den plan 
nu også er faldet til jorden, 
vides ikke.

Konkursen i Omann Ju-
niors Møbelfabrik kommer 
efter nogle svære år for Øl-
holm-virksomheden, der de 
seneste tre år har haft et 
samlet underskud på 11,4 
mio. kr.

Rekonstruktion opgivet  
- møbelfabrik konkurs

Direktør Ulrich omann var sidste år optimistisk  i forhold til at få 
vendt Omann Juniors Møbelfabriks krise, men før jul måtte han 
smide håndklædet i ringen og bede om en rekonstruktions- 
behandling af familievirksomheden. Nu er rekonstruktionen  
opgivet, og møbelfabrikken er konkurs.  ARKIVfOTO: MORTEN MARBOE

holDet eR sat
De skal hjælpe med at realisere 
Dansk Produktions Univers: 

 n Ole Simonsen, formand for 
Dansk Industris afdeling  
i Horsens, Hedensted, Odder og 
Samsø kommuner, 

 n Konstantin Lassitiotakis, 
direktør VIA, 

 n Hans Sørensen,  
afdelingsformand 3F, 

 n Anders Jørgensen, direk-
tør JUAL, 

 n Nils Jørn Laursen,  
direktør Bogballe, 

 n Per Kristensen, Jysk Fynsk 
Kapital, 

 n Søren Frahm, Atlinco, 
 n Gert Eg, partner hos Skov 

Advokater, og 
 n borgmester Kirsten  

Terkilsen (V).

Hedensted vil  
være landskendt 
for industri- 
produktion

Af Camilla Bo Krefeld
cbk@hsfo.dk

heDensteD - Hedensted er 
allerede kendt som en pro-
duktionskommune, men de 
lokale politikere har ambiti-
oner om at gøre endnu mere 
for de iværsættere og virk-
somheder, der vælger at slå 
sig ned i kommunen.

Derfor købte kommunen 
sidste år Karl Dungs tidligere 
fabriksområde på Vejlevej i 
Hedensted for at etablere et 
såkaldt Produktions Uni-
vers, som skal være en ruge-
kasse for lokale iværksætte-
re og fremtidig industripro-
duktion.

Nu kan kommunens er-
hvervschef Johannes Grane 
præsentere det panel af råd-
givere, som skal være fød-
selshjælpere på projektet.

- Panelet består af i alt ni 
lokale erhvervs- og organisa-
tionsfolk, som alle kommer 
med en bred viden og erfa-
ring fra deres område. De 
skal fungerere som spar-
ringspartnere for projektet, 

indtil driftselskabet bag 
Dansk Produktions Univers 
bliver etableret, siger Johan-
nes Grane.

2,5 mill. kr.
Hedensted Kommune har i 
årets budget afsat 2,5 mill. 
kr. til etableringen af Dansk 

Produktion Univers, men 
det er planen, at projektet 
med tiden skal kunne løbe 
rundt i sig selv.

Borgmester Kirsten Ter-
kilsens (V) håb er, at det kan 
være med til at bevare og til-
trække arbejdspladser i 
kommunen og desuden sæt-

te Hedensted på landkortet.
Samme ambition har et af 

de nye medlemmer af rådgi-
verpanelet, Ole Simonsen, 
der er formand for Dansk 
Industris lokale afdeling.

- I fremtiden skal Heden-
sted være et landskendt cen-
ter for industriproduktion. 

Derfor skal der en målrettet 
markedsføringsindsats på 
nationalt plan til at få pro 
duktionsuniverset blå-
stemplet, siger Ole Simon-
sen. 

Aktier og fundraising
Det nye rådgiverpanels før-
ste opgave består i at kom-
me med idéer og input til 
arbejdet med den forestå-
ende aktietegning og 
fundraising. 

Det overordnede formål 
med Dansk Produktions 
Univers er at genskabe et 
godt produktionsmiljø i He-
densted Kommune.

Direktørpanel skal 
sparke liv i industrien

Kommunen købte sidste år Karl Dungs gamle fabriksområde  på Vejlevej for at etablere Dansk  
Produktions Univers. ARKIVfOTO: MORTEN PAPE

baRRit/vRigsteD - Folke-
tingsmedlem Troels Lund 
Poulsen og medlem af regi-
onsrådet Erik Vinther er 
med, når Venstre i Barrit-
Vrigsted på tirsdag holder 
generalforsamling i Vrig-
stedhus.

De to politikere vil bidrage 
med politiske oplæg på ge-
neralforsamlingen, som 
starter klokken 19.30, og 
som efterfølges af opstil-
lingsmøde, hvor der skal 
vælges en kandidat fra Bar-
rit-Vrigsted til Venstres fæl-
lesliste til efterårets kommu-
nalvalg.

Alle medlemmer af Ven-
stre i Barrit-Vrigsted har 
stemmeret.

Venstre  
skal finde  
lokal kandidat til 
kommunalvalg
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TID OG STED 
Onsdag
19.00 Ølholm, Langskovhallen: 
Ølholm Boldklubs petanque
19.00 Rask Mølle, hallerne:  
Bankospil
19.00 Aale, forsamlingshus:  
Kabelnet generalforsamling
19.30 Aale, klubhuset:  
Vandværket generalforsamling
19.00 Daugård, Ørum-Daugård 
Multicenter: DIF’s banko
19.30 Hornsyld, skole: Hornsyld 
og omegns folkedansere danser

Torsdag
09.30 Glud, hallen: Glud  
senioridræts aktiviteter
13.30-16.30 Øster Snede,  
stadion: Sole Krocket spiller
15.00 Horsens, Horsens  
Bowlingcenter: Bjerre Herreds 
Aktivitetsklub bowler         
18.30 Rask Mølle, klubhuset: ROI 
Petanque spiller
18.30 Juelsminde, hallerne: 
Klejs-Juelsminde Skytteforenings 
pistolskydning
18.30-20.00 Glud, hallen: Åbent 
i Glud Skytteforening
19.00 Hornborg,  
forsamlingshuset: Bankospil
19.00 Glud, forsamlingshuset: 
Bankospil
19.00 Hedensted, Bøgely  
Dagcenter: Bankospil
19.00 Hedensted, frivillighuset: 
Møde for Anonyme Alkoholikere, 
Anonyme stofmisbrugere m.fl.
19.00 Juelsminde, bibliotek: 
Dansk Revyfestival  
generalforsamling
19.30 Aale, forsamlingsghus:  
Generalforsamling
19.30 Hyrup, kroen:  
Kulturforening generalforsamling
20.00 As, forsamlingshus:  
Forsamlingshus  
generalforsamling

Åbningstider
10.00-17.00 Uldum, møllen: 
Åbent
10.00-22.15 Hedensted, Østjysk 
Bowlingcenter: Åbent
12.00-16.00 Tørring, Bredgade 
26: Åbent i det socialpsykiatriske 
værested
12.00-16.00 Juelsminde,  
Petersmindevej 23: Åbent i det 
socialpsykiatriske værested
12.00-17.00 Belle, Belle Art  
Gallery: Åbent
15.00-20.00 Hedensted,  
Kirkegade 7A: Åbent i det  
socialpsykiatriske værested
19.00-21.00 Tørring,  
svømmehallen: Åbent

Lægevagt: 70 11 31 31

Koordinationsudvalgets medlemmer. Ole Simonsen (t.v.), Peter Jensen og Torsten Sonne Petersen modtog på vegne af Hornsyld og Bråskov prisen som Årets  
Lokalområde, der blev uddelt af Jørn Juhl Nielsen (S). Pengene, der fulgte med prisen, skal fordeles, og der er 26 forslag til, hvor pengene skal bruges.  ArkivfOTO: MArTiN rAvN

Hornsyld og  
Bråskov skal  
fordele 80.000 kr. 
til lokale projekter
Af Julie Povlsen
jupo@hsfo.dk

hOrnSylD - Hvis du havde 
80.000 kr., hvad ville du så 
bruge dem på? 

Det spørgsmål har borger-
ne i Hornsyld og Bråskov 
stillet sig selv og hinanden, 
siden de to byer i november 
sidste år vandt kommunens  
landsbypris og de 50.000 
kr., der følger med. 

Lokalområdet smed selv 
30.000 kr. oven i hatten fra 
gadelysfonden, og den sam-
lede sum af penge skal nu 
snart deles ud til lokale pro-
jekter i området. 

Hvilke projekter, der skal 
have en bid af pengekagen, 
skal borgerne finde frem til 
på et møde torsdag 21. fe-
bruar, når deltagerne skal 
diskutere de 26 forslag, der 
indtil videre er rullet ind 
som bud på, hvad pengene 
skal bruges til. 

Mget forskellige
Forslagene tæller alt fra vej-
bump, der skal styrke trafik-
sikkerheden til en vandrut-
sje med farvede lys, der skal 
glæde børn og barnlige sjæle 
i svømmehallen. Men ikke 

alle de mange forslag kan 
løbe med en pose penge, så 

nu skal der sorteres fra, si-
ger Torsten Sonne Petersen 

fra i koordinationsudvalget 
for Hornsyld og Bråskov. 

- Der er kommet rigtig 
mange gode forslag, men ef-
ter mødet i næste uge skal vi 
gerne stå tilbage med kun en 
håndfuld, som vi så kan ar-
bejde videre med bagefter, 
siger Torsten Sonne Peter-
sen. 

Han håber, at borgerne 
sammen vil finde frem til 
projekter, der kan gavne så 
mange mennesker i områ-
det som muligt. Men det er 
ikke nok at komme med de 
gode idéer. Til at føre pro-
jekterne ud i livet er der 
brug for frivillige hænder. 

- Hvis et forslag skal gen-
nemføres, kræver det, at der 
er nogen på mødet, som har 
lyst til at sætte sig som tov-
holdere på projektet, så det 
bliver spændende at se, 
hvem der er friske på det, 
siger Torben Sonne Peter-
sen. 

Frist 1. september 
Tovholderne på de forslag, 
der ender med at få del i 
pengene, har derefter indtil 
1. september til at få forma-
lia såsom tilladelser og teg-
ninger i orden, ellers går 
pengene videre til et andet 
projekt. 

 ➔ Mødet starter kl. 19.30  
i Hornsyld Idrætscenter,  
hvor der  vil være  
fællesspisning kl. 18

Vejbump, vandland og 
volleybane på ønskesedlen 

hvOr SKal pEnGEnE bruGES? hEr Er 26 fOrSlaG
 n     1.  Byforskønnelse med trafiksikkerhed for øje for de bløde trafikanter
 n    2. Trafiksikkerhed og ensretning på Apotekerbakken
 n    3.  Fodgængerovergang ved købmand Yding og fartdæmpning med chikaner og beplantning
 n    4.  Plan for grønne linjer mellem byerne mht. alle træer og anden forskønnelse
 n    5.  Indgangsportaler med træer i hver sin ende af Bråskovvej, som samtidig fungerer som chikaner 
 n    6.  Stisystem til Urlev i fortsættelse af stien fra bakkevej til idrætscenteret
 n     7.  Vartegn, skulptur eller andet kunstværk mellem Hornsyld og Bråskov
 n    8.  ”Street art”, anderledes kunst, der gør byen sjov at færdes i
 n    9.  Kæmpemyrer i glasfiber på kløverstierne
 n  10.  En ny udviklingsplan med cykelstier til SIM, oplevelse, sundhed, lokalhistorie og fysisk aktivitet
 n   11.  Plan for cykelstier eller fortove mellem Bråskov og Søndergade
 n  12.  Forslag til bytorv i den øvre ende af Apotekerbakken som en samlet løsning for Brugsen,  

                lægehuset, tanken og Danske Bank.
 n  13.  Renovering af skøjtebanen
 n  14.  Ny bro til stien langs søen i Duelunden. 
 n  15.  Udendørs, interaktive musikinstrumenter
 n  16.  En informationstavle ved Brugsen eller indfaldsveje, der gør opmærksom på aktiviteter
 n   17.  Tipi, som er fastopstillet eller til udlån
 n  18.  En stor rutsjebane til svømmehallen, der evt. er mørk eller med farvet lys
 n  19.  Beachvolleybane, strandhåndbold- og fodbold
 n 20.  Mindre parkourbane
 n  21.  Tarzanbane målrettet store børn
 n 22.  Bålplads 
 n 23.  Spændende terrarium til SIM/BIB
 n 24.  Spændende legemøbler til gangarealer på SIM/BIB/HIC
 n 25.  Lønkroner til spændende personer, der kan inspirere os
 n 26.  En koncert i kirke med f.eks Anne Mette Elten fra På Slaget Tolv med hendes nye opera-CD

JuElSmInDE - Fredag bliver 
en festlig dag på plejecente-
ret Birkelund i Juelsminde. 

Da kommer Bjerre Ama-
tør Scene (BAS) og under-
holder med revynumre og 
gamle viser, som mange kan 
nynne med på.

Der er tilmelding til arran-
gementet, der foregår fra kl. 
14 til 15.30 senest dagen før. 

Festlig  
fastelavns-fredag
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Når man nu er ferieramt,  er det rart at kunne tage på biblioteket og nyde et par pandekager og højtlæsning.  Foto: Søren e. AlwAn

Pandekage-hygge 
er ikke det værste, 
man kan  
tilbringe et par  
af vinterferiens  
eftermiddags- 
timer med

Af Jakob Tornvig
red@folkebladet.net

TørriNg - Bibliotekarerne 
på Tørring Bibliotek havde 
travlt i går. Især mellem 
klokken 14 og 16. Ikke så me-
get med at låne bøger ud.  

Men mere med at bage 
pandekager til de mange 
børn, der sammen med 
mor, far eller bedsteforæl-
dre havde taget imod biblio-
tekets invitation til Pandeka-
gedag. 

Dén form for travlhed var 
der dog ingen af biblioteka-
rerne, der havde det fjerne-
ste imod.

- Det er da bare herligt, 
når der kommer så mange, 
lød det fra bibliotekar Lene 
Juul Østerballe, idet hun ka-
stede et blik ud over de man-
ge småfolk, der allerede ef-
ter den første halve time 
myldrede rundt i bibliote-
ket.

De fleste af dem nåede i 
øvrigt også at lytte til Moe’s 

eventyr om pandekagen, in-
den de gik i lag med selv at 
guffe pandekager og drikke 
saftevand til. 

Må man gå to gange?
Kvaliteten af bibliotekarer-
nes evner udi pandekageba-
geriet synes da også at være 
helt i top. 

- Må man godt gå to gan-
ge?

Det var i hvert fald et 
spørgsmål, der lød adskilli-
ge gange blandt de små gæ-
ster. 

Det gjaldt også Emma og 
Olivar, der sammen med de-

res mor, Laura Hansen, nød 
det hyggelige arrangement.

- Det var egentlig min ven-
inde, der spurgte, om vi ikke 
skulle tage herop og ferie-
hygge lidt med børnene. 
Men vi kommer her nu også 
jævnligt i forvejen, for hjem-
me hos os er vi nemlig ret 
gode til det med at fortælle 
historier for børnene, inden 
de skal sove, fortalte Laura 
Hansen.

Også Oda Jessen, der hav-
de taget sit barnebarn, Mela-
nie, på fem år med på biblio-
teket, syntes godt om initia-
tivet.

- Her i vinterferien, når 
børnehaverne gerne vil køre 
på et lidt lavere blus, har vi 
ekstra meget fornøjelse af 
Melanie. Og det er herligt. 
Men der må jo også gerne 
ske lidt, og derfor var det 
selvfølgelig oplagt at kigge 
her forbi. Desuden synes jeg 
helt bestemt, vi skal bakke 
op, når nu biblioteket gør så 
fin en indsats for at holde 
nogle gamle traditioner i 
hævd, sagde hun.

Kristen tradition
For pandekagedagen er en 
gammel kristen tradition. I 
helt gamle dage skulle de 
kristne nemlig faste i 40 da-
ge op til påsken. 

I den periode måtte man 
hverken spise søde sager, 
æg, hvidt mel eller mælk. 
Derfor skulle den type råva-
rer spises op forinden. Og 
derfor var det oplagt at bru-
ge dem netop til at lave pan-
dekager af.

Men for Emma, Olivar, 
Melanie og alle de andre 
småfolk, der hyggede sig til 
pandekagedagen på biblio-
teket, er den forklaring for-
mentlig mindre interessant. 

Biblioteket lokkede 
med pandekager

Blikket fortæller med sit tydelige sprog,  hvad Melanie mener om pandekager. Det vidste ”Bedste”, 
oda Jessen, nok allerede, inden de fulgtes til pandekagedag på tørring Bibliotek.  Foto: Søren e. AlwAn

Der var tilfredshed  med  
pandekagedagen blandt  
dagens gæster på tørring  
Bibliotek.  Foto: Søren e. AlwAn

HEDENSTED - Mens ejeren 
var på vinterferie, har der 
været indbrud i en villa på 
Anemonevej i Hedensted. 

Det oplyser Sydøstjyllands 
Politi.

Indbruddet er sket mel-
lem mandag kl. 20 og i går 
kl. 9, og det var personen, 
der passer huset, mens eje-
ren er på ferie, som anmeld-
te det til politiet. 

Der er endnu ikke over-
blik over, om og i givet fald 
hvad der er stjålet.

Dyr skibsskrue 
hugget fra 
fiskekutter
KLAKriNg - Tyven, der mel-
lem 28. januar og lørdag 9. 
februar har stjålet en skibs-
skrue fra Juelsminde Er-
hvervspark på Klakring Sta-
tionsvej, har måttet arbejde 
hårdt for sagen.

Skibsskruen af messing 
vejer 100-120 kg, og den er 
blevet hugget fri af kutterens 
trækonstruktion. 

Skruens værdi vurderes af 
Sydøstjyllands Politi til at 
ligge mellem 7000-8000 kr. 

Ud over skruen stjal tyven 
også to el-motorer, oplyser 
politiet.

Tyv stjal guld,  
sølv og pc
HOrNSYLD - Mellem i går kl. 
15.30 og 21.40 var der ind-
brud i en villa på Duelunden 
i Hornsyld.

Tyven brød et vindue op 
og stjal en bærbar pc og 
guld- og sølvsmykker, oply-
ser Sydøstjyllands Politi.

25.000 kr. stjålet 
fra lejlighed
LøSNiNg - En 84-årig kvinde 
har haft indbrud i sin uaflå-
ste lejlighed på Sneppevej i 
Løsning, oplyser Sydøstjyl-
lands Politi.

Tyven stjal en taske med 
forskelligt indhold, bl.a. 
25.000 kr. i kontanter. 

Indbruddet er sket mel-
lem mandag kl. 21.30 og i 
går kl. 16.25.

Skorstens- 
brand i Rårup
rÅrUP - Det gik ud over tag-
konstruktionen, men ingen 
mennesker kom noget til 
ved en mindre brand på en 
villa på Glattrupvej i Rårup i 
nat.

Branden startede som en 
skorstensbrand ved et-tiden 
i nat, oplyser Sydøstjyllands 
Politi.

Indbrud  
mens ejeren  
var på ferie
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Prisen for  
genoptræning  
af borgere i  
Hedensted  
Kommune ligger 
under både lands- 
og regionsniveau 

Af Palle Søderberg
ps@hsfo.dk

Hedensted - Det koster 
langt mindre at genoptræne 
en borger i Hedensted Kom-
mune end i de kommuner, 
Hedensted normalt sam-
menligner sig med.

Det viser en ny opgørelse, 
som kommunens seniorud-
valg forleden fik forelagt, og 
som fik de store smil frem 
hos udvalgets medlemmer.

- Det er et rigtigt flot resul-
tat, som vores rehabilite-
ringsafdeling fortjener stor 
ros for, og det er vel at mær-
ke nået uden, at der er ven-
tetid til rehabilitering, og 
uden at vi i udvalget har fået 
en eneste klage fra borgere, 
siger udvalgsformand Erik 
Kvist (DF) om opgørelsen, 
som viser, at det gennem-
snitlig koster 176 kr. at gen-

optræne en borger i Heden-
sted Kommune.

Til sammenligning koster 
et genoptræningsforløb 247 
kr. i landets øvrige kommu-
ner under et, 279 kr. i kom-
munerne i Region Midt og 
302 kr., når man sammenlig-
ner med 11 andre kommuner 
af Hedensteds størrelse.

Ifølge Birgit Munk Han-

sen, leder af kommunens 
rehabiliteringsafdeling, er 
der to forklaringer på, at af-
delingen kan genoptræne 
sine borgere billigere end 
kollegerne i andre kommu-
ner. 

- Dels gælder det, at ”nød 
lærer nøgen kvinde at spin-
de”. Det skal forstås sådan, 
at der ikke fulgte ekstra res-

sourcer med, da vi i forbin-
delse med kommunalrefor-
men overtog rehabiliterings-
opgaven fra sygehusene. Det 
har til gengæld lært os at in-
tensivere samarbejdet med 
borgeren om genoptrænin-
gen, sådan at borgeren hur-
tigst muligt tager ansvar for 
sin træning. 

- Vores grundtanke er, at 

borgeren skal have redska-
berne til selv at tage vare på 
sin træning, men vi skal væ-
re klar med hjælp, når der er 
behov for det. Den anden 
del af forklaringen er, at vi 
har nogle meget kompeten-
te medarbejdere, som har 
særlige kompetencer inden-
for hver deres felt. Det bety-
der, at borgeren kommer di-
rekte til den rigtige terapeut 
med de rigtige kompetencer 
til lige netop den borger 
med det samme, fortæller 
Birgit Munk Hansen.

Samlet et sted
Hun tilføjer, at det har hjul-
pet, at kommunen sidste år 
samlede al genoptræning i 
Huset i Løsning.

- Tidligere havde vi genop-
træningen spredt i både 
Juelsminde, Tørring og Løs-
ning, men ved at samle det 
et sted kan vi gøre brug af 
hinandens kompetencer. 
Terapeuterne her er meget 
opmærksomme på at dele 
deres viden med hinanden, 
og det giver en større faglig-
hed, som er alfa og omega i 
behandlingen, fortæller Bir-
git Munk Hansen.

Hedensted er billigst 
med genoptræning

Udvalgsformand erik Kvist (dF) og leder Birgit Munk Hansen  har de store smil på, efter en opgørelse viser, at kommunens rehabiliteringsafdeling er blandt de  
allerbilligste i landet. Foto: Søren e. AlwAn

1154 borgere fik i 2012  genoptræning i Hedensted Kommune til en gennemsnitlig pris på 176 kr. Det 
er betydeligt billigere end i landets øvrige kommuner. Foto: Søren e. AlwAn

rasK Mølle - Borgerfor-
eningen i Rask Mølle fik en 
ny bestyrelse, da der forle-
den var generalforsamling.

Jakob Sørensen og Jørgen 
Rasmussen havde efter 
mange års indsats ikke øn-
sket genvalg. I stedet blev 
Lone Højsgård og Karina 
Buch Andersen valgt som 
nye medlemmer af bestyrel-
sen. 

Efter konstitueringen ser 
den nye bestyrelse således 
ud: Olav Nielsen, formand, 
Paw Øer, næstformand, 
Henrik L. Hansen, kasserer, 
Brian Hinrichsen, scrap-
bogsfører samt de to menin-
ge medlemmer Jimmi Al-
green og Lone Højsgaard. 

Knap 50 var mødt frem til 
generalforsamlingen, hvor 
Olav Nielsen kunne glæde 
sig over et stort frivilligt en-
gagement.

nye i  
rask Mølle 
Borger-
forening

Hedensted - Hedensted 
Bibliotekerne er igen på ba-
nen med en række forskelli-
ge kurser igen det spæde 
forår, og det er it og compu-
terkompetencer, der er i fo-
kus, for de, der vælger at 
sætte sig på bibliotekets sko-
lebænke i Juelsminde, He-
densted og Tørring.

Overvejer du at investere i 
en iPad, eller mangler du 
bare lidt hjælp til at finde 
rundt i den, du allerede har, 
er der gode råd og hente på 
kurset om de populære tab-
lets 15. april i Tørring, 17. 
april i Juelsminde og 18. 
april i Hedensted. 

Hvis man mangler en iPad 
at tage med, kan man låne 
en på kurset. På sin tablet 
kan man bl.a. benytte sig af 
bibliotekernes e-reol og 
filmsiden Filmstriben. Dem 
kan man lære meget mere 
om på et introduktionskur-
sus til de to internettjene-
ster 20. februar i Juelsminde 
og den 27. februar i både He-
densted og Tørring. 

5. marts i Juelsminde, 12. 
marts i Tørring og 14. marts i 
Hedensted holdes der kur-
sus i at betjene internet for 
let øvede, hvor funktioner 
som søgemaskiner på inter-
nettet og oprettelse af emails 
vil blive genopfrisket. 

E-boks og NemId’s mange 
udfordringer vil der blive set 
nærmere på 19. marts i Tør-
ring og 20. marts i både 
Juelsminde og Hedensted, 
og her er det en fordel at 
medbringe sit NemId på kur-
set. 

Alle kurser er gratis, men 
kræver tilmelding. Der kan 
læses mere om kurserne på 
bibliotekernes hjemmesi-
der.   

Kom på 
kursus i iPad
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 Nørre 
Snede

EJSTRUPHOLM · GLUDSTED ·  
HAMPEN · KLOVBORG · NR. SNEDE 

REDAKTION 
Storegade 38, 7330 Brande 
Telefon 97 18 06 22 
Telefax 97 18 15 14 
nrsnede@hsfo.dk

Journalist Jan Kronvold 
jakr@vafo.dk 76 41 48 71

Journalist Alex Hermann 
alhe@vafo.dk 76 41 48 45

KONTORTID 
Mandag-fredag 9-15 

HVIS AVISEN UDEBLIVER... 
kan du kontakte reklamationsvagten 
på telefon 76 27 20 00  
mandag-fredag 16.30-18.30,  
lørdag 8.30-10.00. 

 

Tid og sTed

Onsdag
18.30-20.00 Hampen, Pioner-
gården: FDF Hampen-Gludsted
19.00-21.00 Ejstrupholm, Moti-
on & Fitness: Indoor Cyckling
19.00-21.00 Ejstrupholm, Plet-
ten, Præstegårdsvej: Skydning på 
15 m. banen
19.00 Nr. Snede, Bavnehøj: 
Sangaften med Karen og Henning

Torsdag
10.00-15.00 Hampen, Vester 
Palsgaard Skovmuseum: Museet 
og turistkontoret har åbent.
10.00-15.00 Hampen, Vester 
Palsgaard Skovmuseum: Vinter-
ferieaktiviteter
14.00 Klovborg, Østervang: Spil 
og andet ved Else Marie og Sonny
14.15-15.45 Nr. Snede, Rørbæk-
vej 9: Børneklubben Spiren
19.00 Nr. Snede, Falkevej 31: 
Bueskydning

Klovborg Kino
Onsdag
 14.00, 16.00 og 18.00 Min sø-
sters børn i Afrika
 13.45 Vilde Rolf, 2D
 13.45 Otto er et næsehorn
 16.15 Otto er et næsehorn, 3D
 15.30 Vilde Rolf, 3D
 18.00 Jagten
 20.00 Alle for to
 20.00 Operakino: Nabucco live 
fra La Scala
 20.20. Lincoln

Torsdag
 13.45 Vilde Rolf, 2D
 13.45 Otto er et næsehorn, 3D
 14.00, 16.00 og 18.00 Min sø-
sters børn i Afrika
 15.30 Vilde Rolf, 3D
 16.15 Otto er et næsehorn
 18.00 Jagten
 18.00 Alle for to
 18.30 og 20.30 A Good Day To 
 Die Hard, danmarkspremiere
 20.15 Beautiful Creatures, snig-
premiere
 20.20 Django Unchained

Lægevagt
 70 11 31 31

Ikast-Brande Kom-
mune har vundet 
en landsdækkende 
konkurrence - og 
det kommer en 
gruppe handicap-
pede borgere til 
gode

Af Alex Hermann
alhe@vafo.dk

iKasT-BRaNde - I Ikast-
Brande Kommune er man 
god til at inddrage borgere, 
der enten har et fysisk eller 
et psykisk handicap.

Det må være konklusio-
nen, efter kommunen har 
vundet en landsdækkende 
konkurrence, hvor det net-
op har handlet om at ind-
drage menennesker med et 
handicap i det danske sam-
fund.

Ikast-Brande Kommune 
har søsat et projekt, der 
hedder ”Med kærlig hilsen”, 
og det handler i al sin enkelt-
hed om, at en række menne-
sker med fysisk eller psykisk 
handicap skal have bedre 
mulighed for at bidrage til 
det samfund, de lever i.

Hjælper samfundet
De handicappede skal i pro-
jektet være mere synlige, og 
de skal sørge for at løse nog-
le opgaver, som det offentli-
ge ellers ikke havde mulig-
hed for at løse. Det har over-
alt i Ikast-Brande Kommune 
betydet, at der er blevet va-
sket skilte, ligesom diverse 
arealer er blevet holdt rene. 
Desuden har flere af de han-
dicappede borgere været 

ude for at holde foredrag om 
det at være handicappet.

Det var Ikast-Brande Kom-
munes områdeleder for 
”Autisme og særligt tilrette-
lagt ungdomsuddannelse”, 
Ole Grauhaard, der fik idéen 
til projektet. Han er inspire-
ret af Handicapkonventio-
nen, og det imponerede 
dommerpanelet.

- Kommunen har valgt at 
inddrage nogle grupper, 
som normalt får hjælp af an-
dre, men som her kommer 

til hjælp i samfundet. Det er 
en ny måde at tænke på, si-
ger Jan Struwe, der er chef-
konsulent hos Kommuner-
nes Landsforening og med i 
det dommerpanel, der ud-
pegede vinderen af konkur-
rencen.

Dommerpanelet har 
blandt andet hæftet sig ved, 
at der allerede er andre 
kommuner, der har skelet til 
Ikast-Brande og kopieret 
dele af projektet.

- Det er noget, man kan 

forholde sig til, og det har en 
værdi i forhold til andre 
kommuner, som kan lade sig 
inspirere direkte eller indi-
rekte af projektet. Her er 
simpelthen mulighed for at 
brede den gode idé ud til an-
dre kommuner, siger Jan 
Struwe.

Win-win situation
Ikast-Brande Kommune er 
en del af ”Mental Frikom-
mune”, og det betyder. at 
der bliver arbejdet på at ska-
be en kultur, hvor idéer fra 
medarbejdere og borgere er 
med til at skabe løsninger.

- ”Med kærlig hilsen” er et 
godt eksempel på, hvad 
Mental Frikommune er. Vi 
går fra, at brugerne er i en 
beskyttet og måske lidt iso-
leret hverdag til at være bo-
nusmedarbejdere, der ind-
går i og er synlige i samfun-
det, siger Inger-Lise Katbal-
le, der er sundhedsdirektør i 
Ikast-Brande Kommune.

At de handicappede får 
indhold i hverdagen, mens 
kommunen får løst nogle 
opgaver, ser hun som en 
win-win-situation.

- Jeg ser det som en ge-
vinst for både bonusmedar-
bejdere, øvrige medarbej-
dere og samfundet, siger In-
ger-Lise Katballe.

Præmien for at vinde kon-
kurrencen er en iPad. Den 
bliver foræret til den gruppe 
af borgere, som tager ud og 
holder foredrag om, hvad 
det vil sige at være handi-
cappet.

Kommunen vinder 
pris for at inddrage 
handicappede

Projektet ”Med kærlig hilsen”  sørger blandt andet for, at handi-
cappede borgere kommer ud og løser nogle opgaver, som ellers ik-
ke være blevet løst. Det har nu givet Ikast-Brande Kommune en 
pris. fOTO: IKAST-BRANDE KOmmUNE

Den 22. og 23. fe-
bruar er der for 
sidste gang åbent i 
den fysiske butik i 
Tankestrejf

Af Alex Hermann
alhe@vafo.dk

BRaNde - Ved udgangen af 
denne måned er det slut 
med den fysiske butik i Tan-
kestrejf i Storegade.

Senest blev butikken ud 
mod Storegade lukket. Den 
blev flyttet i mindre lokaler, 

og der blev holdt åben for 
service for kunderne om fre-
dagen og lørdagen.Men det 
er også slut nu.

Sidste gang, der er åbent i 
den fysiske butik, er den 22. 
og den 23. februar. Derefter 
bliver dørene lukket for sid-
ste gang. Det vil dog fortsat 
være muligt at handle på an-
dre måder.

- De seneste tre måneder 
er der sket mange nye tiltag 
på vores engrosmærke. Det 
er også et område, der kræ-
ver endnu mere tid, hvis vi 
skal opretholde den succes, 
vi har i dag, fortæller Dina 

Blomstrand, der er indeha-
ver af Tankestrejf.

Succes på webben
Dina Blomstrand har gen-
nem den seneste periode 
oplevet, at flere og flere kun-
der fra både Brande og op-
landet har valgt at benytte 
sig af muligheden for at 
handle på internettet, når 
de skal købe deres varer. 
Den mulighed vil de fortsat 
have i fremtiden, men Dina 
Blomstrand håber, at det 
med tiden skal blive endnu 
lettere at handle via nogle 
klik på computeren.

- På webshopdelen har vi 
ligeledes oplevet store for-
andringer det seneste halve 
år. Samtidig har vi måttet 
sande, at et nyt og forbedret 
system var nødvendigt for at 
fortsætte succesen. Derfor 
arbejder vi for tiden på en 
webshop, der gerne skulle 
forbedre vores service, siger 
Dina Blomstrand.

I forbindelse med messer 
og arrangementer i byen vil 
der fortsat være åbent for at 
handle hos Tankestrejf.

Tankestrejf lukker butiksdelen

NR. sNede
Der skal lave sen ny spil-

devandsplan for Nr. Snede, 
og står det til politikerne i 
Ikast-Brande Kommune, så 
vil det på sigt betyde, at by-
en bliver delt på midten, så 
halvdelen af vandet render 
mod øst og resten mod vest.

I dag løber overfladevan-
det i Nr. Snede mod vest og 
ned i Bjørnskov Bæk, der 
slet ikke kan klare de store 
regnmængder, som der er 
kommet i de senere år. Så 
for at mindske belastningen 
af byens kloaksystem og ik-
ke mindst forbedre forhol-
dene omkring Bjørnskov 
Bæk, så er det politikerne 
hensigt, at lave ændringer, 
så vandet fremover vil løbe 
mod nordøst til Ibsgårde 
Bæk.

Bækken skal 
aflastes

NR. sNede - Søndag den 17. 
februar klokken 19.30 åbner 
Vækstcentrets nye kursu-
sted på Solbakkevej 15 B dø-
rene og byder indenfor til en 
musikalsk aften, hvor man 
kan få en musikalsk oplevel-
se fra fjerne himmelstrøg. 

Hye Lim Kim fra Sydkorea 
vil åbne for det, som arran-
gørgruppen ”Verdensmusik 
i Nr. Snede” håber, bliver til 
en række koncerter med 
musik fra hele verden.

Aftenen vil bestå af musik 
fra den koreanske traditio-
nelle folkemusik, hofmusik 
samt ny musik, der er kom-
poneret til eller af Hye Lim 
Kim.

Det koster 100 kroner at 
deltage og alle er velkomne. 
jakr

Verdensmusik i 
Vækstcentret

KlovBoRg
Torsdag den 28. februar 

vil der være aftensgudstje-
neste i Klovborg Kirke, og 
det vil denne aften være 
konfirmanderne, som står 
for gudstjenesten, som be-
gynder klokken 19.00.

I forlængelse af gudstjene-
sten vil der være møde for 
konfirmanderne og deres 
forældre i konfirmandstuen 
ved præstegården. Her vil 
årets undervisning blive 
gennemgået, ligesom der vil 
blive fortalt om de praktiske 
ting i forbindelse med kon-
firmationen.

Konfirmander 
afvikler 
gudstjenesten
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Seks kvinder  
strikker og hækler 
hver mandag til 
Mother Teresa 

By Charlotte Strandgaard
cs@hsfo.dk

skanderborg - Hedvig er 
som en fabrik, siger 87-årige 
Rodica Märdärescu, og de 
andre fem kvinder griner, 
nikker og kigger ned på Hed-
vig Nielsen fra Foerlev, der 
indrømmer, at hun sagtens 
kan strikke et par trøjer eller 
hækle en stor pose lapper 
om ugen. 

Men på trods af både hen-
des og de øvrige Mother Te-
resa-strikkeres flid er der 
stadig brug for varme tæp-
per og trøjer blandt Indiens 
fattigste - selv her 25 år efter, 
at Mother Teresa grundlag-
de sin velgørende organisa-
tion. 

Søger unge strikkere
Kvinderne i mandagsstrik-
kegruppen har alle været 
med i årevis, og normalt mø-
des de i Kirkecentret. 

I dag sidder de dog hjem-
me i Tove Møller Jensens 
stue på Adelgade, fordi 
gruppen efterhånden er ble-
vet lidt lille. 

- Vi var for år tilbage 16 da-
mer, men nogle er døde og 
nogle er syge. Så kan vi lige 
så godt mødes her, siger ru-
mænske Rodica Märdärescu 
på 87 år. 

Helst kunne gruppen nu  

ønske sig, at nogle nye og 
måske yngre mennesker får 
lyst til to timers socialt sam-
vær med strikketøj eller 
hækletøj i hænderne hver 
mandag formiddag. 

- Vi gør det for at hjælpe, 
men det er også godt for os 
at holde os i gang, siger An-
na Thy, der med sine 89 år 
er gruppens ældste. 

Det kniber for hende at se 
håndarbejdet, men mange 
års erfaring har sat sig i hæn-
derne. 

- Min venstre tommelfin-
ger ser maskerne for mig, 
forklarer hun. 

Garn-jægere
Tove Møller Jensen er grup-
pens koordinator og står for 
alt det praktiske med at skaf-
fe garn til strikkerne og få 
sendt de færdige varer vide-
re. 

- Sidste år afleverede vi 
130 tæpper og 250 trøjer til 
organisationen, siger hun og 

viser kvitteringen for de 
mange timers arbejde. 

Garnet til trøjerne og de 
mange tæpper kommer fra 
venner, familie eller købes 
for nogle af de penge, som 
kommunen giver i tilskud. 

- Vi er altid ude efter garn 
og havde håbet på, du havde 
noget med, siger Tove Møl-
ler Jensen til journalisten. 

Ud over de seks strikkere i 
mandagsklubben har Tove 
Møller Jensen kontakt til 10 
andre kvinder, der nøjes 
med at strikke derhjemme. 

- Det er selvfølgelig også 
fint, hvis man vil strikke, 
men ikke mødes med os. Det 
vigtige er, at vi laver noget til 
dem, der har brug for det, 
siger Tove Møller Jensen.  

Hæklenålene gløder  
for Indiens fattige

87-årige rodica Märdärescu   synes ikke selv, hun er god til at strikke og hækle, så hun syr i stedet de andres lapper sammen til tæpper.   
 FOTO: MARTIN RAVN

Her er der gang i hæklenålen,  men kvinderne i Mother Teresas 
strikkeklub både hækler og strikker.  FGOTO: MARTIN RAVN

”Børnebørnene  
gider alligevel ikke 
have strikkede  
trøjer, så det er 
bedre at strikke til 
Mother Teresa.” 
HedvIg NIelseN, strIkke- og 

Hækledame

det sker
Onsdag
10.00-14.00 Skanderborg, 
Kulturhuset: Lego for alle.
15.30 Skanderborg, Kulturhuset: 
Mød Otto live. Optakt til filmen 
Otto er et næsehorn.
19.00 Skanderborg, Kernehuset 
Bellis: Banko,  
Arr: Dansk Handicapforbund.

Torsdag
10.00-14.00 Skanderborg ,  
Kulturhuset: Rumpiloterne.  
Ferie-underholdning for børn.
15.30 Skanderborg, Kulturhuset: 
Mød Otto live. Optakt til filmen 
Otto er et næsehorn.
18.50 Skanderborg,  
Bankocentret, Danmarksvej 30 N: 
banko,Arr: Borgerforeningen.
19.30 Virring, Virringhus:  
Bankospil

BIOGRAFEN
Onsdag
14.00 Min søsters børn i Afrika 
16.00 Otto er et næsehorn
18.00 Lincoln
21.00 Alle for To

Torsdag
14.00 Min søsters børn i Afrika 
16.00 Otto er et næsehorn
18.00 Lincoln
21.00 Django Unchained

Lægevagt
 70 11 31 31

skanderborg - Selv om 
han kun er otte år, er Jonas 
Bjerre så god til skak, at han 
i lørdags blev jyllandsmester 
i skoleskak ved et stort stæv-
ne i Silkeborg.

Jonas Bjerre vandt over 
alle andre spillere i sin al-
dersklasse, men ikke nok 
med det: Han sejrede i over-
legen stil, idet han vandt 
samtlige syv partier. Det un-
ge talent nøjes ikke med at 
spille skoleskak, idet han 
også er medlem at Skander-
borg Skakklub, eller ”den 
voksne skakklub”, som bør-
nene kaldet det. Her delta-
ger han i klubbens interne 
turneringer og er desuden 
fast mand på klubbens tred-
jehold i holdturneringen, 
hvor han også har opnået fi-
ne resultater.

Jonas slog  
alle i skoleskak

otte-årige Jonas bjerre  blev i 
weekeden jysk mester i skak.  
 PRIVATFOTO

skanderborg - Tirsdag 
morgen kl. 4.10 blev en 
mandlig bilist stoppet af po-
litiet på Adelgade. 

Patruljen havde mistanke 
om, at manden kørte spiri-
tuskørsel, og derfor fik han 
lov at aflevere en blodprøve. 

Det oplyser politiet i Skan-
derborg. 

Bilist blev stoppet
UstrUp - For anden gang i 
løbet af få dage var der i nat 
indbrud i en ejendom på 
Ustrupvej. Kl. 4.43 gik en 
alarm, og den har forment-
lig skræmt tyven væk. Mel-
lem søndag og mandag var 
der indbrud i samme hus. 

Da kom tyven ind via en 
hoveddør i stuehuset, og 
der blev stjålet en flad-
skærm, oplyser politiet i 
Skanderborg. 

To indbrud i 
samme hus

skanderborg - Det er ble-
vet populært at bo i Skan-
derborg Bakker. Faktisk så 
populært, at Frederik d. II’s 
Allé er på en delt femteplad-
se på listen over veje med 
flest hushandler sidste år. 

Det er Boligsiden.dk, der 
har gjort op, hvilke veje der 
har været flest handler med 
enfamilieshuse på. 

En villavej på Amager har 
rekorden med 18 hushand-
ler, men Frederik d. II’s Alle 
følger tæt efter med 13 salg. 

Det er veje i København S, 
Brabrand og Hørsholm, der 
topper listen, mens der også 
blev solgt godt på Lyngtof-
ten i Jerup ved Frederiks-
havn, hvor nogle tidligere 
personaleboliger blev sat til 
salg. De kan bruges som fri-
tidshuse. 

Bakke-huse 
sælger godt
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Ledsagende  
pædagoger vil  
forlange at gå med  
ind i butikker 

Af Carina Mayner
cm@hsfo.dk

ØRTING - Fremover vil pæ-
dagoger eller andre ansatte 
forlange at komme med ind i 
butikken, når de agerer 
chauffører på en indkøbstur 
med en beboer på Elbæk 
Højskole.  

Det fortæller Lars Peder-
sen, der er Region Midtjyl-
lands områdeleder for Spe-

cielområdet Udviklings-
hæmning og ADHD, som in-
stitutionen Elbæk Højskole 
hører under.

Meldingen kommer, efter 
en 19-årig beboer fra højsko-
len lørdag 5. januar forsøgte 
at begå røveri på Ørting 
Handelsplads, idet han tru-
ede de ansatte med en kniv.

Hvad der fik den unge 
mand til at fortryde sit fore-
havende og siden gemme 
kniven væk igen, vil en se-
nere retsag formentlig vise. 
Men faktum er, at to pæda-
goger fra Elbæk Højskole 
stod udenfor, mens den 
19-årige forsøgte sig som rø-
ver. 

Det fik siden bl.a. indeha-
veren af Ørting Handels-
plads, Stig Laumark, til at 
beskylde de to pædagoger 
for ikke at passe deres arbej-
de ordentligt.

Ansatte lavede reglen
- Hele sagen har taget meget 
hårdt på vores ansatte, og på 
deres foranledning har vi 
fået lavet nye regler for, 
hvordan man skal agere, når 
man er på tur med en bebo-
er, siger Lars Pedersen og 
fortsætter:

- I fremtiden bliver det så-
dan, at er en ansat på tur 
med en beboer, der skal ind 
og handle, så går vedkom-

mende også med ind i for-
retningen. Ellers tager de 
ansatte ganske enkelt bare 
ikke med. 

Skal være frivilligt
- I den forbindelse vil jeg 
gerne understrege, at de to 
pædagoger, der var med på 
Ørting Handelsplads 5. ja-
nuar, ikke handlede forkert, 
for dengang fandtes den nye 
regel jo ikke. I øvrigt kan 
kravet om at komme med 
ind i butikken kun gennem-
føres, hvis beboeren vil gå 
med til det. De unge på vo-
res institution er frie men-
nesker, som ifølge loven kan 
komme og gå, som de vil. Så 

når vi indfører denne nye re-
gel, er vores eneste pressi-
onsmiddel, at personalet of-
te er chauffører, når der skal 
handles. Lå Elbæk Højskole 
inde midt i Odder, kunne vi 
ikke gøre noget som helst. 
Vores beboere er på institu-
tionen af egen fri vilje, og vi 
kan kun motivere dem, siger 
Lars Pedersen.

Den unge mand, der 5. ja-
nuar forsøgte røveri mod 
Ørting Handelsplads, blev 
straks efter anholdt men 
blev løsladt dagen efter. Han 
har dog stadig en sigtelse for 
forsøgt på røveri hængende 
over sig.

Røveriforsøg medførte  
nye regler på højskole

Blev nr. 134  
i historisk rally
Af Hans Jørgensen
hj@hsfo.dk

ODDER - Kulturforskellene 
er markante, men alligevel 
vil Preben Kristoffersen ger-
ne fortsætte som teamleder 
og servicechef på Team 
Austin Mini Cooper Japan.

I stedet for selv at sidde 
bag rattet på sin Mini, var 
han i år manden bag teamet. 

De to japanere i bilen fik 
kørt sig til en samlet place-
ring som nr. 134 blandt 313 
rallyteams ved Int. Rallye 
Monte Carlo Historique. 

Undervejs i løbet blev 
formkurven bedre og bedre, 
og derfor forventer Preben 
Kristoffersen, at han også  
skal deltage i 2014-udgaven 
af løbet i de franske alper. 

Rallyløbet for historiske 
biler, og Preben Kristoffer-
sen har selv deltaget flere 
gange. Men han besluttede 
sig sidste år for at prøve at 
lave et samarbejde med Ha-
jime Nakagawa og Osam Mo-
rikawa, som han første gang 
hilste på ved løbet i 2009. 

Mini blev japaniseret
De mødtes senere, og da de 
første forhandlinger om et 
samarbejde blev gennem-
ført, mødte Preben Kristof-
fersen den største kulturelle 
udfordring. 

- Jeg måtte have støtte fra 
en Japan-kender i Odder, før 
jeg fik gennemskuet den ja-
panske forhandlingsteknik, 
siger Preben Kristoffersen. 

Men tingene faldt på 

plads, og Kristoffersens 
gamle Mini blev sat op til ja-
panerne. De gennemførte 
en 1000 km lang tilkørsels-
etape før selve løbet be-
gyndte. 

- Heftigt snefald gjorde til-
kørslen besværlig, Mange 
mandskaber fik derfor tids-
straf, og herunder også Ha-

jime Nakagawa og Osam Mo-
rikawa. Men ellers foregik 
samarbejdet med japanerne 
eksemplarisk, og både på til-
kørslen og i det 1200 km. 
lange rally med 15 tidsetaper 
nåede vi frem i tide til ser-
vicepunkterne. I al beske-
denhed havde vi gjort hjem-
mearbejdet godt, idet vi 

undgik mekaniske defekter, 
siger Preben Kristoffersen. 

Derfor kunne service-
teamet nøjes med at skifte 
dæk og tanke benzin under-
vejs. Hajime Nakagawa var 
specielt glad for højrestyrin-
gen, som er standard i ja-
panske biler.

Rally-Preben vil  
gentage japaner-samarbejde

Hajime Nakagawa (tv.), Preben Kristoffersen og Osam Marikawa var glade for at nå frem til Monte 
Carlo.   FOTO: TEAM AUSTIN MINI COOPER

ODDER - Det er 150 år siden, 
digteren B.S. Ingemann dø-
de, og Odder Valgmenighed  
har inviteret højskolelærer 
Lars Thorkild Bjørn til at vi-
se sin romantiske Ingemann-
forestilling. 

Man følger Ingemann fra 
barndommen på Falster, 
skoleårene i Slagelse og stu-
dietiden i København, hvor 
han fra sin lille hybel så den 
unge Lucie i genboens vin-
duer og blev forelsket i pi-
gen, der senere blev landets 
første kvindelige kirkekunst-
ner.

Publikum hører om Inge-
manns rejse til Rom og livet 
som lærer ved Sorø Akade-
mi.

Ingemanns betydning for 
H. C. Andersen og det livs-
lange venskab med Grundt-
vig er også med i forestillin-
gen. Her synges nogle af In-
gemanns mest elskede sange 
af operasanger Michael 
Kammer og Maria Stenz, og 
publikum får lejlighed til at 
synge med. 

Man kan opleve forestil-
lingen onsdag 20. februar kl. 
19.30 i valgmenighedens 
forsamlingshus på Rørthvej.                                 

Digter fejres med 
multimedieshow

ODDER - Frimurerlogen 
Cirklens Centrum nr. 840 i  
Odder har fået ny mester. 

Erik Pedersen er af brød-
rene blevet valgt og indsat 
som mester i Frimurerlo-
gen, der har til huse i Frimu-
rerhuset i Holsteinsgade.

Erik Pedersen blev opta-
get som broder i Frimurerlo-
gen i november 2006, og 
han har gennem de sidste år 
bestridt mange forskellige 
tillidsposter og embeder i 
logen.

- Gode menneskelige 
egenskaber og lederegen-
skaber har gjort ham egnet 
til at styre den lokale loge i 
den kommende periode, 
hedder det i en pressemed-
delelse fra logen.  

Det var relationer til brød-
re, der er medlemmer i lo-
gen, der bevirkede, at Erik 
Pedersen blev optaget.

Erik Pedersen siger, at 
han er glad for den tillid, der 
er udvist ham, og han glæ-
der sig til arbejdet sammen 
med brødrene. 

Han glæder sig også over, 
at logen i Odder er i god 
gænge med tilgang af nye 
brødre. Men der er altid 
plads til flere nye kandidater 
i logen.

Ny 
frimurermester

Erik Pedersen  er valgt som ny 
frimurermester.  PRIVATFOTO  

ODDER - En 21-årig mand 
blev i nat stoppet og sigtet 
for spirituskørsel. 

Politiet fik fat i bilisten på 
Rosensgade kl. 00.29 og fik 
ham til at blæse i et alkome-
ter. Det slog ud,  og manden  
blev anholdt og bragt ind for 
at aflevere en blodprøve, 
oplyser Østjyllands Politi. 

21-årig sigtet for 
spirituskørsel
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Odder

Det kræver et godt gab  og dyb koncentration at få succes med at bide til bolle.  Foto: Niels ChristeNseN

Odder Museum 
holder hævd i 
gamle traditioner 
til glæde for børn 
og voksne

Af Niels Christensen
nic@hsfo.dk

ODDer - Fede tirsdag. Det 
var dagen i går. Det var den 
sidste dag inden fasten, og 
dermed sidste chance for at 
svælge i bagværk, fede sager 
og mælkespiser.

Sådan er det i følge tradi-
tionen. 

Og hvis man ikke skulle 
markere traditionen på et 
museum, hvor skulle det så 
være, har man spurgt sig 
selv på Odder Museum.  Så 
derfor indbød man i går til at 
fejre fede tirsdag.

En hel børn og voksne hav-
de taget mod invitationen til 
at deltage i et par timer med 
aktiviteter. Både børn og 
voksne blev straks sat i gang 
med at forberede fastelavns-

kager og kringler, kærne 
smør og lave egen ost.

Mens brødet var i ovnen 
blev der sat gang i legeaktivi-
teter, hvor den gamle bide-
til-bolle-leg var en af dem, 
men også andre traditionel-
le lege, hvor det var mere 
samarbejde end konkurren-
ce, der talte.

- Det er herligt, at Odder 
Museum laver aktiviteter for 

børn og voksne her i vinter-
ferien, sagde Svend Engel 
Jensen. 

Sammen med sin hustru 
Lene, havde han taget bør-
nebørnene Cecilie på seks år 
og Andreas på fire med på 
museet.

- Vi bor ikke langt herfra, 
så vi holder øje med når der 
sker noget spændende, siger 
Svend Engel Jensen.

De to børnebørn synes 
også, det er sjovt at være på 
museet, selvom de er lidt be-
kymrede, fordi de ikke kan 
finde de kager, de har lavet.

Med i fejringen
- Jeg håber, de er i ovnen,

 Ellers er der ærgerligt, si-
ger Cecilie. Heldigvis duk-
kede kagerne op, så de også 
kunne deltage i fejringen af 
fede tirsdag. 

Alle løjerne på museet 

blev ledet af Iben Lindega-
ard, der er ansat i et midler-
tidigt job på museet.

Odder Museum har en 
lang tradition for at lave akti-
viteter i skoleferierne.

- Der er næsten altid man-
ge, der benytter tilbuddet og 
heldigvis får vi hjælp til det 
praktiske af Odder Muse-
ums Støtteforening, sagde 
Ole Sørensen, naturvejle-
der, ansat ved Odder Muse-
um.

- Det er en god måde at vi-
se museet frem på for både 
børn og voksne. I dag har vi 
55 tilmeldte, og det er flot 
sagde han.

 ➔ Odder Museum har  
vinterferieaktivitet i dag og  
i morgen i form af en trolde-
jagt. I dag er det kl. 13-15 og  
i morgen kl. 10-12

 

Bed til bolle på  
den fede tirsdag

Iben Lindegaard  havde styringen af løjerne på Fede tirsdag.  Foto: Niels ChristeNseNSøskendeparret  Andreas engel Wetsphall og Cecilie engel  
Westphall på henholdsvis fire og seks år leder efter deres egne  
kager. De dukkede heldigvis op.  Foto: Niels ChristeNseN



Ladegaard, Rasmussen 
& partnere
Løvenørnsgade 17 
8700 Horsens
Tlf. 79 25 30 00

TVANGSAUKTION
Landbrug med beboelse

Silkeborgvej 50, Sdr. Vissing, 8740 Brædstrup

Matr.nr. 1-b, 20-n, 20-m Sdr. Vissing by, Sdr. 
Vissing, beliggende Silkeborgvej 50, Sdr. Vissing, 
8740 Brædstrup. Grundareal ifølge tingbogen 
470175 m², heraf vej 3618 m². Ejendommens 
kontantværdi pr. 01-10-2010 er 12.200.000,00 kr., 
heraf grundværdi 2.531.100,00 kr. 

Ejendommen er en planteavlsgård, hvor der er 
indrettet faciliteter til svineproduktion.

Ifølge oplysning fra ejer er der ikke på ejendom-
men maskiner eller driftsmidler, tilhørende ejer.

Svinestaldene på ejendommen er udlejet, og alle 
dyr og foderbeholdninger tilhører lejeren ifølge 
ejer.

Der er ifølge BBR følgende bygninger:

Stuehus opført i røde teglsten med Decra-ståltag. 
Beboelsen indeholder 6 værelser, køkken og ba-
deværelse. Boligarealet i stueplan udgør 157 m2 
og i udnyttet tagetage 71 m2. Der er centralvar-
meanlæg med eget fyr. Der er følgende hvideva-
rer i køkkenet: Køleskab Gram, opvaskemaskine 
Siemens, indbygningsovn Gorenje og komfur-
plade Siemens. Vaskemaskine og tørretumbler 
findes i garagen.

Tæt på beboelsen er opfør en række mindre 
driftsbygninger, der i et vist omfang er sammen-
bygget, nemlig 2 bygninger på henholdsvis 210 
m2 og 232 m2 opført i 1939 og 1981, oprindelig 
som svinestalde. I tilknytning til disse også i 1981 
er opført en svinestald på 520 m2 i stålplader 
med eternittag. Ingen af bygningerne anvendes 
på nuværende tidspunkt til dyrehold.

I 1982 er opført en bygning på 100 m2 i røde 
sten med eternittag som maskinhus, og endelig 
er der i perioden i 2001 – 2009 opført en række 
bygninger på henholdsvis 341 m2, 869 m2, 804 m2 
og 1044 m2. Langt størstedelen af bygningerne 
anvendes til svineproduktion og er som nævnt 
udlejet.

Der er på ejendommen 2 gyllebeholdere, der 
ifølge BBR har en kapacitet på 2000 m3 og 1800 
m3.

Ejendommen er tilsluttet Addit Vandværk og 
skulle efter det oplyste ikke være tilsluttet 
offentlig kloak, men kloakeret med nedsivnings-
anlæg.

Nærmere oplysninger, herunder salgsopstilling 
kan fås ved henvendelse til Ladegaard, Rasmus-
sen & partnere under j.nr. 16-154691 eller i Ret-
ten i Horsens, hvor auktionsdokumenterne ligger 
til gennemsyn under j.nr. AS 6-361/2012 eller på 
hjemmesiden www.tvangsauktioner.dk. 

Tvangsauktionen finder sted torsdag den 28. 
februar 2013 kl. 14:00 i Retten i Horsens, møde-
lokale 2, Godsbanegade 2, 8700 Horsens.

Bekendtgørelser

tvangsauktioner

Ladegaard, Rasmussen 
& partnere
Løvenørnsgade 17 
8700 Horsens
Tlf. 79 25 30 00

TVANGSAUKTION
Landbrugsejendom med beboelse

Lervejdal 8A, Addit, 8740 Brædstrup

Matr.nr. 11-a, 11-k Addit by, Sdr. Vissing, be-
liggende Lervejdal 8A, Addit, 8740 Brædstrup. 
Grundareal ifølge tingbogen 115000 m², heraf 
vej 390 m². Ejendommens kontantværdi pr. 01-
10-2011 er 3.000.000,00 kr., heraf grundværdi 
627.900,00 kr. 

Stuehus til landbrugsejendom opført med 
pudset facade og bølgeeternittag. Ejendommen 
er ifølge BBR opført i 1860 med et bebygget 
areal på 115 m2. Ifølge BBR er der en kælder på 
6 m2 og en tagetage på 66 m2, hvoraf 12 m2 
er udnyttet. Ejendommens samlede boligareal 
er 127 m2. Ejendommen har køkken, bryggers, 
badeværelse og fem værelser. Køkkenet har 
linoleumsgulv og trælisteloft, og der findes ovn 
af mrk. Grepa (tilhørende ejer). Køleskab af 
mrk. Vitesse og opvaskemaskine af mrk. ASKO 
tilhørende lejere. I badeværelse og bryggers er 
der fliser og trælisteloft. I bryggers findes vaske-
maskine af mrk. Zanussi tilhørende lejere. I tre 
værelser er der gulvtæppe og trælisteloft, mens 
der i to værelser er gulvtæppe og gipsloft. Lejere 
oplyser at ejendommen opvarmes med oliefyr 
og fastbrændsel. Lejer oplyste yderligere at flere 
vinduer i stuehuset er sprunget. 

Bygning nr. 2 ifølge BBR er en staldbygning til 
kvæghold opført i 1942 med mursten og bøl-
geeternittag. Stalden har betongulv og er opdelt 
i flere folde. Det bebyggede areal er på 185 m2. 
Der er en ikke udnyttet tagetage på 122 m2. 

Bygning nr. 3 ifølge BBR er en lade opført i 
1926 med pudset facade og bølgeeternittag. 
Bygningen er opdelt i lade og foderrum med 
betongulv og frit udsyn til bølgeeternittaget. 
Bygningens mellemgang har betongulv og stål-
pladeloft. Det bebyggede areal udgør 120 m2.

Bygning nr. 4 ifølge BBR er en garage opført i 
1955 i mursten og bølgeeternittag. Bygningen er 
på 143 m2 og opdelt i to rum og to garager. 

Bygning nr. 5 ifølge BBR er staldbygning til fjer-
kræ opført i 1955 i mursten og bølgeeternittag. 
Det bebyggede areal udgør 54 m2.

Stuehuset, garage og stald er udlejet. Lejerne 
har indbetalt kr. 12.000 i depositum. Den måned-
lige husleje udgør kr. 4.000. Lejer skal derudover 
selv sørge for opvarmning af lejemålet. 

Nærmere oplysninger, herunder salgsopstilling 
kan fås ved henvendelse til Ladegaard, Rasmus-
sen & partnere under j.nr. 16-154693 eller i Ret-
ten i Horsens, hvor auktionsdokumenterne ligger 
til gennemsyn under j.nr. AS 6-359/2012 eller på 
hjemmesiden www.tvangsauktioner.dk. 

Tvangsauktionen finder sted torsdag den 28. 
februar 2013 kl. 14:30 i Retten i Horsens, møde-
lokale 2, Godsbanegade 2, 8700 Horsens. 

Foredrag i 
Odder Valgmenighed
Onsdag d. 20. februar kl. 19.30
Lars Thorkild Bjørn: B.S. Ingemanns liv  
i lysbilleder, ord og toner.

Alle er velkomne.  
Foredraget koster 50 kr. inkl. kaffe og brød.
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regionalt

Under voldsom  
leg blev en dreng 
stukket af sin  
tre år ældre bror

Kolding - På et grønt områ-
de i Kolding legede to brød-
re mandag eftermiddag så 
voldsomt med en kniv, at 
den seks-årige lillebror fik 
kniven i maven.

Drengen er nu opereret og 
er uden for livsfare.

Det oplyser lokalpolitiet i 
Kolding ifølge Kolding-net-
avis.dk.

- Der har måske været tale 
om en lidt voldsom leg. Men 
vi undersøger omstændig-
hederne nærmere, siger le-
deren af lokalpolitiet, Ver-
ner Pedersen, til Kolding-
netavis.dk.

Det er angiveligt den ni-
årige storebror, der har 
stukket lillebroren i maven 
ved Taksvej og Pinjevej i Kol-

ding nær brødrenes hjem. 
Den seks-årige blev ramt i 
leveren og er indlagt på ho-
spitalet.

- Han blev opereret på 
Kolding Sygehus og senere 
overført til Odense Universi-
tetshospital, fortæller Ver-
ner Pedersen.

Kniven menes at stamme 
fra husholdningen, men det 
skal politiet nu undersøge 
nærmere.

Politiet har talt både med 
moren og storebroren, men 
i første omgang mener poli-
tiet, at den ni-årige på grund 
af chok ikke har fortalt det 
hele.

Derfor håber politiet på 
henvendelser fra vidner, 
som så episoden, skriver  
TV 2.

Efter ulykken fik drenge-
ne fat i nogle voksne, som fik 
tilkaldt en ambulance. 
 /ritzau/

 

Seks-årig 
dreng 
stukket  
i maven  
af bror

Vejle - Et af Vejle Kommu-
nes fremadrettede proble-
mer i et udviklingsperspek-
tiv er manglen på uddannel-
ser på højeste niveau.

Det bliver der nu snart ret-
tet op på. I et samarbejde 
mellem Uddannelse & Læ-
ring i Vejle og Aalborg Uni-

versitet udbydes nu et ma-
stermodul i ”IKT, didaktisk 
design og dansk”. 

Modulet er beregnet på 
folkeskolelærere, der skal 
have styrket deres evne til at 
bruge it i danskundervisnin-
gen.

- I Vejle Kommune ønsker 

vi at styrke lærernes evne til 
at løfte undervisningen i fol-
keskolen digitalt. Vi har en 
ambitiøs strategi, og ved at 
byen henter dette universi-
tetsfag til byen får lærerne 
mulighed for at dygtiggøre 
sig helt tæt på deres daglige 
praksis, understreger ud-

valgsformand Dan Skjerning 
(S).

Han erkender, at kommu-
nen med det nye modul ikke 
helt er i mål med hensyn til 
at skaffe et universitet til by-
en. Men det er et skridt på 
vejen.  EraN

Universitetsfag starter i Vejle

Vejle - Vejles store midtby-
sogn, Sct. Nicolai Sogn, skal 
til sommer have ny sogne-
præst, når Birgitte Arffmann 
går på pension efter 37 år 
som præst i sognet. 

Hun går på pension fra 1. 
juli, og hun har sin sidste ar-
bejdsdag i kirken pinsedag 
19. maj. 

Sognepræsten når at fylde 
64 år, før hun forlader em-
bedet, hvor hun har lagt sin 
livsgerning.

- Når jeg vælger at gå nu, 
er det, fordi jeg vil skrive en 
bog om kirkens og sognets 
historie i nyere tid. Den har 

jeg selv manglet, så nu skal 
den skrives, siger Birgitte 
Arffmann. 

Hun var lidt af en sensati-
on, da hun i 1975 kom til 
Vejle, som Vejles første kvin-
delige sognepræst. Siden er 
der kommet mange kvinde-
lige præster til i Vejle og i 
provstiet.

Birgitte Arffmann har i 
mange år været medlem af 
bestyrelsen i Evangelisk Al-
liance, og samarbejdet mel-
lem de kirkelige samfund 
kunne hun også tænke sig at 
beskrive indefra, når hun får 
tiden fri til det.  KruusE

Byens første kvindelige præst  
går på pension 
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næstsidst
Garfield

Basserne

Blondie

krydsord

LØSNING PÅ OPGAVE NR. 1070
Vandret: ba - lk - vansirer - kærnemælk - knage - la - ske - n - 
den - revnede - lo - klub - asger - eli - engelske.
Lodret: sr - vækkelse - barnevogn - anna - n - eg - segne - re - 
lime - dk - kræ - deles - elle - ulk - orkan - bie.

sudoku

Udfyld de manglende felter, 
så både de lodrette og van-
drette rækker, samt hver af 
kasserne med de 3 gange 3 
felter, indeholder alle tallene 
fra 1-9.

LØSNING PÅ OPGAVEN  
I FORRIGE AVIS

TV top 20

/r i tzau gra�k/Kilde: Gallup

De mest sete programmer i uge 06 1000-seereKanal

 n grin til dagen og vejen

far oG søn havde været henne for at få nye vindues-
viskere på bilen. Da de kom hjem, sagde sønnen:
- Mor, vi har været henne for at få nye holdere til  
parkeringsbøderne.

lille ole kom ind på apoteket: 
- Er det her, I sælger levertran?
- Ja, min ven.
- Dit dumme svin!

en Bankrøver kommer ind i en bank med et  
oversavet jagtgevær. Han peger på kasseren og siger:
- Hænderne op!
- Nej, jeg vil ej!
- Jeg sagde: hænderne op!
- Nej, det vil jeg ikke!
- Hvorfor ikke?
- Fordi du har taget den forkerte halvdel af geværet med!

hørt under rusturen: Bor du alene?
- Nej, jeg bor sammen med tre søstre.
- Det lyder ikke sjovt.
- Det ved jeg nu ikke, det er ikke mine søstre.

en lastBilchauffør kommer ind til lægen og  
beklager sig:
- Doktor, min afføring kommer ud i form af pomfritter.
Lægen masserer hans ryg ved lænden, men to uger efter 
kommer chaufføren igen og siger det samme. Lægen 
masserer igen lænden, denne gang lidt længere nede. 
Dagen efter kommer chaufføren ind og spørger:
- Hvad gjorde du egentlig, doktor? Det hjalp.
- Jeg hev såmænd bare lidt op i din netundertrøje.

saGt af den populære bartender: Jeg har altid undret 
mig over, hvad moral egentlig er? Nu ved jeg det! Moral 
er en kemisk forbindelse, som er let opløselig i alkohol.

psykiateren snakker med en patient på den  
lukkede:
- Jeg hører, at du har reddet en medpatient fra drukne-
død, men desværre hængte han sig efterfølgende.
- Han var drivvåd, så jeg hængte ham til tørre, ja.

en mand kommer ind i en bar og bestiller en øl. Hver 
gang han bestiller en ny øl, kigger han først i sin  
bukselomme.
- Hvorfor kigger du hele tiden i din lomme, inden du  
bestiller en øl? spørger bartenderen.
- Jo, ser du, jeg har et billede af min kone i lommen, og 
når hun begynder at se godt ud, ved jeg, at det er tid til 
at stoppe med at drikke for i aften...

frisøren: Vil De have håret tilbage?
Kunden: Nej tak, det beholder De bare.

tyv oG tyv imellem: Går det godt?
- Det er, som man tager det.

BaGkloGskaBens skarpe lys:
- Jeg fandt ud af, at jeg var et uønsket barn, da jeg så, at 
mit badelegetøj var en toastmaskine og en føntørrer.
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en go historie

Den lille fugl:  Fuglekongen  
er med sin klejne størrelse, 

8-10 cm, Danmarks -  
og Europas - mindste fugl. 

 Foto: jEns Erik jEssEn

Naturfotograf  
forevigede en  
isfugl, en musvåge 
og en fuglekonge

Af Thomas Schütt
tsc@hsfo.dk

HORSENS - Som ivrig natur-
fotograf og sportsfisker gen-
nem mange år har horsen-
sianeren Jens Erik Jessen til-
bragt et utal af timer i og ved 
Bygholm Park og Å. 

På den seneste tur stødte 
han bl.a. på en musvåge, en 

fuglekonge og en isfugl, og 
han har sendt dokumentati-
onen videre til Folkebladet.

Søger mod byerne
Alle tre fugle er særligt om 
vinteren et forholdsvis al-
mindeligt syn i parken, for-
tæller Hans Pinstrup fra 
Horsens-afdelingen af Dansk 
Ornitologisk Forening.

- Fuglene søger om vinte-
ren ind mod byerne, for der 
er der mere at spise end ude 
i det åbne land, siger han og 
fortæller, at rovfuglen mus-
vågen, som navnet antyder, 
spiser mus, at fuglekongen 

er glad for edderkoppeæg, 
som den finder gemt under 
bladene, og at isfuglen spi-
ser små fisk.

Den flotte, farverige isfugl 
er for mange et sjældent 
syn. 

Jens Erik Jessen har dog et 
tip til dem, der gerne vil se 
den.

- Jeg ser den næsten hver 
gang, jeg er i parken. Skal 
man se den, skal man kom-
me i parken på de tidspunk-
ter, hvor der ikke er så man-
ge mennesker, altså ikke i 
weekenden og når der er 
hundetræning, siger han.

Flere 
spændende 
fugle ved 
Bygholm

Den farverige fugl:  isfugle-bestanden faldt for nogle år siden pga. det hårde vintervejr, men bestanden er langsomt på vej op igen, vurderer den lokale amatør-ornitolog Hans Pinstrup. Foto: jEns Erik jEssEn

Rovfuglen:  Musvågen er en forholdsvis almindelig fugl på de danske breddegrader - og også  
i Bygholm Park. Foto: jEns Erik jEssEn
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Onsdag
”Vi kan se, at vores bekvemmelighed koster os  
milliarder af kroner om året.”
Ann Lehmann om danskernes spild af penge side 2

John  
tager 

tørnen  
på taget

 side 12-13 

Skorstensfejeren og tre svende klarer 7200 skorstene

foto: morten marboe
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Danskerne bruger 
tusindvis af kroner 
på fitness, 
tv-pakker og 
abonnement på 
magasiner, som  
de aldrig bruger
københavn - Du har den 
store tv-pakke med over 30 
kanaler, magasinet kommer 
rutinemæssigt i postkassen, 
og medlemskortet til fitness-
centret hænger på opslags-
tavlen og samler støv. Fak-
tisk kunne du godt undvære 
noget af det - men får ikke 
lige sagt aftalen op.

Men det skulle du måske 

overveje at gøre. For der kan 
være mange penge at spare, 
hvis du ikke bruger tingene. 
Det siger Ann Lehmann 
Erichsen, forbrugerøkonom 
i Nordea.

Seks ud af 10 danskere si-
ger, at deres tv-pakke har 
mange kanaler, som de sjæl-
dent ser, men som man i sit 
abonnement betaler op til 
8000 kroner om året for. 
Det viser en undersøgelse, 
som TNS Gallup har lavet for 
Nordea.

- Vi kan se, at vores be-
kvemmelighed koster os 
milliarder af kroner om året 
samlet set. Når vi gør det 
hele op, bliver der i hver 
husstand spildt tusindvis af 
kroner på noget, vi faktisk 

ikke har fornøjelse af, siger 
forbrugerøkonomen.

Samlet set bruger dan-
skerne over 7,5 milliarder 
kroner på betaling til tv-di-
stributører ud over medieli-
censen på 2414 kroner pr. 
husstand om året.

Men det er ikke det ene-
ste, vi bruger overflødige 
penge på. 

Hver ottende dansker 
med en fitnessaftale, sva-
rende til 60.000 voksne, 
kommer i snit i centret 
sjældnere end en gang om 
ugen.

- Når vi får lyst til at se no-
get tv eller til at træne, så 
melder vi os ind og tegner et 
abonnement. Og så skænker 
vi det ikke længere en tanke, 

siger Ann Lehmann Erich-
sen og fortsætter:

- Aftalen gror fast på vores 
budgetkonto, og vi tager os 
ikke tiden til at give aftaler-
ne et eftersyn en gang i mel-
lem, siger Nordeas forbruge-
røkonom.

Man skal sætte sig ned og 
gå alle sine aftaler igennem. 
Og se om man bruger de 
ting, man betaler for - eller 
om man skal finde noget bil-
ligere.

- Man kan bestemt bruge 
pengene til at fylde et hul et 
andet sted. Bekvemmelighe-
den kan veksles til noget rart 
- en forlænget weekend i La-
landia eller en shoppetur til 
London, siger Ann Leh-
mann Erichsen. /ritzau/

Spar penge på at gennemse aftaler

Regeringen  
vil afskaffe  
matchsystemet  
for at få alle  
kontanthjælps-
modtagere  
i arbejde
Af Niels Nørgaard,  
Jesper Balslev  
og Rasmus Rosenmeier
Ritzau

københavn - Det skal være 
slut med kontanthjælps-
modtagere, som ikke bevæ-
ger sig i retning af arbejds-
markedet. Derfor vil rege-
ringen afskaffe det såkaldte 
matchsystem, hvor kontant-
hjælpsmodtagerne inddeles 
efter deres parathed til at 
træde ud på arbejdsmarke-
det.

- Vi vil afskaffe match-
grupperne, fordi vi vil sende 
det meget entydige signal, at 
vi skal væk fra den passive til 
den aktive socialpolitik, si-
ger beskæftigelsesminister 
Mette Frederiksen (S) til Rit-
zau.

De svageste
Forslaget vil især få betyd-
ning for de danskere, der er 
placeret i Matchgruppe 3, 
fordi det vurderes, at de 
hverken er til at arbejde el-
ler til at deltage i aktivering, 
som skal gøre dem klar til 
arbejdsmarkedet.

- Fremover bliver den sto-
re forskel, at vi gør op med, 
at man kan komme i Match-
gruppe 3, hvor man slet ikke 
er omfattet af nogen indsats. 
Det er påfaldende, at jo stør-
re problemer, du har i dit 
eget liv, jo mere overlader vi 
dig i dag til dig selv, siger 

Mette Frederiksen.
Ifølge ministeren kommer 

de 28.842 danskere, der iføl-
ge Politiken var placeret i 
Matchgruppe 3 i januar, 
”længere og længere væk fra 
arbejdsmarkedet”.

- Vi kan ikke ændre alt fra 
den ene dag til den anden, 
men vi vil gerne i gang. Kon-
tanthjælpsreformen er også 
en socialpolitisk reform, un-
derstreger Mette Frederik-
sen.

Positiv modtagelse
Hendes plan får en positiv 
modtagelse hos Dansk So-
cialrådgiverforening.

- Matchgrupper er bare et 
bureaukratisk værktøj. Det 
er ikke det, der laver indsat-
sen, siger formand Majbritt 
Berlau.

Socialrådgiverne har selv 
efterspurgt et system, der 
lægger op til mere individu-
el behandling.

- Med matchgruppesyste-
met lægger man op til meget 
standardiserede løsninger. 

Dem der er i gruppe 2, får 
bare en ”løsning 2”, og så er 
alt godt. Sådan er det bare 
ikke med mennesker, siger 
Majbrit Berlau, der peger 
på, at kontanthjælpsmodta-
gere repræsenterer forskel-
lige og ofte komplekse so-
ciale problemstillinger.

- Og sådan skal de også 
mødes, siger hun.

Lektor Thomas Bredgaard 
fra Aalborg Universitet for-
sker til daglig i beskæftigel-
sespolitik, og han er bekym-
ret for, hvad en afskaffelse 
vil betyde for borgerne i den 
nederste gruppe.

Dyrt og usikkert
- Der er for det meste en god 
grund til, at du bliver place-
ret i Matchgruppe 3, og det 
er fordi, at man har så mas-
sive problemer ud over le-
dighed, at man ikke kan del-
tage i et aktiveringstilbud. 
Hvis man bare stiller flere 
krav om aktivering, og ikke 
tilpasser tilbudene, så er der 
stor risiko for, at de får end-

nu et nederlag og bliver me-
re syge, end de er i forvejen, 
siger Thomas Bredgaard.

Han forudser, at det både 
vil blive dyrt og usikkert at 
aktivere de svageste kon-
tanthjælpsmodtagere.

Flere krav til de svageste 
på kontanthjælp

Sådan fungere matchmodellen

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen 2009 /ritzau grafik/ MW
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Pædagoger i daginstitutionerne glemmer , at der er pædagogik i bleskifte, uformelle lege og frokostspisning.  Det konkluderer fem  
forskere i en ny bog.   Foto: Finn FranDsen/PoLFoto

Pædagogernes 
øgede fokus på  
læreplaner og  
dokumentation 
går ud over basale 
aktiviteter som 
bleskift og frokost

Af Mathilde Graversen
Ritzau

københavn - En tur i sko-
ven bliver et punkt på bør-
nehavens læreplan, hvor en 
pædagog skal vise, hvor dy-
rene bor. Da en dreng tager 
en pind og begynder at rode 
i jorden, hvor dyrene bor, 
bliver han stoppet. Han øde-
lægger pædagogens plan og 
bliver et forstyrrende barn i 
stedet for et nysgerrigt barn.

Ovenstående er et eksem-
pel fra en af to børnehaver, 
et forskerhold fra Roskilde 
Universitet (RUC) har fulgt i 
en uge.

Kan skade trivsel
De fem forskere fra Institut 
for Psykologi og Uddannel-
sesforskning har samlet de-
res iagttagelser i en ny bog, 
hvor de konkluderer, at pæ-
dagogernes øgede fokus på 
læreplaner, dokumentation 
og servicering af forældre i 
sidste ende risikerer at gå ud 
over børnenes trivsel og  
kreativitet.

Det er ikke længere 
spørgsmålet om det gode 
barneliv, der sætter dagsor-
denen, fortæller en af for-
skerne, Annegrethe Ahren-
kiel.

- Der er kommet enormt 

meget fokus på de planlagte 
pædagogiske aktiviteter. Det 
bliver dér, man laver pæda-
gogik, mens andre aktivite-
ter ses som baggrundsarbej-
de.

- Det betyder, at en stor 
del af børnenes liv og læring 
overses. Man misser, hvor 
meget læring der foregår på 
andre tidspunkter end ved 
de strukturerede aktiviteter, 
siger hun til Ritzau.

Uformelle lege, bleskift, 
det at spise frokost og trøste 
børnene spiller en mindst 
lige så vigtig rolle for børne-
nes trivsel og kreativitet som 
de skemalagte aktiviteter, 
lyder det.

Hos pædagogerne fagfor-
ening, Børne- og Ungdoms-
pædagogernes Landsfor-
bund (BUPL), kender man 
godt til problemstillingen.

Formand Henning Peder-
sen er enig i, at de mange 
krav til pædagogernes dagli-
ge arbejde kan ende med at 
gå ud over den fundamen-
tale del af det pædagogiske 
arbejde.

Flere krav udefra
- Vi har oplevet over en læn-
gere periode, at der er ble-
vet stillet flere krav udefra. 
Krav om skoleparathed og 
pædagogiske lærerplaner - 
alt sammen med henblik på, 
at man skal blive dygtigere i 
sit liv.

- Men der er mange andre 
ting at lære end det med at 
blive dygtig. Man skal også 
kunne fungere i livet, man 
skal kunne have sociale rela-
tioner til andre, og man skal 
kunne have selvværd og 
selvtillid, så man kan skabe 

sig et liv. Der synes jeg nogle 
gange, at kravene om doku-
mentation og resultater ta-
ger overhånd, siger han.

Forældrenes Landsfor-
ening (FOLA) synes, det er 
en vigtig diskussion at tage.

- Dokumentation er jo ble-
vet en naturlig del af hverda-
gen. Vi accepterer det uden 
videre, men den her forsk-
ning sætter spørgsmålstegn 
ved, om det er den rigtige 
vej, vi går, og hvilke konse-
kvenser det har, siger næst-
formand i FOLA, Dorthe Boe 
Danbjørg.

- Det er skræmmende, at 
vi vil målrette, strukturere 

og dokumentere så meget, 
at nogle af de oplagte læ-
ringssituationer med børne-
ne bliver noget, der skal 
overstås, så pædagogerne 
kan komme i gang med den 
rigtige pædagogik, tilføjer 
hun.

De fem forskere fra RUC 
har sammenfattet deres 
forskning i bogen: Daginsti-
tutionen til hverdag - den 
upåagtede faglighed. Den 
sætter fokus på, hvordan 
pædagogisk faglighed er til 
stede i det samlede arbejde i 
institutionerne, og ikke kun 
i de planlagte pædagogiske 
aktiviteter.

børnehaver glemmer 
værdien af bleskift

Børn i
daginstitutioner

Kilde: Bupl / dst.dk 2011-tal /ritzau grafik/
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”Der er kommet 
enormt meget  
fokus på de  
planlagte  
pædagogiske  
aktiviteter. Det  
bliver dér, man  
laver pædagogik, 
mens andre  
aktiviteter ses 
som baggrunds- 
arbejde.”

Annegrethe Ahrenkiel,  
forsker

københavn - Når der er spaghetti med kødsovs på tal-
lerknen, eller når der bestilles en pizza med kødsovs i 
pizzeriaet, så skal kødsovsen stamme fra en ko. Ellers 
skal forbrugeren have klar besked. 

Sådan lyder det fra Forbrugerrådet efter den seneste 
tids afsløringer af hestekød i hakket kød. 

Fødevarestyrelsens rejsehold har haft travlt med at be-
søge jyske pizzeriaer i de seneste dage og teste for heste-
kød, efter at et jysk slagteri er kommet i søgelyset for at 
blande hest i hakket oksekød. Slagteriets kød er typisk 
blevet solgt til pizzeriaer. 

Her har Fødevarestyrelsen kigget grundigt på menu-
kort - for det kan blive afgørende for sagen, om pizzaen er 
med ”oksekød” eller blot med ”kødsovs”. /ritzau/

Forbrugerråd: Selvfølgelig skal 
kødsovs være med oksekød

københavn - Ekstra Bladet er gået over stregen med avi-
sens seneste behandling af politikeren Lars Barfoed (K). 

Det mener både Preben Bang Henriksen (V) og Henrik 
Sass Larsen (S), der derfor har klaget til Folketingets 
øverste ledelse, Folketingets Præsidium. 

Klagerne kommer, efter at man tirsdag kunne læse om, 
hvordan Lars Barfoed (K) nægtede at svare på spørgsmål 
om sin nye bolig og samtidig se flere billeder af den kon-
servative partiformand, der ender med at flygte væk fra 
avisens journalister ind på et kontor. 

Præsidiet vil efter de to henvendelser drøfte sagen ons-
dag, oplyser Folketingets formand Mogens Lykketoft (S) i 
et svar til Preben Bang Henriksen. /ritzau/

Politikere klager over Ekstra Bladets 
behandling af Barfoed

københavn - Efter tre måneders tænkepause er der 
igen gang i forhandlingerne om en ny Storstrømsbro. 

Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) præsen-
terede tirsdag forligsparterne i blå blok for et nyt udspil, 
der skal bygge bro over uenighederne om de 3,9 milliar-
der kroner, som en ny bro koster. 

Alle partier i forligskredsen er enige om, at der er be-
hov for en ny Storstrømsbro.

 Men finansieringen af broen har skabt stor splittelse. 
Ministeren vil ikke gætte på, om parterne er tættere på 
hinanden, end da man afbrød forhandlingerne i novem-
ber. 

Han hæfter sig dog ved, at oppositionen er vendt til-
bage til forhandlingerne på baggrund af et nyt tilbud fra 
regeringen. /ritzau/

Politikere forhandlinger igen  
om ny Storstrømsbro

københavn - Den seneste fyringsrunde i DSB rammer 
ledere, akademikere og kontorpersonale fra alle direk-
tørområder i selskabet, lød det tirsdag det i en presse-
meddelelse fra DSB. 

Ifølge DSB er der samlet set varslet opsigelser af 96 
medarbejdere og 13 ledere. Besparelserne på det admini-
strative område er fundet bredt i organisationen, blandt 
andet ved lukning af Kursuscenter Østerport og nedlæg-
gelse af DSB visuel, oplyser DSB. 

De ansatte i kundecentrene er ikke omfattet af tirsda-
gens opsigelser. Der er til gengæld varslet en række om-
placeringer på området, fordi kundecentret i Randers 
lukker, og opgaverne flyttes til Høje Taastrup. /ritzau/

DSB skærer i top og på kontorerne

københavn - Et ansættelsesstop hos Københavns Politi, 
skal reducere antallet af ansatte med 200 over de næste 
to år. De 200 mand er en del af et effektiviseringspro-
gram og Rigspolitiets plan, der skal fordele antallet af an-
satte i landets politikredse mere ligeligt. 

For Københavns Politi betyder det en besparelse, som 
gør, at der fra nu af kun sker nyansættelser efter aftale 
med ledelsen. For den nytiltrådte politidirektør bliver 
udfordringen over de næste to år at sikre, at nedskærin-
gen i antal ansatte ikke sætter sine spor i hovedstadens 
gader.  Københavns Politi tæller cirka 2900 ansatte. 

 /ritzau/

Københavns Politi nedlægger  
200 stillinger
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Kirsten Terkilsen,  
borgmester  
i Hedensted Kommune, 
Venstre,  
Solfang 9,  
Tørring,  
Peter Sigtenbjerggaard,  
formand for  
Hedensted Kommunes  
teknik- og miljøudvalg,  
Socialdemokraterne,  
Stationspladsen 3,  
Rask Mølle,  
Carsten Hansen,  
minister for by, bolig og 
landdistrikter,  
Socialdemokraterne

Danmark blev hårdt ramt af 
krisen og især landdistrik-
terne har i disse år mistet 
både bosætning og arbejds-
pladser. Når stormen raser 
på den måde, kan man som 
bekendt enten bygge vind-
møller eller læhegn. Heden-
sted bygger vindmøller, men 
det kræver politisk mod og 
nogle ordentlige rammer. 

Med Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter er 

der sat fokus på rammerne. 
Der er et sted, hvor der bli-
ver samlet viden og erfaring, 
og hvor der bliver lyttet til 
de udfordringer, som kom-
munerne har. Det er ikke 
partipolitik, det er sund for-
nuft, for vi har en fælles in-
teresse i, at Danmark hæn-
ger sammen. Men det er ikke 
en udfordring, der kan løses 
centralt. Det kræver modige 
lokalpolitikere, der tør at ta-
ge de svære beslutninger og 
lave en plan for deres kom-
mune, for der kommer til at 
ske ændringer. 

Man kan begræde udvik-
lingen i landdistrikterne, 
men man kan også arbejde 
målrettet på at skabe nye ar-
bejdspladser, som man gør i 
Hedensted. 

Det er de lokale politike-
re, der kender deres områ-
der og dermed også har det 
bedste bud på, hvor fremti-

den ligger. 
Det kan re-
geringen så 
understøtte, 
som vi bl.a. 
gør med 
LAG-midler-

ne. Her er der lagt beslut-
ningskraft og penge ud til 
lokale ildsjæle, som har vist, 
at man kan skabe meget selv 
med små midler.

Hedensted Kommune har 
for alvor taget fat på fremti-
den i landdistrikterne, som 
den også er beskrevet i det 
nye kompendium, ”Vision 
for landdistrikterne 2030”, 
ved på forbilledlig vis at 
bringe LAG-midlerne i spil.

Siden 2007 har LAG (Lo-
kale Aktions Grupper) haft 
til opgave at formidle en del 
af EU’s landbrugsstøtte til 
projekter, der fremmer ud-
vikling i landdistrikterne.

I Hedensted Kommune 
formaliserede man fra star-
ten dette vigtige arbejde, da 
man så at sige i fusionskom-
munens dåbsattest med syv-
tommersøm slog fast, at 
”Hedensted er en vækstori-
enteret landkommune, hvis 

udvikling bygger på de sær-
lige muligheder, som de en-
kelte lokalsamfund har”.

Over den femårige perio-
de, som det nuværende 
landdistriktsprogram har 
varet, blev LAG Hedensted 
tildelt en pulje på i alt 12 
mio. kr. at formidle til pro-
jekter, som enkeltpersoner 
eller virksomheder har kun-
net søge støtte til. Ved ud-
gangen af 2012 var der ud-
delt 10,3 mio. kr. til 70 pro-
jekter. Men hvad bedre er, så 
havde tilskuddene til projek-
terne genereret samlede in-
vesteringer på 35 mio. kr..

Særlig stolt er både LAG 
Hedensted og byrådet af, at 
LAG-midler efter ordningen 
”Nye arbejdspladser i land-
distrikterne” hidtil har støt-
tet syv erhvervsprojekter, 
som, hvis de bliver fuldt rea-
liseret, kan skabe over 25 
nye job i Hedensted Kom-
mune.  

Det er ikke sket med et  
fingerknips – det har krævet 
mod, vilje, gode rammer og 
mulighed for at få et økono-
misk rygstød.

Landdistrikter. Det kræver politisk mod at skabe vækst

Poul-Erik Svendsen,  
fungerende formand for  
regionsrådet  
i Region Syddanmark,  
Socialdemokraterne,  
Mosevej 2,  
Aarup, Assens

I medierne har der de sene-
ste dage 
bredt sig en 
misforståel-
se af, at Re-
gion Syddan-
mark i 2011 
hyrede pr-

bureauet Waterfront til at 
føre en negativ kampagne 
mod en evt. Kattegatforbin-
delse. Det er ikke korrekt. 
Waterfront blev hyret til at 
fremme tre konkrete syd-
danske ønsker på infrastruk-
turområdet: En hærvejsmo-
torvej til aflastning af E45, 
en parallelbro over Lillebælt 
og hurtige tog mellem de 
større byer. Ønsker, der er 
helt afgørende for vores mu-

ligheder for fremover at ska-
be vækst og arbejdspladser i 
vores del af Danmark. De 
ønsker står de 22 syddanske 
kommuner og regionen 
sammen om. 

Desværre er det knap så 
interessant for medierne at 
gribe fat i historier om dag-
ligdagsproblemer i trafik-
ken. Eksempelvis koster det 
samfundet og vore virksom-
heder mia. af kr. om året, at 
eksportchaufførerne holder 
i kø langs motorvej E45. Det 
er heller ikke sexet at fortæl-
le om problemer med at få 
varer frem mellem landsde-
lene, eller at mange pendle-
re i vores region reelt ikke 
har noget alternativ til bilen 
og inden for en overskuelig 
årrække kan se frem til gen-
nemsnitshastigheder på mo-
torvejsnettet på 50 km/t el-
ler lavere, når de skal til og 
fra arbejde. 

Vi har som nævnt intet 
imod en Kattegatforbindelse 
på sigt. Men allerede op til 
folketingsvalget pressede 

stærke kræfter og en vel-
smurt kampagnemaskine på 
for at få den forrige regering 
til at vedtage en principbe-
slutning om at bygge en Kat-
tegatbro til op mod 150 mia. 
kr. Og midt i selve valgkam-
pen erklærede markante po-
litikere fra alle sider af Fol-
ketinget pludselig deres 
ubetingede støtte til projek-
tet og krævede en hastig af-
gørelse - uden et seriøst 
grundlag at forholde sig til 
og uden en debat om, hvor-
vidt en Kattegatforbindelse 
er det rigtige for landet.

Den slags kampagner og 
forsøg på at påvirke den po-
litiske beslutningsproces er 
helt naturlige for lobbyorga-
nisationer som Kattegatko-
miteen. På nøjagtig samme 
måde har vi i Region Syd-
danmark og de 22 syddan-
ske kommuner gjort en sam-
let indsats for at fremme vo-
re synspunkter i infrastruk-
turdebatten. 

Jeg medgiver gerne, at 
byggeri af høje skyskrabere 

og gigantbroer er fascine-
rende. Langt mere fascine-
rende end at løse trængsels-
problemer i trafikken. De 
syddanske ønsker om en ny 
hærvejsmotorvej til aflast-
ning af E45, en parallelbro 
over Lillebælt og hurtige tog 
mellem de større byer kan 
måske ikke måle sig med ud-
sigten fra en Kattegatbro, 
men de kan sikre os mod fal-
dende vækst og stigende ar-
bejdsløshed. 

Det kan meget vel vise sig, 
at en Kattegatbro vil være en 
god investering på et tids-
punkt, når kapaciteten over 
Storebælt slipper op. Sådan 
har den syddanske holdning 
hele tiden været, men be-
slutningen om evt. at bruge 
op mod 150 mia. af vores 
skattekroner må og skal 
træffes på et solidt faktaba-
seret grundlag, hvor man 
har tænkt trafikudviklingen 
i hele landet ind - og uden at 
det smadrer muligheden for 
at løse hverdagsproblemer-
ne i trafikken her og nu.

Waterfront. For Syddanmark - ikke mod Kattegat

Allan Søgaard-Andersen, 
kandidat til regionsrådet  
i Region Syddanmark, 
næstformand for  
SF Syddanmark,  
Løvagervej 25,  
Fredericia

Hans Christian Skibby (fol-
ketingsmedlem for Dansk 
Folkeparti) ønsker en rede-
gørelse fra regeringen ved-
rørende Region Syddan-
marks brug af pr-bureauet 
Waterfront i forbindelse 
med en ”smædekampag-
ne” omkring en eventuel 
Kattegatforbindelse.

Jeg glæder mig over det-
te ønske og glæder mig til 
Dansk Folkepartis (DF) 
spørgsmål til regionråds-
formand Carl Holst (V) i 
regionsrådssalen.

Her er nogle spørgsmål 
DF ikke må glemme, eller 
som de som minimum må 
stilles i regionrådssalen: 

”Hvorfor brød man EU’s 
udbudsregler?”.

”Hvem besluttede, at 
Waterfront og Karsten 
Madsen (tidligere kandidat 
for Venstre) skulle bruges 
som journalist?”

”Vidste Carl Holst be-
sked omkring affæren?”.

Smædekampagne. 
Spørgsmål om  Waterfront

Jette Ellesøe,  
Banevej 9,  
Hansted, Horsens 

Normalt er jeg utrolig stolt 
af at bo i Horsens Kommu-
ne, men jeg må indrømme, 
at stoltheden fik et knæk, 
da jeg forleden hørte, at 
Horsens Kommunes afgø-
relser i sygedagpengesager 
har en fejlprocent på næ-
sten 45, altså knap halvde-
len af alle de afgørelse om 
sygedagpenge, der træffes 
i Horsens Kommune. Og 
ikke nok med det: Horsens 
kommune ligger dermed 
på andenpladsens over 
kommuner med størst fejl-
procent i hele landet, og 
det er absolut ikke en an-
denplads, som kommunen 
bør være stolt af!

Man kan jo næsten have 
Horsens Kommune mis-
tænkt for bevidst at træffe 
afgørelse, som er lige på 
stregen, og så håbe på, at 
borgerne ikke klager til Be-
skæftigelsesankenævnet, 
eller at sagerne ikke bliver 
udtaget af nævnet til kon-
trol. Det kan simpelthen 
ikke passe, at kommunen 
beskæftiger så inkompe-

tente medarbejdere med 
så stor fejlprocent. 

Hvis det var på det pri-
vate arbejdsmarked, ville 
man med det samme 
stramme op på sådanne 
dårlige tal, eller også måtte 
man udskifte medarbej-
derne.

Tænk på, at det er syge 
borgere, som i forvejen ik-
ke har de store ressourcer, 
der skal kæmpe for deres 
rettigheder, og selv om 
man klager og får ret, er 
der alligevel en sagsbe-
handlingstid ved Beskæfti-
gelsesankenævnet på 
mindst 20 uger. 

I den tid kan man nå at 
blive fyret fra sit job, ægte-
skabet kan ryge osv. Nej, 
hvis man ikke er syg i for-
vejen, bliver man det be-
stemt, hvis man skal igen-
nem hele systemet blot for 
at få, hvad man har ret til.

Så kære politiker i Hor-
sens Kommune: Tag jer nu 
sammen og få gjort noget 
ved dette område, så Hor-
sens Kommune ikke fort-
sætter med at have denne 
tvivlsomme andenplads, 
som kommunen på ingen 
måde kan være stolt af.

Dagpenge. Alt for mange 
fejl i Horsens
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Dagens Julius 

Mail til debat@jyskemedier.dk
Sms til 1231 
Skriv til Jyske Medier, Bojsens Gård,  
Søndergade 47, 8700 Horsens
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Deltag i debatten

Vibeke Syppli Enrum,  
kandidat til regionsrådet  
i Region Syddanmark,  
Enhedslisten,  
Ellerup Bygade 16,  
Gudbjerg

Regionernes penge kommer 
et sted fra - nemlig den fæl-
les kasse, i det væsentligste 
fra staten. Derfor er det i 
strid med enhver form for 
fornuft at bruge penge i Re-
gion Syddanmark på at be-
kæmpe andre (statsfinansie-

rede) regioners forslag. Det-
te er sket ved at modarbejde 
den faste forbindelse over 
Kattegat. 

Et projekt, man kan mene 
meget om, og som jeg heller 
ikke er tilhænger af, men at 
hyre et anløbent kommuni-
kationsfirma, Waterfront, 
for at sikre Region Syddan-
marks særinteresser er et 
udtryk for manglende døm-
mekraft hos regionens poli-
tikere eller hos de regionale 
embedsmænd.

Selvfølgelig skal regionen 

bruge penge på at fremme 
gode forslag. Til det formål 
har politikerne en hær af 
embedsmænd - herunder en 
stor og dyr kommunikati-
onsafdeling. Hvis de ikke er i 
stand til at overbevise Chri-
stiansborg-politikere om 
støtte og penge til regionens 
forslag, er det fordi, enten 
regionens politikere eller 
deres forslag er for dårlige - 
sammenlignet med andre. 

Det problem løses ikke 
ved at betale en mio. kr. til et 
tvivlsomt, for nu at sige det 

mildt og diplomatisk, foreta-
gende som Waterfront, der 
som mørkets fyrster og i 
skjul for offentligheden har 
prøvet at påvirke Christians-
borg-politikere til at forhin-
dre Kattegat-projektet.  

Det er derfor gennemført 
amoralsk og usympatisk, at 
regionen har betalt Water-
front over en mio. kr. - pen-
ge, der kunne være brugt 
bedre i anden sammen-
hæng.

Waterfront. Amoralsk og usympatisk

Carsten Abild,  
medlem af regionsrådet  
i Region Syddanmark,  
Venstre

Det står klart, at Region 
Midtjylland 
og Region 
Sjælland øn-
sker at få en 
beslutning 
igennem i 
Folketinget 

om en Kattegatbro. 
De to regioner vil med en 

Kattegatbro forbinde Kø-
benhavn og Aarhus med en 
hurtig togforbindelse på 
godt en time, bilister ca. to 
timer. Pris over 100 mia. kr.

Sker det, bliver Region 
Syddanmark klemt mellem 
en Femerntunnel mod syd 
og en Kattegatbro mod 
nord. 

De to kæmpeprojekter vil 
ikke alene isolere Region 
Syddanmark, men vil også i 
flere årtier blokere for alle 
større infrastrukturinveste-
ringer i Region Syddanmark.

I den fynske del af Region 

Syddanmark trænger det 3. 
spor over Fyn sig mere og 
mere på. 

De sydfynske kommuner 
ønsker at koble sig på Fe-
mernforbindelsen, hvilket 
kræver vejinvesteringer på 
Tåsinge og på Langeland, en 
hurtigfærge Spodsbjerg-Tårs 
og vejudbygninger på Lol-
land til Femernmotorvejen.            

Der er politiske kræfter, 
der ønsker at binde Fyn og 
Als/Sønderjylland sammen 
med en bro mellem Bøjden 
og Fynshav.

Der er et større og større 
behov for en 3. bro over Lil-
lebælt. Der tales også om en 
bro mellem Bogense og Bar-
rit.

I den jyske del af Region 
Syddanmark kræver Vejle-
fjordbroen hurtig udbyg-
ning. Der er planer om en 
midtjysk motorvej. To søn-
derjyske jernbanestræknin-
ger til Padborg mangler dob-
beltspor, og den vestjyske 
rute 11 bør udbygges.         

Men kommer der en Kat-
tegatbro, bliver Region Syd-
danmark isoleret.                                             

Kattegatbro. Region 
Syddanmark bliver isoleret

Søren Vanting,  
folketingskandidat,  
Konservative,  
Nørregade 2,  
Hornsyld

Borgerservice lukker ned i 
de fleste 
kommuner 
og bliver 
samlet et 
centralt 
sted. Det 
sker for at 

sikre bedre service. 
I dag er det altafgørende 

for ældre borgere at have en 
NemID for henvendelse til 
deres kommune eller offent-
lige myndighed. Det er lidt 
bekymrende, når 390.000 
danske borgere over 65 år 
ifølge Danmarks Statistik al-

drig har været på internet-
tet. Derudover det faktum, 
at fra år 2015 er det planen, 
at alle danskere skal bruge 
internettet. 

Det kræver en indsats af 
de ældres familier, Ældre Sa-
gen, oplysningsforbund, 
kommuner, regioner og an-
dre relaterede instanser, så-
fremt alle 390.000 danske 
borgere over 65 år skal bru-
ge internettet fra 2015. Lad 
os tage vores forældre i hån-
den og få dem meldt til kur-
ser om internettet, eller må-
ske ligefrem også naboen, 
der er over 65 år og ikke på 
internettet. 

Lad os alle gøre en fælles 
indsats for ikke at lade vores 
ældre borgere over 65 år stå 
uden for den nødvendige di-
gitalisering.

Digitalisering. Hjælp til 
ældre

Paw Amdisen, 
medlem af Horsens Byråd, 
SF,  
Hindbærhegnet 8,  
Horsens

I sig selv er det jo forfrisken-
de nok at se 
Liberal Alli-
ance repræ-
senteret af 
andre i Fol-
kebladets 
spalter end 

formand Samuelsen. Efter 
at Venstre og Konservative i 
sidste uge tyvstjal Ole Pilga-
ard Andersens og Dansk Fol-
kepartis velkendte mærke-
sag om afskaffelse af dæk-
ningsafgiften melder Dan 
Jensen, Liberal Alliances 
spidskandidat til det kom-
mende kommunalvalg, sig 
nu også i koret af borgerlige 
politikere, der pludselig ud 

af det blå vil sætte dæknings-
afgiften i spil (Folkebladet 
18. februar). 

Men hvor forfriskende det 
end er at se nye stemmer 
blande sig i debatten, så er 
jeg nødt til at spørge Dan 
Jensen og vennerne i den 
borgerlige lejr om noget. Et 
spørgsmål, som særligt med 
mit kendskab til den borger-
lige lejrs strenge begreber 
om økonomisk ansvarlighed 
trænger sig på. 

Hvem har Dan Jensen, Per 
Løkken (C) og Kristian Dyhr 
(V) egentlig tænkt sig, skal 
betale gildet?

I 2012 gav dækningsafgif-
ten Horsens Kommune 54 
mio. kr. 

Er Dan Jensen, Per Løk-
ken og Kristian Dyhr egent-
lig klar over, hvor mange 
penge det er i det samlede 
kommunale budget? 

Har man tænkt over, hvor 

mange kommunalt ansatte, 
der skal fyres for at indfri de 
våde drømme om at afskaffe 
dækningsafgiften? 

Eller har man tænkt sig at 
komme med de samme fan-
tasterier om yderligere ef-
fektiviseringer af den kom-
munale organisation endnu 
engang?

Som alle med lidt kend-
skab til tingene ved, er der 
efterhånden skåret ind til 
benet i den kommunale or-
ganisation. 

Men det kan jo være, at de 
borgerlige mener, man skal 
starte med at fyre nogle af 
de hårdtarbejdende sagsbe-
handlere i afdelingen for 
byggesagsbehandling, som 
for nylig fik et fur i byråds-
salen af Per Løkken for ikke 
at levere en hurtig nok sags-
behandling til erhvervslivet. 

Eller hvad med at ind-
skrænke åbningstiderne i de 

kommunale institutioner, så 
erhvervslivets ansatte får 
sværere arbejdsforhold? El-
ler skære i kommunens ak-
tive erhvervspolitik med 
fremstød på bl.a. det kinesi-
ske marked?

Mulighederne er mange. 
Beløbet er stort. De borger-
lige i Horsens Kommune 
skylder borgerne en forkla-
ring på, hvor kniven skal 
skære for, at erhvervslivet 
kan få fjernet en udgift, som 
i deres samlede udgifter er 
så minimal, at det næppe er 
det, der bestemmer om de 
fortsat vil virke og produce-
re i Horsens Kommune, når 
man tænker på alle de for-
skellige serviceydelser og 
gode muligheder, som kom-
munen rent faktisk tilbyder 
erhvervslivet, og som de alt-
så via dækningsafgiften er 
med til solidarisk at finan-
siere.

Dækningsafgift. Hvem betaler gildet?

Mail din mening til  Folkebladet

 dEBAt@jySKEmEdiER.dK

Regeringen  skærer nu i café-pengene til studerende.

- Altid erhvervslivet der skal betale!
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F.H. Pedersen,  
major,  
Østervænget 13,  
Viborg

Forsvarsministerens forslag 
om en ny lov, der giver ham 
frie hænder til at indrette 
forsvarets ledelse, er mal-
placeret og et brud på man-
ge års virke. Det kan derved 
fratage forsvarschefen an-
svaret for økonomi og mate-

riel. Jeg mener, at en sådan 
model vil være ude af trit 
over for de tre værn, hæren, 
søværnet og flyvevåbnet.

Det vil samtidig skabe 
splid imellem politikerne og 
de militære ledere, der med 
deres viden ved, hvad der 
bedst tjener forsvaret.

Derfor skal nuværende sy-
stem med en forsvarschef 
fortsætte, som det har fun-
geret i årtier i forsvaret.

Forsvaret. Ny lov er 
malplaceret

Jan Sønderby,  
Golfvænget 48,  
Fredericia

Jeg er nu gået hjem fra Fre-
dericia Banegård - for fjerde 
gang på tre måneder. Det 
kan ikke være meningen, at 
der kommer mennesker til 
Fredericia, og så kan de ikke 
blive kørt til deres slutdesti-
nation i en taxa.

Jeg ankommer med lynto-
get fra Kastrup torsdag den 
14. februar og går ned i for-
hallen. Da der ikke er nogen 
taxaer på  pladsen, ringer 
jeg og bestiller en.

Da der er gået 15 minutter, 
ringer jeg til centralen og 

rykker for en vogn og får be-
sked på, at de har meget 
travlt i dag. Er ved at være 
noget utålmodig og går der-
for over og ser ud af de an-
dre vinduer og ser, der lige 
er en kvinde, som sætter sig 
ind i en taxa og kører væk.  

Hmm, går ud i kulden og 
ser, at der står et skilt, at det 
er her, bestilte taxaer kom-
mer, men i det samme kom-
mer der en taxa for at sætte 
en passager af. Fint, tænker 
jeg, så kan den vel køre mig 
hjem. Men nej, den kører 
bare uden at åbne bagage-
rum eller dør, kunne jo lige 
have sagt ud af vinduet, at 
den havde en anden tur. 

Fem minutter senere 

kommer der en gul taxa 
med en kvindelig chauffør. 
Fint, den kan jeg vel få, men 
nej, hun sætter en kunde af 
og prøver forgæves at for-
klare mig, at hun har en an-
den tur, og at jeg derfor må 
vente. 

Nu har jeg fået nok og rin-
ger igen til centralen og siger 
til hende, at de ikke skal 
tænke på at køre mig hjem 
fra Fredericia Banegård, da 
jeg går hjem. Den venlige 
dame ønsker mig en god tur. 

Nu på tirsdag skal jeg igen 
køres til Billund Lufthavn, 
og det bliver ikke Fredericia 
Taxa, der får turen, da det jo 
er lige så let at ringe efter Bil-
lund Taxa. Det er jo synd og 

skam, at man ikke kan støtte 
det lokale erhvervsliv.

Jeg synes, man skulle lave 
en aftale med chauffører og 
vognmænd om, at de kunne 
få et pause-/kafferum på 
Fredericia Banegård. Den-
gang mange chauffører 
holdt til ned på Hennings 
grill på Vesterbrogade, var 
det aldrig et problem og få 
en taxa på Fredericia Bane-
gård.

Og så skal man se at blive 
enig med sig selv, om man 
vil have taxa-holdeplads til 
højre eller til venstre for ho-
vedindgangen til banegår-
den. Få enten malet de hvi-
de streger over eller sav den 
pæl ned med det skilt på.

Fredericia. Dårlig taxa-service på banegården

Svend H. Pedersen,  
Vandværksvej 28,  
Kruså

Intet er skidt, uden at det er 
godt for noget, siger et gam-
melt mundheld.

Hestekødsskandalen skyl-
des vel i bund og grund 
manglende deklaration - 
dvs. oplysning om indholdet 
i kødprodukterne.

Hestekød er angiveligt 
langt sundere end okse- og 
svinekød. Så nu kan vi sik-
kert se frem til et hestekøds-
boom, herligt.

En hestekødshakkebøf 
med løg er en lækker spise.

De små ridepiger behøver 
jo ikke at deltage i heste-
kødsspisningen, men kan i 
stedet nyde en okse- eller 
svinebøf med produktuions-
betinget indhold af antibio-
tika & co.

Men kan man nu stole på, 
at oksekød ikke også inde-
holder svinekød, for så har 
Muhammed og hans mus-
limske disciple et vældigt 
problem i de kristne lande.

Mht. til kødet i dag må 
man nok regne med, at der 
måske er smuttet et enkelt 
æsel med og måske også en 
gammel udtjent orne; får og 
geder ikke at forglemme. 
Velbekomme.

Skandale. Hestekød er sundt

Jens Jørn Pedersen,  
Radikale Venstre  
i Fredericia,  
Sanddalvej 4,  
Fredericia

Når truget et tomt, bides he-
stene. Når kommunekassen 
er tom, så strammes grebet 
om borgerne!

På det seneste har vi hørt 
en del om socialt snyd. Nog-
le kalder det sågar socialt 
bedrag.

Nu er det jo således, at der 
skal være to parter til dette. 
En der snyder, og en der bli-
ver snydt. Ingen af de to par-
ter ønsker det sociale snyd. 
Den ene part, der snyder, 
kan føle sig tvunget af øko-
nomiske omstændigheder. 
Den part, der bliver snydt, 
kan ikke kontrollere snydet. 
Dog er det sådan, at de fleste 
mennesker er korrupte på et 
eller andet niveau. Den sny-
dende part oplever det må-
ske ikke som snyd, men som 

en mulighed. Resultatet er 
trist for begge parter, når 
det bliver afklaret.

Nu er det sådan, at mange 
efterhånden mener, at man 
skal angive dem, man me-
ner, der snyder, til det of-
fentlige. Det er en meget 
ubehagelig tankegang og et 
moralsk skred eller en etisk 
glidebane. Hvor ender det? 
Vi har mange eksempler i hi-
storien, der fortæller, hvor 
vi kan ende. Derfor er det 
ikke en farbar vej for nogen 
af os. Der skal findes en an-
den!

En vej er at forenkle lov-
givningen på det sociale om-
råde, så det er helt klart, om 
man har ret til støtte eller ej.

For år tilbage talte jeg 
med en skatteadvokat, der 
klart gav udtryk for, at skat-
telovgivningen er så kompli-
ceret, at ingen, jeg skriver 
ingen, har mulighed for at 
navigere fuldkommen i det-
te. Det gælder også skattead-
vokater. Det samme er tilfæl-

det med den sociale lovgiv-
ning. Der er en masse tolk-
ningsspørgsmål og præce-
denser, der er på kant med 
loven.

Magtdeling
Vi påstås af nogen at leve i et 
retssamfund i en retsstat. 
Det betyder, at der skal være 
en trepartering, så magten 
er delt i den lovgivende, den 
udøvende og den dømmen-
de magt, hvilket skal gælde i 
alle forhold. 

Her er især et problem i 
den sociale lovgivning og 
skattelovgivningen. I skatte-
lovgivningen falder den 
dømmende og udøvende 
sammen i en person, skat-
terevisoren. Rettigheder for 
mange kan derved være på 
et meget lille sted. I social-
lovgivningen falder den 
dømmende og udøvende 
magt sammen i en socialråd-
giver eller socialrådgiver-
gruppe.

Det lyder så flot med en 

retsstat, der er dog mange 
problemer i det!

Jeg tror, at det er således, 
at man aldrig vil kunne opnå 
retfærdighed gennem de-
taillovgivning i hverken so-
cial- eller skattelovgivnin-
gen. 

Hvis det skal være retfær-
digt, skal det forenkles me-
get. Det er også for dyrt i ad-
ministration, når man går 
ned i så mange detaljer. Det 
skal dog ikke forstås således, 
at vi ikke skal have en social-
lovgivning eller skattelovgiv-
ning. 

Begge skal blot forenkles 
meget med øget retfærdig-
hed til følge. Man skal redu-
cere den personlige tolkning 
i de enkelte forhold. Og vi 
skal have skilt den dømmen-
de magt fra den udøvende, 
hvis vi skal have en retsstat! 

Vi skal have adskilt den 
dømmende fra den udøven-
de i alle sociale sager, så den 
enkelte borger, kan føle sig 
sikker på behandlingen.

Socialt snyd. Enklere regler

Benny Jensen,  
Jerlev Boulevard 50,  
Vejle 

Ole Christiansen skriver i et 
læserbrev her i bladet lør-
dag 16. februar om sin hold-
ning til fartbøder og trafik-
sikkerhed. Den, er vi nok 
mange, der er enige i.

Men sagen er, at da vi fik 
en ny regering, startede den 
med at sætte bødetaksterne 
op på alle trafikforseelser - 
f.eks. manglende sele 1500 
kr. Da det ikke giver penge 
nok i kassen, har man ind-
ført bestemte mål på forske-

lige forseelser, som de en-
kelte politikredse skal nå. 
Derfor ser vi, at fartkontrol-
ler foregår der, hvor der er 
flest overtrædelser. 

Man kan vel heller ikke 
fortænke politiet i, at det, 
når det kan se, det er bagef-
ter de udstukne mål, sætter 
kræfterne ind på at nå dem 
og sætter andre opgaver ba-
gerst i køen. Det skulle jo nø-
dig gå ud over politidirektø-
rernes resultatløn.

Derfor arbejder regerin-
gen ikke for minimering af 
fartbøder og forbedring af 
trafiksikkerheden. Det er 
penge i kassen, der tæller.

Fartbøder. Penge eller 
trafiksikkerhed

Henriette Andersen, 
Mølletoften 23,  
Horsens

Jeg oplever nogle gange, at 
folk bliver forarget over, at 
jeg spiser hestekød. 

Jeg køber nogle gange he-
stefars ved slagteren, fordi 
det er det kød, hvor han kan 
garantere, at der har været 
den bedste dyrevelfærd. 

Hans hestekød kommer fra 
private, og han siger, at dy-
rene har gået på græs. 

Hestefarsen er også noget 
af det billigste kød, han har.

For mig er dyrene lige me-
get værd - en ko, kylling, 
lam, hest eller gris. 

For mig er det slet ikke 
det, det handler om, det er, 
hvordan de dyr har haft det, 
mens de levede!

Hestekød. Det handler om 
dyrevelfærd Hans Erik Hansen,  

lærer,  
medlem af  
hovedbestyrelsen  
i Frie Skolers Lærerforening, 
Aastrupvej 115,  
Haderslev

Lige nu er der fuld gang i 
overenskomstforhandlin-
gerne i stat og kommuner. 
Kommunernes Landsfor-
ening, KL, forhandler over-
enskomster med Danmarks 
Lærerforening for folkesko-
lelærerne, mens Finansmi-
nisteriet, FM, forhandler 
med Frie Skolers Lærerfor-
ening om overenskomster-
ne for de frie skoler (frisko-
ler, privatskoler, tyske sko-
ler, efterskoler m.fl.).

Helt synkront har KL og 
FM opsagt arbejdstidsafta-
lerne. Overenskomsterne 

skal ”normaliseres”, og der 
er brug for midler til at fi-
nansiere den foreslåede fol-
keskolereform. Pengene 
skal hentes ved, at lærerne 
skal bruge mere af deres ar-
bejdstid på at undervise. Det 
gør vi gerne; det er det, vi er 
uddannet til, og det, vi 
brænder for. Problemet er 
sådan set blot at finde ud af, 
hvad det så er, vi skal lave 
mindre af. 

Vi har ligesom alle andre 
lønmodtagere i dette land 
en årlig arbejdstid på 1924 
timer. De seneste 13 år har vi 
i de frie grundskoler været 
enige med FM om at afsnøre 
400 timer årligt til forbere-
delse af undervisningen, op-
gaveretning m.m. Det har 
sikret, at al undervisning, 
uanset om det er undervis-
ning i begynderdansk, i 
praktisk/musiske fag eller i 
de prøveforberedende fag i 

udskolingen, gennemføres 
med kvalitet.

Min frygt er, at omforde-
lingen af timer vil betyde 
mindre tid til forberedelse, 
idet de fleste af de andre 
knapper, der kan skrues på 
(lejrskoler, efter- og videre-
uddannelse, skole-hjem-
samtaler osv.), allerede er 
skruet ned til et minimum. 
Og det er altså svært at fore-
stille sig, at en dårligere for-
beredt undervisning skal fø-
re til højere kvalitet.

Vi vil gerne indgå nye afta-
ler, der fortsat sikrer under-
visning af høj kvalitet, men 
det er utænkeligt, at det kan 
ske uden nogen form for af-
tale om, hvordan arbejdsti-
den skal tilrettelægges. Des-
værre ser det ud til, at vores 
forhandlingsmodparter i KL 
og FM har forskanset sig i 
skyttegraven uden vilje til at 
flytte sig. Og endnu værre er 

det, at det er børnene, der 
er i skudlinjen i denne skyt-
tegravskrig.

”Der er tre gode grunde til 
at blive lærer: juni, juli og 
august.” Sådan lyder en god 
og meget gammel vittighed 
om lærerjobbet, som til ful-
de lever op til de fleste men-
neskers fordomme om sko-
lelærerne som dovne og ugi-
delige. 

De seneste tre år er børne-
tallet i skolen faldet med to 
pct., mens antallet af lærere 
er reduceret med 10 pct., så 
nej, vi er ikke dovne, men vi 
er godt nok ikke glade for 
udsigten til at skulle blive 
tvunget til at levere en un-
dervisning af dårligere kvali-
tet fremover.

Så kære forhandlere fra 
KL og FM: Kom nu i gang 
med reelle forhandlinger, 
der fortsat sikrer kvalitet i 
den danske grundskole.

Overenskomster. Kvalitet ta’r tid
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debat

Erik Lysbjerg,  
Rohdenvej 1,  
Stouby

Det ser ud til, at den ihærdi-
ge vindmøl-
lelobby i He-
densted 
Kommune 
igen sætter 
Hedensted 
Byråd under 

angreb. Eller også er det et 
rent ”tilfælde”, at P4 Tre-
kanten om morgenen den 
18. februar bringer en debat 
imellem vindmølleopstiller 
Just Kristensen og Allan Pe-
tersen (DF), hvor vindmøl-
leopstilleren angriber kom-
munens beslutning om kun 
at tillade vindmøller med 
maksimum højde på 100 m. 
Det er sikkert også et tilfæl-

de, at man i den efterfølgen-
de nyhedsudsendelse kan 
høre Asbjørn Bjerre fra Dan-
marks Vindmølleforening 
fremsætte den samme kri-
tik. 

Denne gang er det Lars 
Poulsen (V), der må forsva-
re, at et flertal i byrådet ta-
ger hensynet til borgerne al-
vorligt og fravælger etable-
ring af vindmøllekraftvær-
ker i det åbne land. 

I debatten undgik Just Kri-
stensen behændigt at berøre 
den kendsgerning, at højere 
vindmøller giver højere til-
skud til vindmølleopstiller-
ne. Derfor er der et betragte-
ligt incitament til at opstille 
kæmpevindmøller. Den na-
tionale vindmølleplan, der 
med rette kritiseres af fag-
folk, blev i sin tid udarbejdet 
i en ”skøn” alliance imellem 

vindmølleindustrien, staten 
og kommunernes landsfor-
ening. 

De fleste læsere husker 
sikkert, at det var Just Kri-
stensen, der ville etablere et 
vindmøllekraftværk med fi-
re kæmpevindmøller, klemt 
inde imellem Ørum og Belle. 
Planerne blev af indlysende 
grunde mødt med massiv 
modstand fra de mange be-
rørte borgere.

Selvfølgelig har vindmøl-
leropstilleren og Dansk 
Vindmølleforening et motiv, 
ellers gjorde de det ikke. 
Kan det være, at man har 
det kommende kommunal-
valg i tankerne? 

Byrådet i Hedensted er 
som bekendt delt i holdnin-
gen til kæmpevindmøller på 
land. De røde og Kristende-
mokraterne går kritikløst 

ind for kæmpevindmøller, 
hvorimod blå stue går imod 
opstilling af kæmpevind-
møller, hvor det skader 
mennesker og miljø. 

Man kan ikke afvise, at 
vindmølleopstillerne håber 
på et rødt flertal i byrådet 
efter kommunalvalget, så 
der kan skabes flertal for en 
ny vindmølleplan og der-
med opstilling af kæmpe-
vindmøller i Hedensted 
Kommune. Som det politi-
ske billede tegner sig nu, er 
en stemme på rød stue og 
Kristendemokraterne en 
stemme for kæmpevindmøl-
ler og en stemme på blå stue 
en stemme imod kæmpe-
vindmøller. 

Det er værd at huske, når 
der skal stemmes om, hvem 
der skal sidde i det kommen-
de byråd.

Kommunalvalg. Spøger kæmpevindmøllerne i kulissen?

Gitte Ottosen,  
gruppeformand for  
Socialdemokraterne  
i Billund Byråd,  
Morsbøl Skolevej 33,  
Morsbøl, Grindsted

Region Syddanmark har net-
op offentlig-
gjort en rap-
port om til-
tag og effek-
ter på ud-
dannelses-
området i 

2012. Det fremgår bl.a. af 
rapporten, hvor mange ele-
ver, der havde tilmeldt sig 
en ungdomsuddannelse, da 
de forlod folkeskolen. Her 
kommer Billund Kommune 
ind på en klar førsteplads 
med hele 95,9 pct.

Det er alt sammen rigtig 

godt og tegner - isoleret set - 
godt for fremtiden. Det er 
imidlertid tankevækkende, 
at hele 75,8 pct. vælger en 
gymnasial uddannelse, 
mens kun 20,1 pct. vælger 
en erhvervsfaglig uddannel-
se. 

Det er samme tendens vi 
ser i hele regionen - ja, i hele 
landet. Det bliver det dog 
ikke bedre af. 

I vores kommune gør det 
sig samtidig gældende, at 
der i forhold til regionen er 
forholdsvis flere, der vælger 
en gymnasial uddannelse og 
forholdsvis færre, der væl-
ger en erhvervsfaglig. Det er 
skævt. Rigtig skævt. Vi kom-
mer således til at mangle 
håndværkere i årene frem-
over. Det er et meget stort 
problem i et område som 
vores, der ud over Lego og 

DuPont, især er præget af 
mindre virksomheder. Virk-
somheder, der netop har 
brug for smede, elektrikere, 
tømrer, mekanikere mv. 

Jeg tror på, at et stærkt 
Campus Grindsted er helt 
afgørende for kommunens 
udvikling. De ufaglærte job 
bliver der færre af, og vi skal 
ruste de unge til fremtiden 
via uddannelse. Jeg er også 
sikker på, at det bl.a. er 
Campus Grindsteds fortje-
neste, at så mange unge væl-
ger at tage en ungdomsud-
dannelse. Uddannelsesinsti-
tutionerne og kommunen 
skal imidlertid fortsætte 
med at styrke Campus-om-
rådet. Jeg tror, det bliver en 
”never ending story”. 

Og en af udfordringerne 
lige nu består i at sikre 
mangfoldigheden af ung-

domsuddannelser netop på 
Tinghusgade. Kun herved 
kan vi sørge for, at der både 
bliver rigtig mange unge, 
der vælger en gymnasial ud-
dannelse, og rigtig mange, 
der vælger en erhvervsfaglig 
uddannelse. 

Ved Syddansk Erhvervs-
skoles overtagelse af 10. 
klasse bliver de nu en synlig 
part på Tinghusgade sam-
men med Grindsted Gymna-
sium og Erhvervsgymnasiet. 
Samtidig har vi sikret og 
fastholdt de erhvervsfaglige 
uddannelsesmuligheder i 
kommunen. Det tror og hå-
ber jeg, giver endnu bedre 
udviklingsmuligheder for de 
unge og kommunen. Og det 
var helt afgørende for, at jeg 
valgte at støtte aftalen med 
Syddansk erhvervsskole.

Uddannelse. I fremtiden vil der mangle håndværkere

Jens Ove Kjeldsen,  
agronom og spidskandidat 
for Kristendemokraterne  
til regionsrådet  
i Region Midtjylland,  
Kølkærvej 41,  
Hammerum, Herning

Den mia., som Danmark fik 
forhandlet 
hjem i EU 
bør gå direk-
te til at redu-
cere land-
brugets jord-
skatter. EU-

aftalen betyder, at landbru-
get mister 1,4 mia. kr. - og 
endnu mere, når de kom-
mende forhandlinger i EU 
sandsynligvis ender med, at 
en væsentlig del af den redu-
cerede landbrugsstøtte flyt-
tes fra Vesteuropa til Øst-
europa.

Dansk landbrug genererer 
mange arbejdspladser i føl-

geindustrien og skaber om-
sætning hos håndværkere i 
landdistrikterne. Desuden 
skabes eksportindtægter på 
ca. 100 mia. kr.

Især kvægbruget risikerer 
at blive udfaset. En fjerdedel 
står på fallittens rand. Og nu 
får de et spark på 1,4 mia. kr. 
og måske yderligere godt 1 
mia. kr., hvis regeringen 
vælger at overføre 15 pct. af 
den reducerede landbrugs-
støtte fra landbruget over til 
den såkaldte søjle to med 
landdistriktsmidler. Dertil 
kommer så kommissionens 
krav om at udjævne støtten 
mellem medlemsstater, som 
yderlige vil ramme dansk 
landbrug.

Hvis ikke politikerne i re-
geringen og Folketinget 
straks tager ansvar for at 
rette op på landbrugets kon-
kurrencevilkår, vil rigtig 
mange landmænd - især 
kvægproducenter - blive 

tvunget væk fra gården. 
Husdyrproduktionen vil i 
stigende hast flytte til andre 
lande. Det vil modarbejde 
den økonomiske genopret-
ning i Danmark og måske 
endda skabe en negativ kæ-
dereaktion, som vil ramme 
hele landet, men især i land-
distrikterne!

Fjern jordskat
Første skridt kunne være 
helt at fjerne skat på pro-
duktionsjord svarende til en 
kompensation på ca. 1,3 
mia. kr. Danske landmænd 
betaler godt 500 kr./hektar i 
jordskat af ca. 2,6 mio. hek-
tar landbrugsjord. 

Danske landmænd har 
klart ulige konkurrencevil-
kår over for andre europæi-
ske landmænd - f.eks. dem 
syd for grænsen. I Tyskland 
er jordskatten 80 kr./hektar. 
Danske landmænd betaler 
200 kr./hektar i pesticidaf-

gift. I Tyskland findes ikke 
pesticidafgift. Danske land-
mænd mister ca. 500 kr./
hektar, fordi de skal under-
gødske med 15-17 pct. i for-
hold til det optimale. I Tysk-
land er der ikke sådanne 
krav. 

Det er ok, at danske politi-
kere stiller skrappe miljø-
krav til landbruget f.eks. 
vedrørende gødskning og 
bræmmer langs vandløb, 
men det skal kompenseres 
på anden måde, hvis vi vil 
give danske landmænd lige 
konkurrencevilkår i et frit 
marked. 

Danmark er foregangs-
land i miljørigtig produktion 
af sunde fødevarer.

Enten lader vi stå til og mi-
ster det, eller også handler 
vi nu og fastholder og udvik-
ler det. 

Det er ved at være aller-
sidste udkald!

EU-rabat. Et landbrug i knæ rammes igen

Ricardt Riis,  
Carit Etlars Vej 25,  
Horsens

Til Mogens Johansen. Tak 
for svaret 
på mit ind-
læg (Folke-
bladet 16. 
februar).

Det er 
sandt, at 

visse muslimske trosret-
ninger godtager brugen af 
”taqiyya”, dvs., man me-
ner, at man som muslim 
har lov til at føre ikke-mus-
limer bag lyset eventuelt 
ved direkte at lyve for dem. 

Men det er min formod-
ning, at de ret hurtigt vil 
opdage, at det kræver en 
bandsat god hukommelse, 
hvis man vil lyve. Måske 
det også vil gå op for dem, 
at det kan være nedbry-
dende for det indre sam-

menhold, hvis heller ikke 
de selv rigtig ved, hvor de 
har deres talsmænd. Og 
når man tænker på, at der 
var muslimer, der i sin tid 
mødte mordet på van 
Gogh med en påstand om, 
at han selv var ude om det, 
og at der senere var mus-
limske foreningstalsmænd 
herhjemme, der lidt irrite-
ret spurgte, hvorfor de he-
le tiden skulle tage afstand 
fra både denne og hin 
skændselsdåd, blot fordi 
den var udført af nogen, 
der kaldte sig muslimer, så 
kan man vist godt sige, at 
der er sket en vis ændring. 

For denne gang har de 
fuldstændig uopfordret ta-
get skarpt afstand fra hand-
lingen. 

Og så er det, jeg spørger: 
Skyldes det, at vor traditi-
on med fri debat er ved at 
vinde også over deres hjer-
ter og sind?

Muslimer. Det frie ord er 
stærkere end taqiyya

Susanne Eilersen,  
medlem af  
Fredericia Byråd,  
formand for  
sundhedsudvalget,  
folketingskandidat,  
Dansk Folkeparti,  
Lunddalvej 3,  
Fredericia

Jobskabelses-pakke er det 
nye skud på 
stammen af 
Helle Thor-
ning- 
Schmidts 
desperate 
forsøg på at 

kickstarte økonomien og 
skabe arbejdspladser i 
Danmark. Indtil nu har alle 
hendes forsøg været for-
gæves.

Man kan undre sig over, 
at regeringen lige fra star-
ten har haft travlt med at 
afskaffe og ændre alt, hvad 
VOK-regeringen har haft 
succes med i de seneste 10 
år. 

Boligjob-ordningen er 
en af dem. Boligjob-ord-
ningen betød, at boligejere 
eller lejere kunne få tilskud 
til at energi-renovere deres 
bolig mod et fradrag i skat, 
ligesom børnefamilier kun-
ne få fradrag for børnepas-

ning og rengøring. Mange 
ældre benyttede sig også af 
muligheden for at købe sig 
til rengøring i hjemmet.

Alt arbejde skulle fra-
trækkes over skatten, og 
kun mod forevisning af 
kvittering. Det gav arbejde 
til mange små lokale hånd-
værker og rengøringssel-
skaber - også i yderområ-
derne, hvor arbejdsplader-
ne forsvinder i stor stil.

Denne boligjob-ordning 
havde en prøvetid til ud-
gangen af 2013, men Helle 
Thorning-Schmidt satte en 
stopper for den allerede 
med udgangen af 2012. 

Kære Helle: Hvad har du 
sat i stedet for? 

Hvilke job har du sat i 
stedet for til ledige, der bor 
i yderområderne? 

Hvorfor afskaffe en ord-
ning, der har succes, og 
som mange har glæde af? 

Vi har altså en regering, 
der snakker og snakker om 
vækst, miljø, arbejdsplad-
ser, men som afliver almin-
delig danskeres mulighe-
der for at forbruge og ska-
be vækst.

Dansk Folkeparti har en 
opfordring til statsministe-
ren: Genindfør boligjob-
ordningen og kickstart 
væksten i Danmark.

Kickstart. Gendindfør 
boligjob-ordningen

Mail din mening til   
Folkebladet
 DEBat@JySKEMEDiER.DK
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Dagens portræt

Steen Jørgensen  har altid elsket livet ved Vejle Fjord, og nu ser han frem til foråret og sommeren, når han atter skal på fjorden i sin båd.  
 FoTo: BEnny F. niElsEn

Pensioneret  
overlærer og  
passioneret sejler 
fylder 90 år

Af Vibeke Kruse
vikr@vafo.dk

Udsigten fra Steen Jørgen-
sens hjem på Dampskibs-
vejen i Bredballe er ren livs-
eleksir. Herfra kan han se 
ud over Vejle Fjord, som 
han holder meget af,  
og hvor han har tilbragt 
mange gode timer i sin båd. 

På mandag fylder Steen 
Jørgensen 90 år, og han kan 
næsten ikke vente, til det 
bliver forår og sommer, så 
han kan få båden i vandet.

I 60 år boede han i vand-
kanten på Droshoved, indtil 
han solgte huset og flyttede 
i lejlighed på Tagesvej. I 
september i fjor indtog han 
sit nye hjem på Dampskibs-
vejen, hvor han har beholdt 
nærheden til fjorden. 

Den pensionerede over-
lærer sidder i sin gode stol 
og fortæller om et eventyr-
ligt liv. Hjemmet spejler 
hans maritime passion, som 
går igen i såvel sofapuder 
som billeder på væggen. 

Steen Jørgensen har i to 
omgange arbejdet i USA, 
hvor han virkede som  
udvekslingslærer i Seattle. 
Første gang var i 1959-1960, 
da han underviste i en  
5. klasse, og anden gang var 
i 1968-1969, da han under-
viste på high school.

- Det var utroligt lærerigt. 
Første gang havde jeg min 
kone og vores ældste søn 
med. Næste gang var vi en 

familie på fire, og begge 
gange knyttede vi kontakt 
til en elev med skandinavisk 
afstamning, som siden kom 
til os i Vejle og gik i skole i et 
år. Den ene af dem, Sharon, 
som i øvrigt blev admiral  
i den amerikanske flåde, 
kommer til min fødselsdag. 
- Vi har bevaret kontakten, 
og hun er nærmest som en 
datter af huset, fortæller 
Steen Jørgensen.

Ville være bådebygger
Den bærbare computer står 
på skrivebordet og venter 
på, at 90-års fødselaren 
skriver Vejle Lystbådehavns 
historie, før området helt 
ændrer karakter. Steen Jør-
gensen er en af de få, der 
kender den historie og kan 
fortælle den til glæde for 
nutiden og eftertiden. 

Han er født og opvokset i 
Vejle, og allerede som dreng 
blev han fascineret af at sej-
le. Som ung blev han med-
lem af sejlklubben Neptun, 
og entusiasmen for sejlads 
er intakt, selv om han ikke 
er så ofte på vandet, som 
han var i sine yngre dage. 

- Det har betydet meget 
for mig at være medlem af 
Neptun. Jeg har været med-
lem af bestyrelsen flere  
gange og er medforfatter  
på klubbens 100-års jubi- 
læumsbog, og jeg var også 

med til at skrive, da Neptun 
fyldte 125 år, fortæller han.

Det var tilfældet, der vil-
le, at han kom på Jelling Se-
minarium og gennemførte 
læreruddannelsen. 

Forinden var han ansat  
i et år i Andelsbanken, men 
fandt sig slet ikke tilpas  
i bankens verden. Det gjor-
de han derimod i Børresens 
Bådebyggeri.

- Men jeg var slet ikke 
dygtig nok til at blive både-
bygger. Min mor, der var di-
rektrice og havde forretning 
på hjørnet af Ørstedsgade 
og Nørrebrogade, havde 
skoledirektør Grethe Glahn 
som kunde. Hun blev som 
en ven af huset, og det var 
hende, der foreslog semi-
nariet. 

- Jeg begyndte på Jelling 
Seminarium i 1940 sammen 
med min gode ven Harney 
Mikkelsen, som jeg siden 
kom til at bo ved siden af. 

- Vi cyklede til Jelling i al 
slags vejr, og vi havde ingen 
SU, der tyngede på bagage-
bæreren, siger Steen Jør-
gensen med glimt i øjet. 

Han arbejdede i et halvt 
år som en af de sidste vin-
terlærere. Det var på Darum 
Mark mellem Ribe og Es-
bjerg. Siden var han lærer 
på Nyboesgades Skole i et 
år, hvorefter han var på 
Langelinies Skole i tre år  

og på Klostergades Skole  
i 13 år. I seks år var han på 
Øvelsesskolen i Jelling, før 
han blev ansat på Kirke-
bakkeskolen i Bredballe, 
hvor han var fra 1969 til 
1985, da han gik på pension. 

- Jeg synes såmænd, jeg 
har klaret mig ganske godt 
med en andendivisions- 
lærereksamen, siger Steen 
Jørgensen med humorens 
varme glimt i øjet. 

Elev som livsledsager 
I 46 år delte Steen Jørgen-
sen livet med Inge Lissau 
Jensen, som han lærte at 
kende, da hun var elev, og 
han var lærer på Kloster- 
gades Skole. 

Der var 16 års alders- 
forskel, og de blev gift, da 
hun var 18 år. Parret blev 
forældre til to sønner,  
Peter, der bor i Bredballe 
tæt på faderen, og Anders, 
der bor i Aarhus med sin  
familie, som tæller Steen 
Jørgensens to børnebørn.

Det er 11 år siden, Steen 
Jørgensen havde den sorg  
at miste Inge, der kun blev 
64 år. Tabet af ægtefællen 
var smertefuldt for ham,  
og det har kun knyttet ham 
tættere til søsteren, der bor 
i Vejle. De har stor glæde af 
hinandens selskab.

Ellers er det sværeste  
ved at blive gammel, at  
vennerne dør, som nu  
livsvennen og kollegaen 
Harney Mikkelsen.

- Jeg har mit gode helbred 
og har bevaret en vis nys-
gerrighed over for alt det 
nye. Jeg kunne godt tænke 
mig at have 20-25 år endnu 
at opleve verden i, siger 
Steen Jørgensen.

Den gamle mand ved fjorden
”Her i foråret er det 75 år siden, han blev 

medlem af sejlklubben Neptun i Vejle,  
i øvrigt samtidig med Børge Børresen.”

Om Steen JørgenSen

25 Selma Andersen  
Grindsted

På fredag fejrer Selma  
Andersen, 
Grindsted, 
sit 25-års  
jubilæum  
i Lego- 
koncernen. 

Hun star-
tede som operatør i mon- 
teringsafdelingen, Lego  
System A/S, og året efter 
skiftede hun til pakkerierne 
og var operatør på både to-
strengs og tre-strengs  
pakkelinjer. I 2002 flyttede 
Selma Andersen til Rug-

marken-pakkeriets modul J, 
og efter et par år der retur-
nerede hun til modul D  
i pakkeriet på Højmarksvej. 

Siden 2007 har hun sam-
tidig været såkaldt water-
spider på natholdet, hvor 
hun bl.a. har opsyn med,  
at ordreplanen følges.

Jubilaren beskrives  
som en hjælpsom og god  
kollega, der altid er i godt 
humør og klar med en frisk 
bemærkning.

Jubilæet fejres ved  
en reception på fredag  
kl. 13.30–15 i firmaets  
kantine på Åstvej, Billund.

Jubilæum

Mindeord fra familie  
eller venner bringes  
gratis på navnesiderne  
i Folkebladet.

Max. antal ord: 200.
Medsend gerne et nyere 

portrætfoto.
Døds- og takke- 

annoncer bringes  
mod betaling.

Send mindeord  
og navnenyt til: 

navne@jyskemedier.dk

Husk

Vor kære mor, svigermor, mormor,
 bedstemor og oldemor

Stinne Jensen
* 3. juni 1919

er stille sovet ind på Kastaniehaven
19. februar 2013

På familiens vegne
Bitten, Hanne og Hans

Bisættelsen finder sted fra Vonge Kirke
fredag den 22. februar kl. 11.00

dødsfald

GULDBRYLLUP
 

Lørdag, den 23. februar
fejrer

Ole og Tove Jensen
fra Jelling guldbryllup.

Hjertelig tillykke
ønskes af

Børn, svigerbørn 
og børnebørn

Give

50 ÅRS FØDSELSDAG 
OG JUBILÆUM

I anledning af Jens Gustav´s  50 år fødselsdag d. 17. marts og 
at Svendgaards Maskinstation i 2013 har 50 års jubilæum vil 
det glæde os at se kunder, forretningsforbindelser, familie og 

venner til reception i maskinhuset på

Vestermarksvej 1, Sdr.Vissing
lørdag d. 23. februar 2013 fra klokken 12.00.

Vel mødt

Anita & Jens Gustav Svendgaard
Svendgaards Maskinstation



Flemming Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved vor kære mor

Ester Rasmussens
begravelse.

En varm tak til naboer og bekendte
for hjælp og støtte.

På familiens vegne

Gert, Jane og Olav

Østbirk

Min kære elskede hustru
min højtelskede mor

fhv. sygeplejerske

Ingrid Grunnet
* 28. januar 1926    † 18. februar 2013

Elsket og savnet
Orla og Birgitte

Bisættelsen finder sted fra Skovkapellet, Vejle
lørdag den 23. februar kl. 14.00

Min kære mand,
vor elskede far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar

Benny Dam Nielsen
* 20. september 1933

er stille sovet ind
Fredericia, den 17. februar 2013

På familiens vegne
Bibi

Begravelsen finder sted fredag den 22. februar
kl. 12.30 fra Trinitatis Kirke

Landsretssagfører

Erik Tange Demant
Vejle

6. juli 1915 - 15. februar 2013

Lotte, Peter, Marianne, Per, Henny
børnebørn og oldebørn

Far har doneret sit legeme til videnskaben

Mindesammenkomst på Hotel Australia
lørdag den 23. februar kl. 14.00

Hedensted

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Vagn Broks
bisættelse.

Tak for blomster og kranse.

På familiens vegne

Bent og Birthe

Juelsminde

dødsfald

Fredericia

Vores kære mor,
svigermor, mormor, farmor og oldemor

Else Have
er stille sovet ind den 17. februar 2013.

På familiens vegne

Gunhild, Niels-Kristian, Lisbeth,
 Grethe, Inge og Mie

Begravelsen finder sted fra Brædstrup Kirke
lørdag den 23. februar kl. 11.00.

Brædstrup

Vejle

Taksigelser

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved vor elskede mor

Rosa Jørgensens
begravelse.

En varm tak til naboer og venner
for hjælp og kærlig omsorg.

Samt til personalet på P4 Horsens Sygehus
for mulighed for en god afsked.

På familiens vegne

Johannes, Ruth, Anna og Ester

Brædstrup

Vor kære svigerdatter, svigerinde og tante

Camilla Nordtorp Midtgård
har alt for tidligt forladt os

den 17. februar 2013.

Du vil blive savnet

Tove og Kurt

    Laila og Jonas                         Peter
     Oskar og Ella

Min kære veninde og klasselærer på Åle Skole

Margit Andersen
er stille sovet ind.

Så lukker vi dig i hjertet ind
og gemmer dig inderst inde,

der skal du fredfyldt bo i vort sind,
som et kært og dyrebart minde.

Elisa og Laurids
Jesper, Tina, Asmus

Margit

Tørring

Sønder Omme

Min elskede mand, vores elskede, kærlige
og dejlige far, svigerfar, morfar og farfar

Michael Birger Guul Jensen
* 10. december 1951

er stille sovet ind
Sdr. Omme, den 18. februar 2013
Øjne kan smile, munden kan le 

men smerten i hjertet kan ingen se
Mona

børn, svigerbørn og børnebørn
Bisættelsen finder sted fra Sdr. Omme Kirke

lørdag den 23. februar kl. 11.00

Horsens

Min elskede hustru,
vores kære mor, svigermor og mormor

Korna F. Christensen
* 14. oktober 1939 † 18. februar 2013

er stille sovet ind efter længere tids sygdom.

Mogens

   Anette og Allan                    Christian
Christina og Albert

Højtideligheden finder sted tirsdag
 den 26. februar kl. 13.00 fra Østerhåb Kirke.

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Per Lillelund Rasmussens
død og begravelse

Tak for tanker, blomster og kranse
På familiens vegne

Birthe og Tage

Fredericia

Finn G. Andresen
er stille sovet ind.

* 22. december 1953 † 18. februar 2013

En sidste hilsen

Personalet
Andresen´s Bioenergi A/S

Vor kære mor,
svigermor, BEDSTE og OLDE

Esther Petersen
* 11. juni 1928

er stille sovet ind efter kort tids sygdom.

Præsthøjgården, den 18. februar 2013.

Tag vores kærlighed med
på den sidste rejse

På familiens vegne

Aase
Jytte og Eigil

Højtideligheden finder sted
fredag den  22. februar kl. 15.00

fra Vestre Kirkegårds Kapel.
___________________________

En stor tak til personalet på Præsthøjgården
afd. D for god og kærlig pleje.
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Oscar Pistorius  
risikerer livsvarigt 
fængsel for  
overlagt drab på 
sin kæreste Reeva 
Steenkamp.  
Han hævder,  
at han skød hende 
uforsætligt

Af Mads Petersen
Ritzau

sydafrika - Oscar Pistorius 
var ikke i stand til at sige ret 
meget, da retsmøderne om 
den benamputerede OL-at-
lets eventuelle løsladelse 
mod kaution blev indledt 
tirsdag i Pretoria.

Grædende og med et for-
tvivlet udtryk i øjnene sad 
han derfor blot og lyttede 
med, da hans forklaring på, 
hvad der egentlig foregik i 
hans hjem natten til torsdag, 
blev læst op i retten.

- Jeg kan ikke forstå, hvor-
for jeg sigtes for mord - og 
slet ikke overlagt mord.

- Jeg havde ingen intentio-
ner om at slå min kæreste, 
Reeva Steenkamp, ihjel, lød 
det.

Anklageren Gerrie Nel 

hævdede ellers i retssalen, 
at Pistorius i løbet af natten 
greb den pistol, som han 
havde ved sengen, tog sine 
benproteser på og gik hen til 
det badeværelse, hvor 
Steenkamp havde låst sig in-
de.

Affyrede fire skud
Han affyrede fire skud mod 
den lukkede dør, hvoraf de 

tre ramte Steenkamp og 
dræbte hende.

Men Oscar Pistorius be-
nægter, at drabet skete kal-
kuleret. Han hævder, at han 
forvekslede kæresten med 
en indbrudstyv, og at det 
først efter skyderiet gik op 
for ham, hvad han havde 
gjort.

- Reeva var ikke i sengen. 
Det gik op for mig, at hun 

nok var på toilettet, da dø-
ren var låst.

- Forinden havde jeg skudt 
gennem døren, og jeg bad 
Reeva om at ringe efter 
hjælp.

- Men hun lå ikke ved min 
side, og så var det, at det gik 
op for mig, at det måske var 

Pistorius nægter 
at have dræbt 
med vilje

Oscar Pistorius    (i forgrunden)  
i retten i Pretoria tirsdag,  
hvor han står anklaget for  
overlagt drab på sin kæreste.  
I baggrunden til venstre er det 
Oscar Pistorius’ bror Carl og til 
højre faderen Henke Pistorius.  
 FOtO: AP

det stOd der i PistOrius’ vidneudsagn
 n Ved tirsdagens retsmøde i den sydafrikanske by Pretoria  

i sagen om Reeva Steenkamps død blev der læst et vidneudsagn op 
fra den benamputerede atletikstjerne Oscar Pistorius, der er  
anklaget for overlagt drab. Her er et par udpluk af Pistorius’  
forklaring:

 n - Tidligt om morgenen vågnede jeg, gik ud på balkonen for at få 
blæseren ind, lukkede skydedøren, rullede persiennerne ned og 
trak gardinerne fra. Jeg hørte en lyd på badeværelset og blev klar 
over, at der var nogen derude.

 n - På vej ud til badeværelset råbte jeg for at få ham ud af mit hus 
og for at få Reeva til at ringe efter politiet. Det var bælgravende 
mørkt i soveværelset, og jeg troede at Reeva lå i sengen.

 n - Jeg hørte nogen bevæge sig inde på toilettet. Det befinder sig 
inde i badeværelset og har sin egen dør.

 n - Jeg skød mod toiletdøren og råbte, at Reeva skulle ringe til  
politiet. Hun svarede ikke, så jeg bevægede mig baglæns ud af  
badeværelset.

 n - Reeva var ikke i sengen. Det gik op for mig, at hun nok var på  
toilettet, da døren var låst.

  

usa - Kinas militær står bag omfattende angreb mod da-
taanlæg i USA, siger et amerikansk sikkerhedsselskab, 
der hævder, at hundredvis eller tusindvis af specialtræ-
nede dataspecialister deltager i aktiviteterne.

Beskyldningerne mod Kinas militær kommer fra sel-
skabet Mandiant, der arbejder med netsikkerhed.

Selskabet fremlagde tirsdag en rapport, som siger, at 
dataangrebene kan spores tilbage til en lidet opsigtvæk-
kende bygning i Shanghai.

Bygningen er angivelig hovedkvarter for en gruppe, 
der kendes som APT 1. Den skal have stået bag angreb 
mod vigtige mål som det nationale net for kraftforsyning 
i USA. /rItzAu/

Amerikanske rapport: Kinas hær  
står bag hackerangreb

tyskland - Den tyske forbundskansler Angela Merkels 
kristeligt demokratiske CDU måtte tirsdag afgive magten 
i endnu en delstat.

Det skete, da Niedersachsens nyvalgte delstatsparla-
ment valgte Hannovers hidtidige overborgmester Ste-
phan Weil til ny ministerpræsident.

Weils rød-grønne regering har kun ét mandats flertal i 
den nyvalgte landdag i Hannover og bestod sin første 
test, da den 54-årige socialdemokrat fik hele den rød-
grønne bloks 69 stemmer ved afstemningen, hvor de 68 
kristeligt demokratiske og liberale parlamentsmedlem-
mer i samlet flok stemte imod.

Stephan Weil afløser CDU’s David McAllister, som i 
midten af januar overraskende tabte delstatsvalget. Det 
betød en alvorlig øretæve til CDU-formanden Merkel for-
ud for forbundsdagsvalget til september. /rItzAu/dPA

Magteskiftet i Niedersachsen  
er nu en realitet

belgien - Det lykkedes kun en hær på 200 jægere i Bel-
gien at få nedlagt et enkelt vildsvin under et forsøg på at 
begrænse den hurtigt voksende bestand i landets nordli-
ge skove.

Jagten var arrangeret mandag af de lokale vildtmyndig-
heder i en skov tæt på byen Postei, hvor vildsvin har væ-
ret involveret i en række trafikulykker.

Jægerne fik øje på grupper på op mod 60 dyr, men 
bortset fra det ene skudte vildsvin slap alle de andre bort 
med livet i behold. Nogle menes at være flygtet ind i Hol-
land, sagde en talsmand.

- En gruppe bestod også af mange unge dyr, så det blev 
besluttet ikke at skyde mod den gruppe, sagde Dirk Boga-
ert, talsmand for Det Flamske Natur- og Skovdirektorat.

 /rItzAu/reuters

200 belgiske vildsvinejægere  
fik lange næser

tunesien - Den tunesi-
ske premierminister, Ha-
madi Jebali, oplyser på et 
pressemøde, at han er 
trådt tilbage to uger efter, 
at et mord på en oppositi-
onspolitiker udløste en 
alvorlig krise.

Jebali måtte mandag 
opgive forsøget på at dan-
ne en ny regering bestå-
ende af teknokrater.

Behovet for en ny rege-
ring er kommet oven på 
mordet på den fremtræ-
dende venstreorientere-
de politiker Chokri Belaid 
den 6. februar.

Mordet udløste stor 
vrede blandt sekulære tu-
nesere, der beskylder lan-
dets dominerende parti, 
det islamiske Ennahda, 
for at dække over militante islamister, de såkaldte salafi-
ster.

Belaids familie har beskyldt Ennahda for at være skyld 
i forbrydelsen. /rItzAu/reuters

Tunesiens premierminister  
trækker sig tilbage

regeringskrisen    i tunesien 
forværres med premierminister 
Hamadi Jebalis afgang. FOtO: AP

Diamantkuppet  
i Bruxelles er  
begået af folk  
med insiderviden,  
vurderer  
diamanthandler

belgien - Det diamantrøve-
ri af astronomiske dimensio-
ner, der mandag aften fandt 
sted i Bruxelles’ Lufthavn, 
er så nøje udtænkt, at det le-
der tankerne hen på et kup i 
en James Bond-film.

Sådan lyder det fra dia-
manthandler Katerina Pitz-
ner, der har mere end 20 års 
erfaring som diamanthand-
ler.

Hun har har været i kon-
takt med nogle af sine sam-
arbejdspartnere, der er ble-
vet berørt af det opsigtvæk-
kende røveri, hvor diaman-
ter til en værdi af cirka 280 
millioner kroner er blevet 
stjålet.

- Det er opsigtvækkende 

og nøje udregnet, fordi de 
her penge- og diamanttrans-
porter, når de kører fra det 
såkaldte ”diamond district” 
i Antwerpen, altid bliver ak-
kompagneret af to Toyota 
Landcruisere og bevæbnede 
styrker i hver bil, siger hun.

Ifølge Katerina Pitzner 
stopper diamanttranspor-
ten ikke på noget tidspunkt 
på ruten fra Antwerpen, der 
er centrum for verdensom-
spændende diamanthandel, 
til lufthavnen i Bruxelles.

Fandt det svageste led
Derfor vurderer hun, at de 
otte maskerede røvere, der 
står bag kuppet, har haft et 
stort kendskab til ruten.

- De har altså fundet det 
svageste led på den her rute, 
og det vil være lige præcis 
der, hvor diamanterne skal 
transporteres fra bilen og 
om bag i flyet, siger hun og 
fortsætter:

- De har været friske nok 
til at køre gennem hegnene 
ind til lufthavnens startbane 

i bedste James Bond-stil. Der 
sad passagerer i flyet, og dia-
manterne var det sidste, der 
blev lastet, før det skulle fly-
ve.

Katerina Pitzner tror, at 
det store røveri vil betyde, at 
der kommer endnu større 
fokus på sikkerheden i luft-
havnen fremover.

- Som diamanthandler 

skal man hele tiden være på 
forkant med sikkerheden. 
Jeg vil tro, at man formentlig 
vil sørge for, at hegnet ud til 
landingsbanen bliver for-
stærket, siger hun.

Ingen kom noget til under 
røveriet, selvom de maske-
rede mænd var stærkt be-
væbnede. /rItzAu/

Diamantkup minder om Bond-film

sikkerhedsfolk fra lufthavnen    i Bruxelles ved hegnet, som  
røverne kørte igennem for at komme ind til flyet, hvor de stjal   
diamanter for 280 millioner kroner.  FOtO: AP



VEJLE MESSEN 2013
ØSTJYLLANDS STORE BOLIG OG FAMILIEMESSE

23. OG 24. FEBRUAR • KL. 10-17

DGI-HUSET I VEJLE • Willy Sørensens Plads 5

SPAR PÅ ENERGIEN
- OG SPAR PENGE.
 
SENESTE NYT PÅ
ENERGI-FRONTEN. 

• DELIKATESSER
• ØKOLOGISK MAD, FRUGT
• WELLNESS OG MASSAGE
• BRILLEMODE 
• SYNSKIRURGI
• DEJLIGE SENGE
• GARDINER OG GULVE 
• FLOTTE NYE BILER
 

OMBYG, NYBYG,
RENOVERING. 
 
FÅ EN SNAK MED
DIN LOKALE FAG-
MAND OG EKSPERT. 

• KØKKENER OG VINDUER
• GARAGEPORTE
• TAG OG ISOLERING
• SIKRING
• BANK OG FINANSIERING
• NYE HUSE OG OMBYG
• KØB AF EL OG VARME
• LEJEBOLIG, OG M.M. 

WWW.VEJLEMESSE.DK • ARRANGØR: JUNG MESSER APS • ENTRÉ: KR. 50,- FOR VOKSNE OG BØRN FRA 8 ÅR ELLER VED AFLEVERING AF GÆSTEKORT .

VEJLE MESSEN FEJRER 20 ÅRS RUND FØDSELSDAG I ÅR
DER ER GRATIS KAFFE OG KAGE TIL DE FØRSTE MORGENFRISKE LØRDAG OG SØNDAG KL. 10.00!

VI SES PÅ VEJLE MESSEN!
Gratis gæstekort kan fås i Vejle, så længe lager haves, hos Bilka, Føtex, Kvickly, Fakta, McDonalds, 
og hos  flere tankstationer.  Samt så længe lager haves, hos flere DagliBrugsen, SuperBrugsen, 
Fakta, Spar, Rema1000, Kiwi og tankstationer Statoil, HK, Shell, XY, OK og Q8 i Bredsten, Vandel, 
Jelling, Gadbjerg, Vinding, Hedensted, Løsning, Stenderup, Hornsyld, Juelsminde, Barrit, Bredballe 
og Børkop. 

Salg af bil  
 • Er din bil ikke salgsklar kan du få os til at klargøre den, så den står rigtig fl ot og indbydende.

 • Vi tager billeder af din bil, som bliver lagt ind på vores webside og annonceret på alle de store  sites på nett et, såfremt  
  vi har kunder i vores køberkartotek til netop en bil som din, tager vi kontakt til kunden, for formidling af salget. 

 • Formidlingen af salget foregår eft er princippet “solgt eller gratis”.

KONTAKT:  Jens Larsen, tlf. 51 68 92 98  jl@kautok.dk

Kinnerup Auto Kommision A/S, Soldalen 2-4, 7100 Vejle
www.kautok.dk

NYT i Vejle

Kinnerup Auto Kommision A/S
Vi formidler køb og salg af biler  SPAR FORHANDLERAVANCEN

Åbent: Hverdage kl. 9.30 - 17.00. Lørdag eft er aft ale. Søndag kl. 11.00 - 16.00.
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hende, der var derinde, hed 
det i Pistorius’ forklaring.

Den blev ledsaget af en 
række udtalelser fra nære 
venner, der alle gav udtryk 
for, at der var tale om et me-
get forelsket kærestepar, og 
beskrev Pistorius som en rar 
og følsom fyr.

Spørgsmålet er, om det er 
nok til at overbevise dom-
mer Desmond Nair om, at 
”Blade Runner” skal slippe 
for at sidde i fængsel, mens 
den egentlige retssag bliver 
forberedt.

Samme Nair vurderer, at 

der kan være tale om et 
overlagt drab, og derfor skal 
Pistorius’ forsvarer Barry 
Roux lægge meget overbevi-
sende fakta på bordet, hvis 
den sydafrikanske sports-
helt skal løslades.

Mindehøjtidelighed
Mens tirsdagens retsmøde 
fandt sted, blev den dræbte 
Reeva Steenkamp i øvrigt 
kørt til et kapel i byen Port 
Elizabeth, hvor hun stam-
mer fra.

Her blev hun mindet ved 
en højtidelighed, hvor 90 fa-

miliemedlemmer og nære 
venner deltog.

Bongiwe Gaxambaa, der 
gik i klasse med Steenkamp i 
en katolsk skole, kan stadig 
ikke fatte, at veninden ikke 
længere er i live.

- Det er først nu, hvor jeg 
er her, at jeg forstår, at hun 
ikke er her længere, siger 
Gaxambaa.

Sagen mod Pistorius gen-
optages onsdag og bliver 
ved, indtil dommeren har 
fået tilstrækkeligt grundlag 
til at tage stilling til kautions-
spørgsmålet.

NORGE - Rigtig mange nord-
mænd har stor tillid til deres 
egen og til deres lands øko-
nomi, men optimismen er 
særlig udbredt blandt de æl-
dre.

Gode pensionsordninger 
og en stærk vækst i boligpri-
serne betyder, at nord-
mænd på over 60 år har en 
stærk tro på en fremtid med 
en god økonomi.

Ikke siden finanskrisens 
start i 2008 har denne al-
dersgruppe set lysere på de-
res situation, viser tal fra 
Forventningsbarometeret 
for årets første kvartal.

- Dette afspejler, at man-
ge, som nu er over 60 år, får 
det bedste fra to pensions-
verdener, siger administre-

rende direktør Idar Kreutzer 
i Finans Norge.

Han tilføjer, at aldersgrup-
pen har oparbejdet en god 
og tryg pension, og at mange 
kan kombinere job og pen-
sion, fra de er 62 år gamle.

- De nyder også godt af en 
situation med efterspørgsel 
på arbejdsmarked og nye til-
tag, som er som særlig rettet 
mod ældre arbejdstagere, 
siger Kreutzer, der samtidig 
henviser til stigende bolig-
priser.

Forventningsbaromete-
ret, der er udarbejdet af TNS 
Gallup for Finans Norge, vi-
ser også, at der har været en 
relativ stærk vækst i antallet 
af lån i den højeste alders-
gruppe.

Forventningsbarometeret 
måler stemningen i hushold-
ningerne i forhold til den na-
tionale og den private øko-
nomi, ligesom det registre-
rer planer om større anskaf-
felser.

En tilsvarende måling, 
der er foretaget i EU, viser, 
at afstanden mellem nord-
mænds og andre europæ-
veres syn på økonomi aldrig 
har været større siden indfø-
relsen af sammenlignelige 
tal i 1993.

Finans Norge-direktøren 
mener, at nordmænd gør 
klogt i ikke at glemme, at si-
tuationen hurtigt kan ændre 
sig - for eksempel ved et 
kraftigt fald i oliepriserne.

 /RITZAU/NTB

Nordmænd over 60 år
ser lyst på fremtiden

USA - Mindst 18 mennesker 
er kvæstet efter en voldsom 
eksplosion i det mondæne 
shopping-distrikt Country 
Club Plaza i Kansas City. 

Syv meldes i livsfare ifølge 
CNN.

En bil ramte tirsdag aften 
lokal tid en gasledning foran 
en restaurant i området, 
hvilket udløste en kraftig 

eksplosion, der har sat gang 
i en større brand.

Boligblok i brand
Restauranten og en hel bo-
ligblok var opslugt af ilden, 
og store flammer og sorte 
røgskyer steg til vejrs fra 
ulykkesstedet, skriver ny-
hedsbureauet AP.

Flere brandstationer i om-

rådet har sendt slukningskø-
retøjer af sted for at hjælpe 
med at tøjle flammehavet, 
og mindst 12 ambulancer be-
finder sig på stedet.

De kvæstede bliver be-
handlet på forskellige hospi-
taler i området, skriver den 
lokale tv-station KSHB.

 /RITZAU/

Gasledning eksploderede i shoppingområde

SCHWEIZ - Nordkorea true-
de tirsdag Sydkorea med 
”total ødelæggelse” under 
en debat på FN’s nedrust-
ningskonference i  Genève.

Nordkorea sagde, at lan-
det kunne tage ”et andet og 
tredje skridt” efter en atom-

prøvesprængning i sidste 
uge.

- Som man siger: En 
nyfødt hvalp frygter ikke ti-
geren. Sydkoreas fejlagtige 
optræden indvarsler bare 
dets endelige ødelæggelse, 
sagde den nordkoreanske 

diplomat Jon Young Ryong.
Den britiske ambassadør 

Joanne Adamson sagde, at et 
sådan sprogbrug er ”fuld-
stændig upassende”, og at 
diskussionen med Nordko-
rea er på vej i den helt for-
kerte retning. /RITZAU/REUTERS

Nordkorea truer Sydkorea med udslettelse
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Stigen er et vigtigt værktøj,  når skorstensfejeren skal op på taget. 
Han med stigen og de forskellige koste i jernbånd rundt om  
skulderen er det klassiske billede af skorstensfejeren. 

En slagkost, en græ-
ker, en kollert, 
munddug og hoved-
kontoret.

Det er bare nogle få af de 
indforståede fagudtryk, som 
høres blandt skorstensfeje-
re. De sortklædte mænd 
med sod i ansigtet og på 
hænderne, som i hvert fald 
tidligere balancerede på tag-
ryggene på bare fødder.

Synet af den sorte mand 
med de hvide øjenæbler 
midt i det sorte ansigt kunne 
i barndommen næsten for-
komme uhyggelig. Men 
bortset fra tøjet og soden, 
der har det med at sætte sig, 
er han faktisk ganske frede-
lig, manden indeni.

John Merrald er stolt af sit 
fag og synes stadig, at arbej-
det som skorstensfejer er 
specielt.

Vi møder ham på taget af 
en villa på Kirkevænget i 
Hatting, hvor han skal feje 
en stålskorsten, der klarer 
aftrækket fra en brænde-
ovn.

Vel nede på jorden fortæl-
ler han:

- I gamle dage var det me-
re beskidt end i dag. Vi får 
knap så meget sod i ansigtet 
som tidligere, hvor der var 
mere sod i skorstenene. Men 
hænderne bliver stadig lige 
sorte, og jeg har da også 
munddug - den hvid klud 
omkring halsen - på. Den 
kan vi trække op foran mun-

den, men jeg har nu også 
moderne åndedrætsværn 
liggende i bilen.

- Jeg holder også fast ved 
den høje hat - i modsætning 
til mange af de unge svende. 
Jeg synes, vi skal holde fast i 
traditionerne. Det er noget 
med faglig stolthed.

7200 skorstene
John Merrrald overtog for et 
år siden skorstensfejningen i 
Horsens Kommunes sydlige 
distrikt, det vil sige Horsens, 
Lund, Hatting, Egebjerg og 
Stensballe, mens en anden 
mester klarer Brædstrup- og 
Gedved-området.

- Der bliver flere brænde-
ovne, men færre oliefyr. Så 
netto får vi færre skorstene. 
I øjeblikket har jeg 7200 
skorstene, som jeg og mine 
tre svende skal feje i mit om-
råde.

- Vi kommer automatisk 
rundt i hele området i løbet 
af et år. Smider en seddel i 
postkassen, som fortæller, 
at vi er i området, og om det 
passer husejeren den eller 
den dag.

- Husejerne kan ringe til-
bage, så vi finder det tids-
punkt, der passer dem.

Skorstenenes ejer skal 
være hjemme, for vi skal feje 
både udendøre og inde.

- Først kravler vi på taget 
og sænker en slagkost, en 
jernkugle  i en kæde, eller en 
”græker”, en kost med strit-
tende børster, ned i skorste-
nen. Derved løsnes sod, som 
sidder på siderne af skorste-
nen.

- Soden falder ned i bræn-
deovnen eller i bunden af 
pejsen, og derfor skal vi og-
så ind i huset og feje den 
sod, som er faldet ned, væk.

- Derudover skal vi foreta-
ge det, der hedder er brand-
præventivt eftersyn. Det vil i 

realiteten sige, at vi skal kig-
ge efter, om husejeren har 
ændret nogen omkring pej-
sen, brændeovnen, fyret 
osv. siden sidst. Eller om 
han f.eks. har hængt et bil-
lede over lige ved siden af 
brændeovnen eller stillet 
noget brændbart tæt ved  
f.eks. brændeovnen.

- Skorstensfejerens besøg 
en gang om året er lovplig-
tigt, og det er husejerens an-
svar, at det bliver gjort.

En del lovstof
John Merrald elsker sit job 
og kunne ikke forestille sig 
at lave andet.

Han er oprindelig uddan-
net maskinarbejder. Deref-
ter sejlede han på de syv ver-
denshave i 10 år, men gik så i 
land og i voksenlære som  
skortensfejer.

Uddannelsen varer fire år 
og kræver andet og mere 
end at kunne sænke en slag-
kost ned i skorstenen.

- Det her job rummer en 
del lovstof. Så man skal kun-

ne læse og tilegne sig teori. 
Der er faktisk en del lærlin-
ge, som dumper, fordi de ik-
ke kan klare det boglige, for-
tæller Merrald.

- Hvad er det, der gør det så 

dejligt at være skorstensfejer?
- Det er kombinationen af 

frihed og ”fast arbejde”. 
Svendene og jeg har hver 
dag en stribe huse - typisk 
mellem 12 og 16 - vi skal be-
søge. Men vi tilrettelægger 
selv - også svendene - hvor-
når vi vil besøge de enkelte.

- Passer man sit arbejde, 
er der ingen, der blander 
sig.

- Sådan en forårsdag eller 
en tidlig efterårsfag med sol 
og høj klar himmel.... Ja-
men, så findes der da ikke 
noget skønnere end at krav-
le rundt på tagene.

- På en hed sommerdag 
kan det være varmt, og om 
vinteren bidende koldt. Det 
tager vi med. Forår og efter-
år er klart det bedste,

- Og så kan jeg også lide 
det sociale i jobbet. Kommer 

Hovedkontoret kaldes bunden  af den høje hat, hvor 
skorstensfejeren gemmer køresedler og kvitteringer fra 
dagens fejninger. Hatten er lavet af harepels og koster 
knap 4000 kr. I gamle dage var det muldvarpe, der lagde 
skind til. 

Tekst:  
Bente Just
bj@hsfo.dk

Foto:  
Morten Marboe
mm@hsfo.dk

Bag i bilen  hænger meget værktøj, som har været stort set  
uændret gennem flere hundrede år.
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Manden  
på taget

 n John Merrald er stolt af  sit fag  
og kunne ikke forestille sig andet  
end at være skorstensfejer

Den sorte jakke  med gyldne knapper hedder en kollert.  
Hatten med harepels er skorstensfejerens kendetegn og  
giver mindelser om H. C. Andersens eventyr.

man kl. syv om morgenen 
til en børnefamilie, der har 
travlt med at blive færdig og 
komme afsted, bliver det i 
reglen ikke til ret meget 
snak.

- Men kommer vi op ad 
formiddagen til gamle fru 
Hansen, som har god tid og 
gerne ville snakke, er det 
rigtigt hyggeligt med en 
snak. Og tit fortsætter vi, 
hvor vi slap sidste år, og 
vender tilbage til hendes to-
mater i drivhuset, børne-
børnene eller bentøjet, der 
måske ikke er så godt læn-
gere.

- Det er noget med situati-
onsfornemmelse. Taler 
kunder til os, vil vi gerne 
snakke. Men tager han ikke 
initiativ til en snak, gør vi 
det heller ikke.

-  Det sker, at vi bliver 

budt på kaffe eller en so-
danvand. Og det, synes vi, 
generelt er hyggeligt.

John Merrald fortæller, at 
et besøg kan tage 20 minut-
ter, 40 minutter eller lidt 
mere afhængig af, hvad der 
skal fejes.

Prisen er typisk 300-450 
kr. - igen afhængig af instal-
lationen.

 

 ➔ Som en særlig service tager 
John Merrald ud til borgerne 
og giver gratis råd og  
vejledning om, hvordan  
pejse, brændeovne,  
skorsten osv. skal installeres.  
Og han fortæller, hvordan 
man tænder op i pejse og  
brændeovne, så træet  
udnyttes bedst.tt

Afdragsfriheden 
udløber for mange 
boligejere i de 
kommende år.   
Det kan betyde  
store ændringer  
i økonomien.  
Derfor er det en 
god idé at få den 
kigget efter i  
sømmene nu

Af Henrik Christensen
kundechef, Sydbank Østjylland 

Den afdragsfrie fest lakker 
mod enden. De første af-
dragsfrie boliglån udløber i 
år, og det betyder, at rigtig 
mange boligejere igen skal 
til at betale afdrag i de kom-
mende år. Mere end halvde-
len af alle danske boliglån er 
nemlig afdragsfri. De må-
nedlige udgifter kan for de 
pågældende boligejere stige 
med helt op mod 4.000 kro-
ner for hver lånt million. 

Hører du til dem, som skal 
i gang med at afdrage inden-
for de næste tre-fem år, er 
det en god idé at få taget 
temperaturen på din øko-
nomi allerede nu. Den gode 
nyhed er nemlig, at man kan 
være med til at minimere 
presset på budgettet, hvis 
man griber ind i tide. Lader 
man derimod stå til, kan det 
ende med, at man kan blive 
nødsaget til at skære, hvor 
det gør ondt. 

Undgå overraskelser
Selv hvis man i sin tid fik lagt 
en god økonomisk plan ved 
lånets optagelse, kan det 
være en fordel at give øko-
nomien et eftersyn, inden 
det går løs med afdragene. 
For der kan være forhold, 
der har ændret sig under-
vejs. 

Har man eksempelvis et 
10-årigt banklån, er det må-
nedlige afdrag ikke automa-
tisk blevet ændret, selvom 
renten er steget undervejs. 
Det betyder, at lånet i stedet 
får en længere løbetid, som 
kan give en uforudset uba-
lance i budgetterne i et år el-
ler to. 

To udsatte grupper
Det er derfor en god idé for 
alle boligejere med afdrags-
frie lån at få økonomien set 
grundigt igennem af bank-
rådgiveren. Men for to grup-
per er der særlig grund til at 
være på forkant.  Det gælder 
de boligejere, der har brugt 
afdragsfriheden på øget for-
brug, og dem, som har opta-

get et afdragsfrit lån med 
variabel rente. 

En undersøgelse fra Real-
kreditrådet viser, at de fleste 
boligejere har brugt afdrags-
friheden på at spare op, be-
tale af på anden gæld eller 
på investeringer. Men en 
mindre gruppe oplyser, at 
de har brugt pengene på 
øget forbrug. Denne gruppe 
kan blive særligt hårdt ramt, 
når der igen skal betales af-
drag. 

Få styr på renten
Mere end 60 procent af de 
afdragsfrie lån er optaget 
med variabel rente. Renteni-
veauet i Danmark har længe 
været lavt. Men der er ikke 
umiddelbart grund til at tro, 
at den lave rente er kommet 
for at blive. Og en rentestig-
ning, som falder sammen 
med, at man skal begynde at 
betale afdrag, kan være det, 
der får korthuset til at vælte 
for nogle familier. Derfor 
kan der især for netop disse 
boligejere være store forde-
le forbundet med at få lagt 
loft på renten eller få den 
lagt fast, så man kender sine 
fremtidige månedlige ydel-
ser. 

For alle gælder det, at jo 
før, du giver økonomien et 
tjek, jo bedre. Er du i god 
tid, får du længere tid at for-
dele de fremtidige udgifter 
over. Og dermed øger du 
chancen for, at du kan be-
holde den levestandard du 
har i dag.

Har du råd  
til at betale 
afdrag?

Ejer man en bolig  med  
afdragsfrie lån, der udløber  
de kommende år, er det en god 
ide at få kigget økonomien 
igennem i god tid.

Henrik Christensen,  Sydbank 
  Østjylland.
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Vi søger:
-  Maskinfører og håndmand gerne et   
 makkerpar, som er vant til at grave   
 kabler og rør ned. Meget gerne  
 bosiddende i Trekantområdet.

- Blæse/gravehold med erfaring inden- 
 for fiberblæsning og skydning med   
 jordraketter. 

- 2 medarbejdere til en ny borebil, som 
 laver styrbare underboringer. Man 
 skal være fleksibel med hensyn 
 til arbejdstider, da overarbejde kan 
 forekomme. 

For alle stillinger gælder det at ar-
bejdspladserne er i det meste af  
Jylland og på Fyn.

Uden erfaring al henvendelse unød-
vendig.

Henvendelse til: 
Entrepriseleder Niels Fosgrau, 
40370940

Colliers International Danmark

Telefon 70 23 00 20 > www.colliers.dk oline.dk

VEJLE – OUSKÆR 
Kontorlokaler direkte til Vejle Gol� ane udlejes
Lejemålene ligger i de 2 nyopførte bygninger på ejendommen. 
Ejendommen er hovedsæde for tøj� rmaet Spirit Wholesale og 
placeret i et attraktivt industrikvarter i Vejle Syd.
 • Samlet etageareal: 1.000 m²
 • Kan opdeles i mindre enheder efter aftale
 • Gode parkeringsforhold
 • Mulighed for kantineordning, a� ængig af antal ansatte
 • Lyse og rummelige lokaler

Årlig leje: fra kr. 675,- pr. m²

SAG 273967
jvi@colliers.dk

Mekaniker søges
Du skal være udadvendt, ansvars- og kvalitetsbe- 
vidst med dit arbejde og kunne lide at have travlt.

Vi forventer at du:
•  Er uddannet mekaniker.  
•  Har kørekort B-C og evt. E.
•  Kan arbejde selvstændigt og give vore kunder en  
 venlig og faglig korrekt betjening.
• Har arbejdet med mindre benzin og dieselmotorer  
 samt hydraulik.

Du vil blive beskæftiget med reparationer og service 
på kompakttraktorer, redskabsbærere, minilæssere 
mindre entreprenørmaskiner samt have- og park-
maskiner. Løn efter kvalifikationer.

Skriftlig eller telefonisk henvendelse til: 
Niels Broch

Broch´s maskinhandel er en moderne salgs- og servicevirksomhed, 
der primært beskæftiger sig med salg og servicering af professio-
nelle maskiner inden for den grønne sektor til såvel det offentlige samt 
private.

Niels Broch

Broch´s  
Maskinhandel
Lars Larsensvej 4 - 7171 Uldum
Tlf. 7567 8008 - www.brochs.dk
40 år med “grønne Maskiner”

DIN VIRKSOMHED HAR VOKSEVÆRK OG DU 
MANGLER STØRRE LOKALER OG KAPITAL

Vi har ledige lokaler med alt hvad der kræves af fabriks- og kon-
torfaciliteter som vi gerne vil stille til rådighed for dig uden ind-
skud og i en periode uden husleje. De sparede omkostninger vil 
blive kapitaliseret til en ejerandel i din virksomhed. 

Har du behov for yderligere assistance i forbindelse med fl yt-
ningen og driften af din virksomhed er vi også indstillet på at 
drøfte dette.

Petersen Machinery er en danskejet virksomhed der producerer 
bearbejdningsmaskiner til tyndpladeindustrien med et globalt 
salgsnet, herunder egne datterselskaber i USA og Kina. I forbin-
delse med samlingen af al produktion på vores fabrik i Sverige 
har vi ledige lokaler i Uldum mellem Vejle og Horsens. Du kan 
hente fl ere oplysninger om virksomheden på vores hjemmeside 
www.petersenmachinery.com 

Vi glæder os til at høre fra dig og du bedes venligst skriftligt kon-
takte os med få relevante oplysninger på mail til Lasse Petersen 
lp@petersenmachinery.com. 

Petersen Machinery Denmark A/S 

www.petersenmachinery.com

Kontakt:

lp@petersenmachinery.com hoh@petersenmachinery.com

Køkkenleder 
til Silkeborghus
Silkeborghus søger en initiativrig køkkenleder, som 
ikke er bange for at tage udfordringer.
Stillingen er en fuldtidsstilling med start 1. maj 2013. 
Vi tilbyder et spændende job, hvor du skal være 
ansvarlig for at skabe et højt serviceniveau. 
God kontakt til husets beboere og gæster er vigtige 
nøgleord. 

Du skal med reference til inspektøren stå i spidsen 
for køkkenets drift med 2 ansatte samt 5-6 ungar-
bejdere. Køkkenet er selvdækkende i.f.t. sygdom og 
ferie.

Køkkenet laver mad 365 dage om året (frokost og 
aftensmad). Husets beboere har mulighed for at 
bestille selskaber. Huset afholder 4-6 gange om året 
større fællesarrangementer.

Vi forventer, du:
-  er faglært, har ledererfaring og brænder for dit 

fag.
-  er forandringsparat og positivt kan gå forrest i 

omstillingsprocesser.
-  er stabil, fl eksibel, ansvarsbevidst og kan bevare 

overblikket i stressede situationer med et smil på 
læben.

-  er ordensmenneske og arbejder struktureret, samt 
har erfaring med egenkontrol.

-  er fortrolig med brug af computer (regneark m.m.) 
samt administrative opgaver.

-  kan lave vagtplaner.
- kan planlægge og organisere.
- kan udarbejde spændende menuplaner.
-  har erfaring med afholdelse af selskaber/arrange-

menter.
-  har erfaring i indkøb, forhandling med leverandø-

rer samt er økonomisk ansvarsbevidst.

Løn og ansættelsesforhold efter nærmere aftale.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved hen-
vendelse til inspektør Mia Schmidt,  tlf.: 86823366.

Ansøgningsfrist: Den 7. marts kl. 12. Ansættelsessam-
taler er planlagt til d. 18. og 19. marts.

Silkeborghus er et selvejende boligbyggeri med 68 
lejligheder fordelt på 14 etager i naturskønt område. 
Se www.silkeborg-hus.dk
Ansøgningen sendes til silkeborg-hus@mail.dk (mrk. 
Ansøgning/Køkkenleder) eller til Silkeborghus (att. 
Inspektør Mia Schmidt), Gudenåvej 3, 8600 Silkeborg.

Vestas skal spare 
penge. Derfor  
lukker man  
kontorerne  
i København  
og Randers.  
De ansatte skal  
sidde i Aarhus

aarhus - Vestas samler nu 
de ansatte på selskabets ho-
vedkontor i Aarhus. Det be-
tyder, at kontorerne i Ran-
ders og København lukker, 
oplyser vindmølleselskabet.

- Det drejer sig om 360 an-
satte i Randers og omkring 
40 fra København, så om-
kring 400 i alt, fortæller 
Vestas’  pressechef, Mikkel 
Friis-Thomsen, til Ritzau.

Det er ansatte fra Vestas’ 
IT-afdeling samt Vestas Off-
shore, der flyttes fra Ran-
ders til Aarhus. Fra Køben-
havn er det blandt andet an-
satte fra kommunikation-, 
marketing- og public affairs-
afdeling.

I samme omgang skal der 
fyres 15-20 ansatte. Det er et 
led i vindmøllekoncernens 
overordnede spareplan, der 
skal nedbringe koncernens 
faste omkostninger med om-
kring tre milliarder kroner 

med effekt fra udgangen af 
2013.

De ansatte i København og 
på Alsvej i Randers blev tirs-
dag informeret om flytnin-
gen, der skal ske per 1. juli 
2013.

- Vestas er i øjeblikket ved 
at gennemføre en plan, der 
skal nedbringe virksomhe-
dens omkostninger. Det net-
op offentliggjorte årsresul-
tat viser, at vi er på rette vej, 
og at planen for alvor begyn-
der at vise resultater.

- Overflytningen af medar-
bejderne fra København og 
Randers til Aarhus er endnu 
et tiltag, der bidrager til at 
gøre Vestas mere lønsomt, 
siger Vestas-direktør Roald 
Steen Jakobsen i en medde-
lelse om flytteplanerne.

Vestas beskæftiger i dag 
omkring 4100 medarbejde-
re i Danmark. Heraf arbej-
der omkring 2000 i Østjyl-
land. Resten arbejder i pro-
duktionen i Lem og Ringkø-
bing. Efter denne overflyt-

ning vil der være omkring 
1500 medarbejdere i Aar-
hus. De resterende omkring 
500 medarbejdere i Østjyl-
land vil være fordelt mellem 
Vestas’ produktionsfacilite-
ter i Hammel og på Lange-
landsvej i Randers.

Ved udgangen af 2012 var 
der i alt 17.778 ansatte glo-
balt i Vestas. Det tal skal ned 
til omkring 16.000 i løbet af 
2013, har Vestas meldt ud.

 /ritzau/

Vestas flytter folk til aarhus og fyrer 15-20

”Overflytningen af medarbejderne fra  
København og Randers til Aarhus er  
endnu et tiltag, der bidrager til at gøre 
Vestas mere lønsomt.”

Roald Steen JakobSen, VeStaS-diRektøR 



LOKAL ERHVERVSRÅDGIVER MED
MERE OVERBLIK...

Den Jyske Sparekasse søger en erfaren og kompetent erhvervsrådgiver til vores 
filial i Horsens. Her vil du blive en del af et team på i alt 19 kolleger, der arbejder 
sammen om at give vores kunder den bedste rådgivning og service. 

Du får: 
• ansvar for egen portefølje af mindre og mellemstore erhvervskunder 
• mulighed for at deltage i opsøgende arbejde over for potentielle kunder 
• gode kolleger i en fuld udbygget erhvervsafdeling 
• en travl hverdag i en afdeling med høj kompetence og godt humør 
• gode udviklingsmuligheder i en stærk sparekasse der er engageret i lokalområdet

Vi forventer af dig, at du: 
• har stor arbejdsglæde og udstråler dette 
• har erfaring med erhvervskunder 
• har opdateret faglig viden og relevant teoretisk uddannelse 
• er selvstændig, men alligevel holdspiller 
• udviser godt købmandskab 
• har sunde kreditmæssige holdninger og er resultatorienteret 
• har et godt humør

Det er desuden en fordel, hvis du har kendskab til lokalområdet.

Har du spørgsmål? 
Så kontakt områdedirektør Jesper Bo Larsen på tlf. 76 28 19 48.

Er du interesseret i udfordringen? 
Så send en ansøgning hurtigst muligt til Den Jyske Sparekasse, Borgergade 3, 
7200 Grindsted, mrk. ”Erhvervsrådgiver - Horsens”, att. HR koordinator, Helle 
Skjøt Pedersen eller pr. email til hsp@djs.dk. 

www.djs.dk

engagement...

Midtjyllands Avis søger Danmarks dygtigste 
dealmaker til DagensSilkeborg.

Dagens
silkeborg

www.dagenssilkeborg.dk

Dealmaker søges
Dagenssilkeborg

Tænder du på gode tilbud, og er du en skarp sælger? Så har vi jobbet til dig. 

Midtjyllands Avis er et af Danmarks ældste mediehuse. Vi er med en større online-
satsning, i form af blandt andet MJA.DK, samtidig et af de mest moderne.  
Vi har vores flotte gennemrenoverede lokaler i den gamle papirfabrik - centralt 
beliggende i Silkeborg.
Dit job bliver at opdyrke markedet for tilbud på DagensSilkeborg og herudover 
indgå i salgsteamet omkring DagensVejle, DagensHorsens og DagensFredericia. 
Din daglige arbejdsplads bliver i Silkeborg, men du må forvente skiftende arbejds-
tider og kørsel til Vejle minimum en gang om ugen for at deltage i salgscoaching 
og team-koordinering.

Vi forventer at du: 
• Har salgserfaring med detailhandel og gerne opsøgende salg
• Er resultatorienteret, engageret og ikke bange for at blive målt 
• Har et godt lokalt netværk i Silkeborg
• Er stærk, robust og selvkørende
• Brænder for at gøre en forskel 

Til gengæld tilbyder vi:
• Indflydelse på din egen hverdag
• Mulighed for at blive en del af en succes

Ansøgning
Ansøgning sendes til online- og digitalchef Bjørn Harbøll på bh@mja.dk.  
Ansøgningerne behandles løbende  -  så send din ansøgning hurtigst muligt. 
Har du spørgsmål til stillingen, kan du ringe til Bjørn Harbøll - telefon 87 22 84 74
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dit job og erhverv

Af E. K. Larsen
ekl@adviser-as.dk

Bankerne har mig bekendt 
aldrig været populære som 
institution. Det er nemlig al-
drig populært at sidde på 
kassen og være den, der skal 
sige nej. 

Den negative virkning af 
at afslå et lån tæller 100 gan-
ge så meget som den positi-
ve af at bevilge. Man kan 
glemme, at man engang har 
fået bevilget et lån, men et 
afslag, det huskes. Afslaget 
kommer derfor til at præge 
bankernes image, selv om 
afslag er undtagelsen i for-
hold til bevillinger af kredit-
ter. 

Har bankerne aldrig været 
populære, har de til gen-
gæld generelt haft meget høj 
troværdighed blandt kun-
derne. Men de seneste år 
har givet ridser i lakken, for-

di nogle banker har spillet 
en mindre flatterende rolle.

Paradoks-krav 
Kombinationen af manglen-
de popularitet og reduceret 
troværdighed har gjort det 
lettere at advokere for 
stramme restriktioner og 
stærkere kontrol med ban-
kerne, internationalt såvel 
som nationalt. 

Der er i øjeblikket lidt af et 
paradoks. På den ene side 
rejses der krav om mere 
kontrol og stærkere restrik-
tioner for institutterne. Hi-
storien skal ikke gentage sig. 
På den anden side bebrejder 
man bankerne for at udvise 
manglende samfundssind. 
De sætter priserne op, og de 
er i øvrigt ikke risikovillige 
nok De hjælper ikke med til 
at få hjulene i gang igen etc.

Man skal imidlertid gøre 
sig klart, at forøgede restrik-

tioner for bankerne hænger 
sammen med omfanget af 
deres risikovillighed og pri-
serne på deres ydelser. 

Hvis der f.eks. fastsættes 
bestemmelser om, at lån 
uden sikkerhed til mindre 
virksomheder uden tilstræk-
kelig kapital medfører, at 
banken skal forøge sin egen-
kapital eller sine reserver til 
at imødegå eventuelle tab, 
må banken reagere på en af 
to måder: Enten beslutte, at 
den ikke vil finansiere den 
slags kunder i fremtiden el-
ler sætte prisen for disse 
kunder i vejret. 

Hvis man bevilger lånet 
skal der nemlig tjenes ekstra 
penge til at forøge kapital og 
reserver. Der er kun kunden 
til at betale for dette nød-
vendige krav.

Der kan etableres restrik-
tioner ved hjælp af lovgiv-
ningen, men tilsynsmyndig-

heder/nationalbank kan ad-
ministrativt fastsætte re-
striktioner med mindst lige 
så kraftig virkning. Hvis til-
synsmyndigheden fastsæt-
ter en maksimalpris på land-
brugsjord, som er faldet 42 
procent gennem de sidste 
fire  år, vil banken typisk føle 
sig tvunget til at begrænse 
långivningen, så den fastsat-
te jordværdi kan dække. 
Hvis ikke banken retter ind, 
skal den betale med forøgel-
se af kapitale og reserver. 

Betales af kunderne
Restriktioner er ifølge sa-
gens natur beskrivelse af en 

adfærd eller disposition, 
man ikke ønsker. Der behø-
ver ikke være nogen mod-
sætning mellem bankernes 
valgte adfærd og de restrik-
tioner, der pålægges udefra i 
form af lovgivning og admi-
nistrative regler. Fornuftige 
restriktioner og fornuftig 
kreditpolitik f.eks. arbejder 
sammen. Restriktionerne 
får kun en selvstændig virk-
ning, hvis de pålægger ban-
kerne forholdsregler, de ik-
ke ville have gennemført. Da 
bankerne skal tjene penge 
for at kunne fungere, er der 
god mening i det gamle ud-
tryk at ”der kun er kunderne 

til at betale” Pålægger vi 
bankerne restriktioner, så 
man vanskeliggør eller for-
dyrer aktiviteten, er det 
kunderne, der kommer til at 
betale i sidste ende.

Restriktioner skal betales
E.K. Larsen, tidligere direktør 
i Aktivbanken og international 
rådgiver, i dag uafhængig rådgiver 
for private og virksomheder. 
I Folkebladet perspektiverer og 
analyserer han erhvervs-tendenser.
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Playmakeren har 
svært ved at  
vurdere fremtiden 
i Skanderborg  
efter næste sæson

Af Torben Andersen
ta@hsfo.dk

HÅNDBOLD - Matias Helt er i 
gang med sin anden sæson i 
Skandeborg, og den tidlige-
re Fredericia-spiller er i fuld 
gang med forhandlingerne 
om en ny kontrakt, men 
målstregen er stadig et styk-
ke væk.

- Jeg er i dialog med flere 
klubber, men Skanderborg 
er bestemt en mulighed, si-
ger Matias Helt.

Han vil ikke sige det direk-
te, men det ligger i luften, at 
hvis Skanderborg kommer 
med det nødvendige økono-
miske udspil, vil det ikke ta-
ge mange minutter at få 
skrevet under på en aftale.

- Det er svært at sige noget 
konkret lige nu. Skander-
borg vil være sikker på at 
have pengene. Det er som 
princip meget ansvarligt, og 
det er bedre end at komme 
om to måneder og ikke kun-
ne stå ved en aftale. Det er 
bare ikke den bedste løsning 
for mig, siger Matias Helt.

Skanderborg kæmper i 
øjeblikket med at få regnska-
bet for denne sæson til at gå 
i nul, og derfor tøver klub-
ben med at sætte sig i for 
store udgifter.

Matias Helt vil helt sikkert 
pynte på næste sæsons hold 
i Skanderborg, men han hø-
rer også til blandt de mere 
løntunge.

- Jeg er glad for at være i 
Skanderborg, men det er in-
gen hemmelighed, at klub-

ben bestemt ikke hører til 
dem, der betaler mest, siger 
playmakeren.

Højst to år
Han vil gerne tænke langsig-
tet, og i hans karriereplan-
lægning stod der oprindeligt 
to år i Skanderborg.

- Da jeg kom til klubben, 
sagde jeg til mig selv, at jeg 
maksimalt ville blive to sæ-
soner i Skanderborg, men 
nu kan jeg godt se mig fort-

sætte, hvis det sportslige er i 
orden.

Matias Helt skeler til, at en 
række af Skanderborgs spil-
lere er attraktive for de an-
dre ligaklubber, men det 
står nu klart, at spillere som 
Peter Balling, Andreas Væ-
ver, Rasmus Kaagaard og 
Kasper Povlsgaard fortsæt-
ter.

- Holdet til næste sæson 
begynder allerede nu at se 
ud til at få nogenlunde sam-

me styrke som i år, selv om 
Jonas Hansen bliver svær at 
erstatte i målet.

- Det store spørgsmål er 
så, hvad Skanderborg vil vi-
dere frem. Hvor langt ræk-
ker ambitionerne? Er det i 
år, at holdet topper, eller 
først i næste sæson, spørger 
Matias Helt.

Flere spillere og træner 
Jesper Holm har indikeret, 
at det er slut efter næste sæ-
son.

- Man kunne godt frygte, 
at det hele så falder til jor-
den, siger Matias Helt.

Men det er fremtiden. 
I første omgang skal han 

have en kontrakt for næste 
sæson, ligesom han skal ha-
ve kroppen op i fulde om-
drejninger efter en længere 
pause hen over julemåne-
den på grund af et brud i 
hånden.

- Jeg er ved at være ovre 
det meste - også alle småska-
derne. Det betyder, at jeg 
kan træne ordentligt, så jeg 
skal gerne snart være tilbage 
på mit gamle niveau, siger 
Matias Helt, der understre-
ger, at skudarmen for længst 
er blevet så stærk, at den 
kan bruges til at skrive un-
der på en ny kontrakt. 

Matias Helt venter  
på Skanderborg

Matias Helt er en  af de centrale spillere på Skanderborgs ligahold, men klubben vil have økonomien 
på plads, inden playmakeren får en kontrakt.  ARKIvFOTO: MARTIN RAvN 

”Det er egentlig 
meget ansvarligt  
af Skanderborg  
at vente med  
kontrakterne for  
at have styr på 
økonomien, men 
personligt vil jeg 
gerne have en  
afklaring.”

Matias Helt

Danskeren var  
blot en time om  
at slå verdens 
nummer 18,  
Lucie Safarova
TENNIS - Den danske tennis-
stjerne Caroline Wozniacki 
er kommet stærkt fra start i 
WTA-turneringen Dubai 
Tennis Championships.

Selv om hun på papiret 
havde fået en hård lodtræk-
ning i første runde, havde 
danskeren ingen problemer 
med at spille sig videre i tur-
neringen med en sejr på 6-2, 

6-2 over tjekken Lucie Sa-
farova.

Safarova ligger nummer 
18 på den aktuelle verdens-
rangliste, men hun kom al-
drig ind i kampen mod en 
velspillende Wozniacki, som 
gjorde sig færdig i løbet af 
præcis en time.

Tabte sidste år
Dermed fik den 8. seedede 
dansker revanche for de to 
spilleres seneste møde i Qa-
tar Open i Doha sidste år, 
hvor den tjekkiske spiller 
vandt i tre sæt.

Caroline Wozniacki har 
gode minder fra turnerin-

gen i Dubai, som hun vandt i 
2011. Sidste år blev det til en 
plads i semifinalen, hvor 
hun tabte til tyske Julia Gör-
ges.

I anden runde venter ki-
nesiske Jie Zheng, der er 
rangeret som verdens num-
mer 44. Trods den forholds-
vis lave rangering kan Zheng 
let vise sig som en vanskelig 
opgave.

Kineseren fører nemlig 3-1 
over Wozniacki i indbyrdes 
kampe. /RITzAu/

Kineser venter Wozniacki

Caroline Wozniacki kan se frem til at  møde Jie zheng fra Kina i  
anden runde i Dubai. Danskere cvandt WTA-turneringen i 2011.  
 FOTO: OSAMA FAISAL/POLFOTO/AP

HÅNDBOLD - Børkop HK mi-
stede vitale point, da det 
blev til et udebanenederlag 
til VRI Risskov i aftes. 

Børkop befinder sig for 
øjeblikket på en syvende-
plads i ligaen blot fire point 
fra nedrykningsstregen. 
Herunder ligger netop VRI 
Risskov, der dermed fik ha-
let to point ind.

- Vi er ikke i akut nedryk-
ningsfare, men vi er tættere 
på bunden. Det havde været 
rart at vinde kampen og slå 
et alvorligt hul, siger Bør-
kop- træner Kim Bækgaard.

Børkop så ellers ud til at 
have fint styr på kampen og 
førte indtil 10 minutter inde 
i anden halvleg. 

Pludselig smed spillerne 
bolden væk frem gange i 
træk, og så var de bagud 
med tre mål. I de sidste 10 
minutter scorede Børkop 
kun to gange og det forseg-
lede holdets skæbne.

Kim Bækgaard måtte i 
kampen undvære målvogte-
ren, Pia Rørvang, der sidder 
ude med karantæne. 

I stedet skulle Britta Ny-
broe, der er kommet tilbage 
fra håndboldpensionen for 
at hjælpe, holde boldene 
ude af buret. Og hun kunne 
ikke klandres for nederla-
get, understreger Kim Bæk-
gaard.

- Jeg er helt tryg ved Britta. 
Hun kommer også til at stå i 
næste kamp, hvor vi absolut 
skal have to point, siger træ-
neren.

Her møder Børkop top-
holdet Hasle, der ligger 
nummer to i divisionen. JEBA

VRI, Risskov  26   (11) 
Børkop HK  23  (12)

3. division, kvinder

Børkop-kvinder 
tabte vigtige 
skridt
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sport

Ole Damgaard  
står sammen med 
trænerassistent 
Kenneth Jørgensen 
for den sportslige 
ekspertise for  
næste sæson  
i Vejle Håndbold 

Af Flemming Linnebjerg
flli@vafo.dk

håndbold - Bestyrelsen i 
Vejle Håndbold er splittet.

Det er dog ganske frivil-
ligt, at Anders Sørensen og 
Lars Berggren tager sig af 
økonomi og opbygning af en 
salgsorganisation, mens 
Mette Torp Villadsen og Bo 
Gerlach står med det sports-
lige ansvar.

De to sidstnævnte er en 
del af et nyoprettet sports-
ligt udvalg, hvor trænerassi-
stent Kenneth Jørgensen og 
forstander på Vejle Idræts-
højskole, Ole Damgaard, og-
så spiller vigtige roller, og 
det udvalg står foran opga-
ven at sammensætte næste 
års trup og ikke mindst finde 
en afløser for cheftræner og 
sportschef Mads Brandt, 
som forlader klubben efter 
denne sæson.

Ole Damgaard er kendt i 
håndboldkredse som tidli-
gere ligatræner for Ikast/
Bordings ligakvinder og HC 
Midtjyllands bedste mandli-
ge hold, som han rykkede 
op i ligaen med, så Bo Ger-
lach er rolig og fattet i be-
stræbelserne på at løse de 
kommende opgaver.

- Håndboldfagligt er vi 

godt hjulpet med Kenneth 
og Ole, og selv om vi natur-
ligvis har travlt lige nu, er 
der ikke optræk til panik, 
understreger Bo Gerlach.

Undgår ikke  
udskiftninger
Han afslører, at interessen 
for Vejle Håndbold er stor 
fra spillerside, så det hand-
ler i høj grad om at finde de 
rette spillere.

- Vi har endnu ikke en fær-
dig sportslig strategi, men 
der er ingen tvivl om, at fæ-
nomenet ”Vejles krigere” er 
noget, vi arbejder videre 
med. Folk skal være villige 
til at arbejde hårdt, og vi 
snakker i øjeblikket med 
mange. Der vurderes på det 
sportslige niveau hos den 
enkelte, men det er også en 
faktor, at kemien er der i for-
hold til Vejle Håndbold og 

det, vi gerne vil, understre-
ger Bo Gerlach.

Han udtrykker tilfredshed 
med den nuværende trup, 
og han ønsker på vegne af 
bestyrelsen at danne en 
grundstamme af spillere, 
som bærer projektet det næ-
ste skridt.

- Vi undgår ikke udskift-
ninger. For det første kan 
mere velhavende klubber 
fatte interesse for vores spil-
lere, der kan være spillere, 
som ønsker at prøve noget 
andet, og endelig kan vi 
komme til den konklusion, 
at en spiller ikke passer ind i 
vores koncept, siger Bo Ger-
lach.

Tager ikke  
bare det første
En vigtig opgave i de kom-
mende uger er at finde en 
afløser for Mads Brandt. 

Om det bliver som både 
cheftræner og sportschef, er 
der endnu ikke taget stilling 
til, og Bo Gerlach ønsker ik-
ke at kommentere på, om 
Ole Damgaard er et emne 
som træner og/eller sports-
chef.

- Det skal du spørge Ole 
om. Vi er glade for, han sag-
de ja til at hjælpe os i dette 
udvalg, og indtil videre er 
det Oles funktion, slår Bo 
Gerlach fast.

Det sportslige udvalg er 
indstillet på, at de ikke bare 
tager det første, som dukker 
op, og det gælder både i for-
hold til spillere og træner.

- Derfor er det godt at have 
Kenneth og Ole med, for de 
kan hurtigt sige: Interessant 
eller mindre interessant, si-
ger Bo Gerlach.

Tidligere ligatræner  
er med i nyt  
sportsligt udvalg

Trænerassistent Kenneth Jørgensen (billedet)  udgør sammen med Ole Damgaard den sportslige  
ekspertise i Vejle Håndbolds bestyrelse.  arkiVfOtO

Debutant fra  
Horsens tror  
på JM-finale

Af Tommy Poulsen
tp@hsfo.dk

boKSnInG - Den 20-årige 
Horsens-bokser Andreas Pe-
dersen tager til de jyske me-
sterskaber med optimisme 
og selvtillid, selv om han er 
debutant.

- Min knock out-sejr over 
Peter Mwamoto på Horsens 
Ny Teater har givet mig tro-
en på, at jeg kan nå finalen 
ved mit første JM, siger An-
dreas Pedersen.

Peter Mwamoto er en af 
de boksere, Andreas Peder-
sen kan trække blandt de 
seks konkurrenter, han har 
til JM-titlen.

Hans træner Harald Pe-
dersen peger på den tidlige-
re danske U-19-mester Jahja 
Ahmad fra BK Aarhus som 
storfavorit i letweltervægt.

- Det kan godt være, han 
er stærk, men han har holdt 
fire års pause. Jeg har været 
aktiv i de seneste to sæso-
ner, og det giver mig en for-
del. Jeg er ikke skræmt, hvis 
jeg skal møde Jahja Ahmad. 
Jeg tror på mig selv. Hvis jeg 
ikke troede på, at jeg kunne 

vinde, kunne jeg lige så godt 
blive hjemme. Jeg kan leve 
med at tabe knebent i en fi-
nale mod en stærk modstan-
der, fordi det er mit første 
JM, men hvis man tager til 
mesterskaberne for at blive 
nummer to, skader man sig 
selv fra starten, siger Hor-
sens-bokseren.

Harald Pedersen nævner 
den tidligere jysk-fynske me-
ster Enock Mwandila fra BK 
Ringen Odense som værste 
konkurrent til Jahja Ahmad.

- For mig at se tæller let-
weltervægt to favoritter og 
fem jævnbyrdige boksere, 
siger HAK-træneren.

De øvrige er Gzim Muli fra 

Esbjerg, Kasper Falk fra Pan-
drup og Sakariye Muham-
med fra Struer.

Det er boksere, som An-
dreas Pedersen alle har gode 
chancer mod.

- Jeg er kommet helt over 
den sygdom, der plagede 
mig for nogle uger siden. 
Det føles, som om jeg slog 
sygdommen ud af kroppen 
den aften på Horsens Ny Te-
ater, og jeg har forberedt 
mig optimalt på JM. Jeg mø-
der i topform. Jeg fejler ikke 
noget, og jeg tror på mig 
selv, siger Andreas Peder-
sen, der har suppleret bok-
setræningen med løbeture 
rundt om Bygholm Sø.

Storfavorit 
skræmmer ikke

Andreas Pedersen stoppede Peter Mwamoto  med et højre kryds 
på Horsens Ny teater, og de kan komme til at møde hinanden igen 
ved JM i aarhus i den kommende weekend.  arkiVfOtO: MOrteN PaPe

Floyd Mayweather 
Jr. kan score  
gigantisk sum
boKSnInG - Den ubesejrede 
amerikanske boksestjerne 
Floyd Mayweather Jr. mener 
selv, at han har indgået hi-
storiens største aftale, når 
det kommer til kroner og 
øre.

Mayweather, der har en 
rekordliste på 43 sejre i lige 
så mange kampe, kom med 
den opsigtvækkende udmel-
ding, da det tirsdag blev of-
fentliggjort, at han den 4. 
maj skal møde landsman-
den Robert Guerrero.

Floyd Mayweather plejer 
at arbejde sammen med tv-
kanalen HBO, men hans 
kommende kamp skal vises 
på de konkurrerende kana-
ler CBS og Showtime.

Den 35-årige amerikaner 
har indgået en aftale, der 
kan indeholde op til seks 
kampe over en periode på 
30 måneder.

Hvis alle seks kampe en-
der med at blive bokset, og 

mere end én million køber 
pay-per-view-adgang til hver 
af kampene, mener Maywea-
ther, at der er tale om den 
største kontrakt for en indi-
viduel atlet i sportshistori-
en.

Det er dog svært at bevise 
for den hårdtslående welter-
vægtsbokser med 26 knock 
out-sejre, da de finansielle 
detaljer i aftalen er fortroli-
ge.

Floyd Mayweather var se-
nest i ringen i maj sidste år, 

da han slog Miguel Cotto på 
point efter 12 omgange. Si-
den har boksestjernen væ-
ret 90 dage i fængsel på 
grund vold mod sin ekskæ-
reste tilbage i 2010.

Den kommende modstan-
der Roberto Guerrero har 
en rekordliste, der viser 31 
sejre, en enkelt uafgjort 
kamp samt et nederlag. 
Guerrero har vundet sine se-
neste 15 kampe efter neder-
laget til Camaliel Diaz i 2005. 
 /ritzau/afP

- Jeg har lavet historiens 
største aftale

Floyd Mayweather Jr. har signeret en kæmpekontrakt med  
Showtime med op til seks kampe på 30 måneder.  fOtO: POlfOtO/aP

”Vi har endnu is  
i maven, for der er 
mange spillere på 
markedet, men vi 
skal naturligvis  
også blive  
konkrete, og det 
forventer jeg vil 
ske i løbet af de 
kommende uger.”

bo gerlach,  
beSTyrelSeSmedlem  

i VeJle håndbold
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sportstema: Spil
 n Oddssættere fra Danske Spil ringer til trænere  for at høre nærmere om skader, opstillinger og  
tilgangen til kampene. Flere trænere på Sjælland er trætte af disse typer opkald.

 n Hvad siger trænerne i Folkebladets dækningsområde? Og hvor meget er de villige til at afsløre 
flere dage før kampene?

Matchfixing i danMark
 n Mandag den 4. februar blev fodboldspilleren Kristoffer  

Wichmann fra 1. divisionsklubben FC Vestsjælland dømt af DBU for  
matchfixing. I kølvandet på dommen tog tv-programmet  
”Ankerdal på News” på TV2 News problemet op. I programmet  
sidder et panel, som skal diskutere forskellige sportssager. 

 n I panelet sad træneren Michael Madsen. Han blev inddraget i 
matchfixingsagen, fordi han som træner for Vanløse IF i 2. division 
stod i spidsen for holdet i en pokalkamp, der var spillet unormalt 
høje beløb på. Dagen inden kampen var Michael Madsen blevet  
ringet op af Danske Spil, der gerne ville vide hvilke skader, hans hold 
havde, og hvilken opstilling, han ville starte kampen med. Michael 
Madsen svarede på spørgsmålene, men valgte dagen efter at  
ændre sin startopstilling i forhold til det, han oprindeligt havde sagt. 

 n Derfor begyndte DBU med hjælp fra Danske Spil at undersøge, 
om Michael Madsen havde spillet på kampen og ændret sin  
opstilling for at snyde odssætterne. Han blev pure frikendt.

 n I programmet beskyldte panelet også Danske Spil for at lade 
informationer om andre hold sive ud. Michael Madsen havde flere 
gange oplevet, at han havde fået at vide, hvordan modstanderne 
stillede op. 

 n - Det er bare at spørge, så får man det at vide, sagde han  
i ”Ankerdal på News.”

Lokale trænere  
har det fint med  
at blive ringet  
op af Danske Spil

fodbold - Der er et par da-
ge til kampen, da Skander-
borgs træner, Claus Christi-
ansen, bliver ringet op. 

Han ved udmærket, hvem 
det er, for den korte samtale 
finder sted uge efter uge. 

I den anden ende af røret 
er en oddssætter fra Danske 
Spil, der gerne vil vide lidt 
om situationen på hans 
hold. 

Hvem er skadet? Og hvor-

dan ser han selv sine mulig-
heder i kampen?

- Man kan sige, jeg bliver 
brugt som en ekspert, de 
kan sætte deres odds efter, 
fortæller Claus Christian-
sen.

Og det er fuldstændig nor-
mal praksis, at Danske Spil 
ringer rundt til trænere. 

I Fredericia, Vejle og Hor-
sens kender man ligeledes 
til fænomenet. 

I starten af februar skabte 
det megen furore, da Hvid-
ovres tidligere træner, Mi-
chael Madsen, i en ophedet 
debat på TV2 News beskyld-
te Danske Spil for at trække 
informationer ud af træner-

ne og i nogle tilfælde lække 
dem til andre trænere. Disse 
trænere får dermed en vi-
den, de ikke ville have haft, 
hvis Danske Spil ikke havde 
været på banen. 

Ingen tvang
Det billede kender man ikke 
til hos FC Fredericia. Her bli-
ver cheftræner Thomas 
Thomasberg ringet op hver 
tredje uge, og han holder in-
formationsstrømmen på et 
sparsomt niveau.

- Jeg er jo ikke tvunget til 
at fortælle alt om vores hold. 
Faktisk siger jeg kun, hvilke 
spillere, der er skadet, og 
det kan de læse på internet-

tet, hvis de søger efter det, 
siger han.

Han nævner et eksempel 
med midtbanegeneralen 
Pierre Kanstrup, der engang 
var skadet til en kamp og 
derfor med 100 procents 
sikkerhed ikke ville komme 
til at spille.

- I den situation sagde jeg, 
at han var tvivlsom. Det er jo 
ikke løgn, understreger han.

Kun pokalen
Hos Vejle Boldklub er chef-
træner Kim Brink endnu ik-
ke blevet ringet op. 

Det skyldes, at han er ny 
træner i klubben og endnu 
ikke har stået i spidsen for 

Alt det som ingen   ved...

Skader hos nøglespillere kan betyde  nederlag for en  
fodboldklub. Derfor ringer Danske Spil rundt til trænere i alle  

divisioner for at sikre sig, de ikke har overset en ødelagt spiller.  
Her bider Abubakar Yakubu i græsset for FC Fredericia.  

Foto: torben GlYum

claus christiansen, træner i fc Skanderborg,  ringes hver uge op 
af Danske Spil, når sæsonen ruller i 2. division i fodbold.  ArkivFoto
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”Så længe det kun er Danske Spil, der 
ringer, er det fint. Hvis jeg begynder at 
blive kimet ned af andre, siger jeg fra.”

thomas thomasberg, træner i FC FrederiCia

”Jeg fortæller, hvis 
der er skader eller 
karantæner. Ikke 
noget om, hvordan 
vi går til kampen, 
eller om vores  
opstilling.”

Claus Christiansen,  
træner For skanderborg

”Vi oplever aldrig, at trænere ikke gider snakke med os. Selv ikke efter det fokus  
der har været på det seneste.”

steen madsen, danske spil

Sådan gør danSke Spil
 n Fodboldtrænerne i AC Horsens, Vejle Boldklub Kolding,  

FC Fredericia og Skanderborg bekræfter, at det udelukkende er  
Danske Spil, der ringer dem op.

 n Spiludbyderen har et hold på fire personer, der ringer rundt til 
hold helt ned i Danmarksserien.

 n Superligatrænere ringes kun op i forbindelse med pokalkampe, 
fordi der kan være tvivl om, hvilket hold klubben stiller.

 n 1. divisionshold ringes der som udgangspunkt på hver tredje uge. 
Der ringes oftere, hvis Danske Spil fornemmer, at en klub er hårdt 
ramt af skader eller karantæner.

 n 2. divisionshold ringes op hver uge. 2. division er den laveste 
række, som Danske Spil dækker 100 procent.

 n Under den håndplukkes kampe, som man mener har interesse 
for Danske Spils kunder. Grunden til, at man ikke dækker lavere  
divisioner fuldt ud, er, at det koster for meget mandskab.

 n Man vælger at ringe til klubberne, fordi det er for risikabelt at 
oddssætte alene efter stillingen i tabellen.

 n Danske Spil ringer til klubberne midt på ugen før en kamp.

Alt det som ingen   ved...

Tekst:  
Jesper Banke
jeba@fredericiadagblad.dk

holdet i en betydende kamp. 
Sidst, Kim Brink trænede en 
klub, var  ved årtusindskif-
tet, da han stod i spidsen for 
FC København. 

Dengang oplevede han al-
drig at blive ringet op, men 
hans politik på området er 
klar.

- Som udgangspunkt vil 
jeg ikke svare odds-sættere 
anderledes end for eksem-
pel journalister, der spørger 
til vores skader. Eller også 
vil jeg henvise til vores 
hjemmeside, fortæller Kim 
Brink.

Han lægger sig på linje 
med Thomas Thomasberg 
når det handler om at styre 

hvor mange informationer, 
han vil uddele.

- Står vi for eksempel for-
an en vigtig kamp, og der er 
tvivl om én af vores spillere, 
er der ingen grund til at for-
ære modstanderen en for-
del, siger han.

I Horsens, der er områ-
dets eneste superligaklub, 
oplever cheftræner Johnny 
Mølby meget sjældent at bli-
ve ringet op. 

Faktisk sker det udeluk-
kende, når der er pokalfod-
bold på programmet.

- I de tilfælde er det fordi, 
de gerne vil vide hvor højt, 
vi prioriterer kampen, siger 
Johnny Mølby, der flere gan-

ge har valgt at spare en del 
førsteholdsspillere i kampe 
mod lavere rangerende 
modstandere.

Danner præcedens
Tilbage i Skanderborg giver 
træner Claus Christiansen 
ikke meget for de rygter, der 

siger, at Danske Spil lækker 
oplysninger til konkurren-
terne. Selvom han bliver rin-
get op ugentligt, oplever 
han ikke besværligheder i 
samarbejdet med spiludby-
deren.

- Jeg føler mig ikke mis-
brugt. Danske Spil har høj 
troværdighed i mit hoved, 
og jeg stoler på dem, der 
ringer, understreger han.

Danske Spil er den eneste 
spiludbyder, der ringer 
rundt til trænere.

Firmaets odds danner of-
te præcedens for de mange 
udenlandske bettingfirma-
er, der også figurerer på det 
danske marked.

Spiludbyder  
holder døgnet 
rundt øje med,  
om der spilles  
mistænkeligt  
meget på en kamp

Danske Spil har været under 
kraftig beskyldning i februar 
for at sende hemmelige op-
lysninger om opstillinger vi-
dere fra klub til klub. 

Generelt føler spiludbyde-
ren dog, at samarbejdet 
med klubber og trænere i 
Danmark fungerer efter 
hensigten.

- Det er det billede, vi har. 
Man skal huske på, at vi ikke 
kan tvinge nogen til at sige 
noget, de ikke vil. Under alle 
omstændigheder giver vi ik-
ke oplysningerne videre, si-
ger Steen Madsen, der er 
teamleder for oddssætterne 
hos Danske Spil.

Han bekræfter, at trænere 
længere nede i rækkerne bli-
ver ringet oftere op. I 2. divi-
sion er informationerne om 

holdenes skader og karan-
tæner nemlig sparsomme, 
mens superligatruppernes 
tilstand er spredt ud over 
aviser og netsites i det gan-
ske land. 

- I de lavere divisioner er 
styrkeforholdene svingen-
de. En enkelt spiller kan ha-
ve stor betydning, og derfor 
er vi nødt til at have ørerne 
ude, siger Steen Madsen.

Indimellem sætter Danske 
Spil odds så langt ned som 
danmarksserien. 

Her håndplukker man en-
kelte kampe, som man for-
nemmer kunderne vil have 
interesse i at spille på. 

I så lave ligaer vil det være 
fristende for spillere at sætte 
penge på egne kampe, men 
Steen Madsen ser det ikke 
som et stort problem.

- At nogen bliver fristet, 
kan vi ikke tage os af. Det er 
ulovligt, og det hæmmer ik-
ke vores interesse i at have 
de spil. Vi gør det med kun-
derne for øje, fortæller han.

Han peger på, at man har 
et fintmasket netværk af 
alarmsystemer, der holder 
øje med, om der bliver spil-
let unaturligt høje beløb på 
visse kampe.

- Vi har en mand, der sid-
der og holder øje med odds 
24 timer i døgnet. Og hvis 
han opdager noget, så kan vi 
lukke spillet ned med sekun-
ders varsel, siger Steen Mad-
sen. 

danske spil: Vi tvinger  
ikke nogen til at bidrage

Michael Madsen, eks-professionel  i bl.a. Italien, nu træner i den 
danske 2. division, langede skarpt ud efter Danske Spil i et  
tv-program tidligere på ugen.  arkIvfoto: polfoto
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Per Olesen, håndbolddommer 
fra Vejle, skal sammen med sin 
makker Claus Gramm Pedersen 
atter i ilden i Champions League i 
den kommende weekend. I span-
ske Leon dømmer de hjemmehol-
det Ademar Leon mod RK Parti-
zan, og hjemmeholdet har brug 
for minimum et point for at sikre 
sig videre avancement.

BAsTIAn sCHWeInsTeIGer, tysk 
landsholdsspiller fra FC Bayern 
München, fik det gule kort i 

Champions League-kampen mod 
Arsenal og er ude med karantæne 
i returkampen.

rOnnIe sCHWArTZ scorede 
Randers FC’s trøstmål i 4-1- 
nederlaget i træningskampen 
mod Shakhtar Donetsk.

JOACHIM lÖW, tysk landstræner, 
skal møde Paraguay i en  
landskamp den 14. august  
i Kaiserslautern.

Per KrØl-
DrUP, dansk 
forsvarsspiller, 
mangler kun et 
lægecheck for 
at være klar til 
at tørne ud for 
Pescara. Hans 
kontrakt  
indeholder en 
option for hele næste sæson.

PATrICK sTOBBerUP, bordtennis-
spiller fra Horsens, er blevet udta-

get til at deltage i en international 
turnering i Stockholm i de  
kommende dage. Han har været  
i træningslejr i Brøndby i 14 dage 
med de bedste og skal nu prøve 
kræfter i en af Europas største  
turneringer.

FC POrTO er ubesejret på hjem-
mebane i mere end fire år i den 
portugisiske liga.

THOMAs CHrIsTIAnsen, dansk-
spansk fodboldspiller, er favorit til 

at blive assistenttræner for i Pep 
Guardiola i Bayern München fra  
1. juli. Christiansen har en fortid i 
FC Barcelona og flere tyske  
bundesliga-klubber.

FrAnCK seMOU fra Brøndby må 
holde syv-otte måneders pause, 
efter at han fik akillessenen revet 
over under træningen.

DAnIel BeUTler, svensk hånd-
boldmålmand, tidligere Flens-
burg/Handewitt, har stået i 

VeJle HånDBOlDs  
elITeleDelse er i disse 
dage i gang med  
sammensætningen af 
næste sæsons trup, og 

med til opgaven hører ansættelse af ny cheftræner 
og sportschef, da Mads Brandt for nylig  
offentliggjorde sin afgang efter denne sæson.

Mads Brandts beslutning dufter af mysterium, 
for han var om nogen manden, der gik forrest, da 
Vejle Håndbolds fundament skælvede i kølvandet 
på nyheden om en uventet og stor sekscifret 
momsregning.

Mads Brandts engagement steg om muligt med 
100 procent, og Vejle-spillerne viste sammenhold 
og sportslig substans i modgangen. Da cheftræner 
Mads Brandt kort efter takkede ja til også at tage 
jobbet som sportschef, lignede det en model for 
mere end denne sæson. Det var det bare ikke.

MysTerIUM eller eJ venter der Vejle Håndbolds 
nye ledelse en vital opgave.

En ting er at finde en afløser for en vellidt og 
respekteret Mads Brandt, noget andet er at 
sammensætte en trup, som formår at bevæge sig 
fremad ud fra det fundament, klubben har bygget 
på de seneste tre-fire sæsoner.

Kikser det, er risikoen for at sive mod bunden 
stor.

Vejle Håndbold står i en situation, hvor der 
mangler 100 gram i forhold til at blande sig i den 
absolutte top - men fornemmelsen er også, at der 
heller ikke skal meget mere end 100 grams forkerte 
beslutninger til, inden det tipper den anden vej 
mod en grå og ligegyldig hverdag set ud fra et 
nationalt perspektiv.

På sIGT er der spændende tiltag på vej i Vejle med 
en ny hal, og selv om hallen er til meget andet end 
håndbold, virker det mere sexet med et tophold i  
1. division med realistiske muligheder for  
avancement til ligaen inden for en overskuelig 
fremtid end et neutralt og ufarligt 1. divisionshold 
eller endnu værre: Et hold i 2. division.

Vejle er en fodboldby, hvad det så end betyder, 
men Anders Sørensen fra elitebestyrelsen ryster 
ikke på hånden, når han siger, det er muligt at 
rejse kapital, som modsvarer Vejle Håndbolds 
ambitioner.

Det økonomiske aspekt er én side, en anden er 
det sportslige aspekt, og god økonomi garanterer 
ikke sportslig succes.

Pengene skal bruges korrekt i den sportslige 
sektor, og det er den øvelse Vejle Håndbolds 
ledelse i gang med lige nu.

Opgavens betydning er ingen i tvivl om - 
forhåbentlig kommer det til at afspejle udførslen.

Opgaven er vital
Kommentar: 
Flemming Linnebjerg
flli@vejleamtsfolkeblad.dk

”Vejle Håndbold står i en situation, hvor 
der mangler 100 gram i forhold til at 
blande sig i den absolutte top.”

Arsenal er langt  
efter topholdene  
i Premier League. 
Klubben er slået 
ud af FA Cup’en  
og den engelske  
Liga Cup - og er  
nu også på vej ud 
af Champions  
League

Af Thomas Amstrup
Ritzau

FODBOlD - Arsenal er på vej 
ud af Champions League og 
har udsigt til endnu en sæ-
son uden titler.

Det er status, efter mana-
ger Arsène Wengers mand-
skab tirsdag aften blev ud-
spillet på Emirates Stadium 
og tabte den første af to 
1/8-finaler til Bayern Mün-
chen med 1-3 efter en elen-
dig indsats.

Med udsigt til et Champi-
ons League-exit vil flere kri-
tikere sikkert mene, at den 
63-årige franskmand - der 
har været i Arsenal siden 
1996 - er moden til en fyre-
seddel efter en sæson, hvor 
Arsenal har skuffet i Premier 
League, FA Cuppen og Liga 
Cuppen.

Wenger forsøger dog at 
nedtone de problemer, der 
tårner sig op, da TV3+ efter 
nederlaget til Bayern spør-
ger ham til den tiltagende 
kritik.

Alt for passive
- Jeg er determineret og som 
altid fokuseret på at vinde 
næste kamp, siger han.

Selv om Arsenal begik 
masser af fejl og var alt for 
passive ved Bayern Mün-
chens to første scoringer ef-
ter syv og 20 minutter, så 
var Wenger godt tilfreds 
med sine spilleres præstati-
on.

- Vi startede godt i de før-
ste fem minutter, men de 
scorede på deres første 
chance, og så kom der ner-
ver på, mener Wenger.

Efter pausen lykkedes det 
Lukas Podolski at få reduce-
ret til 1-2, inden Mario Mand-
zukic sikrede Bayern sejren 
med målet til 3-1.

- Det så længe ud til, at vi 
skulle få 2-2, men vi lavede 
en fejl og kom bagud 3-1. Vi 
kæmpede meget hårdt i an-
den halvleg, men vi kunne 
ikke kæmpe os tilbage i kam-
pen og få 2-2, lyder Wengers 
analyse.

Dårlig opdækning
Den udskældte manager 
måtte også forholde sig til 

Bayerns 2-0-mål, hvor Arse-
nal ikke fik dækket op for 
høje Daniel van Buyten i for-
bindelse med et hjørne-
spark. Thomas Müller kun-
ne efterfølgende sende bol-
den i mål.

- Det var et hjørnespark, 
og vi lavede en zoneopdæk-
ning og blev fanget ved for-
reste stolpe. Det var en fejl, 
og den slags sker. Det skete 
også ved vores mål, hvor de 
lavede en fejl, siger Arsène 
Wenger, der ikke fortryder 
noget efter nederlaget.

- Spillerne gav alt. Det er 

svært at svare på, hvad man 
kunne have gjort anderle-
des, siger han.

Til Arsène Wengers for-
svar tæller det, at Bayern 
München leverede en frem-
ragende indsats på Emirates 
Stadium, og derfor er storfa-
vorit til at booke en plads i 
kvartfinalerne, når der er 
returkamp i Tyskland om tre 
uger.

Porto har også gode chan-
cer for at spille sig videre til 
kvartfinalerne, efter at de 
portugisiske mestre tirsdag 
aften slog et defensivt-ind-
stillet hold fra Malaga med 
1-0 i Portugal.

Værterne producerede 
masser af målchancer og 
burde have vundet meget 
større. De manglende mål 
kan dog ende med at koste 
dyrt, når holdet til marts 
skal på besøg i Spanien.

nedturen snart total 
for Wenger og Arsenal

 Den norske dommer  Svein Oddvar Moen uddeler en advarsel til  
Arsenals Mikel Arteta under tirsdagens  Champions League-match 
mellem Arsenal  og Bayern München. Gæsterne vandt let 3-1.   

 FOtO: ALAStAir GrAnt/pOLFOtO/Ap

OVerBlIK - ArsenAls 
slØJe sæsOn
Sådan ser Arsenals sæson ud:

 n Arsenal indtager en  
foreløbig femteplads i Premier 
League. Holdet er 21 point efter 
Manchester United på  
førstepladsen efter 26 ud af 38 
spillerunder.

 n Arsenal blev midt i februar 
sendt ud af FA Cuppens  
1/8-finaler af Blackburn fra den 
næstbedste engelske række. 
Blackburn vandt 1-0 på  
Arsenals hjemmebane, 
Emirates Stadium.

 n Arsenal blev i december 
slået ud i kvartfinalen af den  
engelske Liga Cup af Bradford 
fra den fjerdebedste engelske 
række. Bradford er nået helt til 
finalen, hvor holdet møder  
Michael Laudrups Swansea.

 n Arsenal er på vej ud af  
1/8-finalerne i Champions  
League efter et 3-1-nederlag på 
hjemmebane til Bayern  
München fra Tyskland. Der er 
returkamp om tre uger.  
 /ritzAu/
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skyggen af to andre målmænd i 
HSV Hamburg. Nu tager han hjem 
til svensk håndbold og har lavet 
en aftale med Kristianstad.

HANS-JOACHM WATZKE, præsi-
dent for Borussia Dortmund, 
langer ud efter ”værksklubber” 
som Leverkusen og Wolfsburg. 
Han anklager dem for at have 
plads til alt for få tilskuere, og at 
det er ødelæggende for forretnin-
gen, at klubber som FC Köln må 
friste tilværelsen i 2. Bundesliga.

RICHARD KAPELLIN, svensk hånd-
boldmålmand, er klar til at spille 
landsholdshåndbold for Qatar. 
Han er ikke i nærheden af det 
svenske landshold, og det er hans 
chance for at komme med til VM i 
Qatar. Han har netop skrevet kon-
trakt med klubben Al-Gharafa i 
Qatar.

DIEGO MILITO, stor profil hos  
italienske Inter, er sat ud af spillet 
med en korsbåndsskade.

BK VITUS fra Horsens har flyttet 
sit planlagte boksestævne fra  
fredag den 15. marts til fredag den 
8. marts. Det kan gøre det lettere 
at skaffe boksere, da Kolding  
holder sit gigantstævne, som  
sidste år trak 3100 tilskuere,  
netop fredag den 15. marts.

HENNING BERG, norsk fodboldleg-
ende, har sagsøgt Blackburn for 
urimelig fyring. Han var manager 
i klubben i nogle få uger.

ANDREAS 
BJELLAND, 
dansk lands-
holdsspiller i  
fodbold, har 
været ude med 
en brækket 
fodrods-knogle 
siden august og 
har kun spillet 
syv kampe for sin nye klub  
Twente, men nu er han meldt klar 
igen.

KRISTIAN KJELLING, skarpskytte 
fra Aalborg, har sagt nej tak til et 
tilbud fra den norske klub  
Drammen. 

Det ventes, at han skifter til KIF 
Kolding København med hans 
gamle træner fra AaB Peter  
Bredsdorff-Larsen.

RUNAR ALEx RUNARSSON,  
islandsk målmand, er til  
prøvetræning i AGF i den  
kommende uge.

FODBOLD
Reserveliga, pulje 3:
Viborg-Lyngby  2-2  

Vejle/Kolding   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 1 0 0 7-0 3
Lyngby .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 0 1 0 2-2 1
Viborg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 0 1 0 2-2 1
AB   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 0 0 0 0-0 0
HB Køge   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 0 0 0 0-0 0
Fredericia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 0 0 1 0-7 0
 
Champions League, 
ottendedelsfinaler, 1. kamp:
Arsenal-Bayern M. 1-3 (0-2).
0-1 Toni Kroos (7 . minut) . 0-2 Thomas 
Müller (21 . minut) . 1-2 Lukas Podolski 
(55 . minut) . 1-3 Mario Mandzukic (77 . 
minut) .
Tilskuere: 59 .974 .

FC Porto-Malaga 1-0 (0-0).
1-0 João Moutinho (56 . minut) .
Tilskuere: 30 .000 .

England, The Championship:
Birmingham-Sheffield W.  0-0  
Burnley-Middlesbrough  0-0  
Nottingham F.-Huddersfield  6-1  
Cardiff-Brighton  0-2  
Ipswich-Watford  0-2  
Derby-Bolton  1-1  
Leicester-Charlton  1-2  
Millwall-Peterborough  1-5  
Hull-Blackburn  2-0  
Barnsley-Wolves  2-1  
Crystal P.-Bristol C.  2-1  

Cardiff  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32 21  4  7 53-33 67
Hull  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33 19  5  9 45-33 62
Watford  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33 18  5 10 66-42 59
Crystal P .  .  .  .  .  .  .  .  . 33 16 10  7 60-41 58
Leicester  .  .  .  .  .  .  .  . 31 16  5 10 53-28 53
Middlesbrough  .  .  . 33 16  3 14 51-50 51
Brighton   .  .  .  .  .  .  .  . 32 12 13  7 45-34 49
Nottingham F .   .  . 33 11 12 10 47-46 45
Derby  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33 11 11 11 49-46 44
Blackburn  .  .  .  .  .  . 32 11 11 10 42-40 44
Burnley  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32 12  8 12 47-46 44
Charlton   .  .  .  .  .  .  . 33 11 10 12 43-45 43
Leeds  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 12  6 13 41-48 42
Millwall  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32 11  8 13 42-48 41
Blackpool   .  .  .  .  .  . 32 10 10 12 50-47 40
Bolton            .  .  .  .  .  . 32  9 12 11 45-46 39
Birmingham        .  .  . 33  9 12 12 41-52 39
Ipswich           .  .  .  .  . 33 10  8 15 34-54 38
Sheffield W .      .  .  .  . 32 10  7 15 38-47 37
Barnsley          .  .  .  .  . 32 10  7 15 38-48 37
Huddersfield      .  .  . 32  9 10 13 34-57 37
Wolves            .  .  .  .  .  .33  9  8 16 38-47 35
Peterborough      .  . 31 10  3 18 48-56 33
Bristol C .        .  .  .  .  .  .33  9  4 20 46-62 31

Skotland, Premier League:
Motherwell-Dundee U.  0-1  
St. Johnstone-Celtic  1-1  

TENNIS
Resultater fra WTA-turneringen, 
Copa Claro Colsanitas, afviklet i 
Bogota, Colombia. Præmiesum 
235.000 dollar:
Damesingle, første runde:
Lourdes Dominguez Lino, Spanien 
(3)-Catalina Castaño, Colombia, 3-6, 
6-2, 6-1,  Tereza Mrdeza, Kroatien-Pau-
line Parmentier, Frankrig (7), 7-6 (7/5), 
6-4,  Alexandra Cadantu, Rumænien-Ma-
ria João Koehler, Portugal, 6-0, 6-3,  
Maria-Teresa Torro-Flor, Spanien-
Arantxa Rus, Holland (6), 6-4, 6-3,  Ti-
mea Babos, Ungarn (8)-Beatriz Garcia 
Vidagany, Spanien, 6-4, 1-6, 7-6 (7/4),  
Teliana Pereira, Brasilien-Yvonne Meus-
burger Øsrig, 6-3, 6-3,  Karin Knapp, Ita-
lien-Eva Birnerova, Tjekkiet, 6-1, 6-1,  
Lara Arruabarrena-Veci, Spanien-Yuliana 
Lizarazo, Colombia, 6-2, 1-6, 6-3,  
Francesca Schiavone, Italien (4)-Sharon 
Fichman, Canada, 4-6, 6-4, 6-4 .

Resultater fra ATP- og WTA-
turneringen, US National Indoor 
Tennis Championships, afviklet i 
Memphis, USA. Samlet 
præmiesum 1.588.550 dollar:
Herresingle, første runde:
Marin Cilic, Kroatien (1)-Ivan Dodig, 
Kroatien, 4-6, 6-2, 6-3,  Rhyne Williams, 
USA-Steve Johnson, USA, 7-6 (7/4), 
6-4,  Lukasz Kubot, Polen-Ryan Harrison, 
USA, 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/2),  Igor 
Sijsling, Holland-Jürgen Melzer, Østrig, 
6-4, 7-6 (7/3),  Michael Russell, USA-
Alex Bogomolov Jr ., Rusland, 6-2, 6-4,  
James Blake, USA-Florian Mayer, Tysk-
land, 4-6, 6-3, 6-2 .
Damesingle, første runde:
Victoria Duval, USA-Johanna Larsson, 
Sverige, 3-6, 6-1, 6-3,  Kristina Mlade-
novic, Frankrig (8)-Courtney Collins, 
USA, 6-3, 6-1,  Stefanie Vögele, 
Schweiz-Silvia Soler-Espinosa, Spanien, 
7-6 (7/5), 6-0,  Marina Erakovic, New 
Zealand-Annika Beck, Tyskland, 4-6, 7-6 
(8/6), 6-4,  Sabine Lisicki, Tyskland 
(3)-Madison Keys, USA, 7-5, 6-3,  Claie 
Feuerstein, Frankrig-Lucie Hradecka, 
Tjekkiet (5), 6-3, 6-4,  Andrea Hlavack-
ova, Tjekkiet-Melanie Oudin, USA, 6-4, 
3-6, 6-3 .
Damesingle, anden runde:
Magdalena Rybarikova, Slovakiet 
(7)-Lauren Davis, USA, 7-6 (7/2), 6-2 .

Resultater fra ATP-turneringen, 
Copa Claro, afviklet i Buenos 
Aires, Argentina. Præmiesum 
570.470 dollar:
Herresingle, første runde:
Aljaz Bedene, Slovenien-Horacio Zebal-
los, Argentina (5), 4-6, 7-6 (7/4), 6-3,  
Albert Ramos, Spanien-Flavio Cipolla, 
Italien, 6-1, 6-0,  Nicolas Almagro, Spa-
nien (2)-Guido Pella, Argentina, 6-3, 
6-2,  Julian Reister, Tyskland-Martin 
Alund, Argentina, 7-5, 6-1,  Tommy Ro-
bredo, Spanien-Gastão Elias, Portugal, 
6-3, 6-0,  Andrey Kuznetsov, Rusland-Fi-
lippo Volandri, Italien, 7-6 (7/5), 6-3,  
Albert Montañes, Spanien-Pablo Andujar, 
Spanien (7), 5-7, 6-2, 6-4 .

Resultater fra ATP-turneringen, 
Open 13, afviklet i Marseille, 
Frankrig. Præmiesum 598.535 
euro:
Herresingle, første runde:
Ernests Gulbis, Letland-Jarkko Nieminen, 
Finland, 6-3, 6-2,  Somdev Devvarman, 
Indien-Benoit Paire, Frankrig, 7-6 (8/6), 
6-7 (7/9), 6-4,  Nikolay Davydenko, Rus-
land-Sergiy Stakhovsky, Ukraine, 6-2, 
4-6, 6-2,  Michael Llodra, Frankrig-David 
Goffin, belgien, 6-2, 6-4,  Roberto Bauti-
staagut, Spanien-Filip Krajinovic, Serbi-
en, 4-6, 7-6 (7/5), 6-0,  Gilles Müller, 
Luxembourg-Richard Gasquet, Frankrig 
(5), 2-6, 6-4, 7-6 (7/5),  Marcel Granol-
lers, Spanien-Gaël Monfils, Frankrig, 
6-4, 6-4 .
Herredouble, første runde:
Frederik Løchte Nielsen, Danmark/Jerzy 
Janowicz, Polen-Jamie Delgado/Ken 
Skupski, Storbritannien, 7-5, 7-5 .

ISHOCKEy
AL-Bank Ligaen:
Herning-Herlev 6-1 (2-0, 3-0, 1-1)
Mål: 1-0 Lasse Lassen, 2-0 Anze Kuralt, 
3-0 Thomas Boll, 4-0 Anze Kuralt, 5-0 
Mitch Ganzak, 5-1 Kim Staal, 6-1 Tho-
mas Boll
Udvisninger: Herning 2 x 2 min ., Herlev 
7 x 2 min .
Tilskuere: 3 .372 .

Odense-Esbjerg 2-3 (1-1, 0-0, 1-2)
Mål: 1-0 Anders Feddersen, 1-1 Sune 
Hjulmand, 1-2 Søren Christiansen, 2-2 
Jesper Olofsson, 2-3 Tyler Mosienko
Udvisninger: Odense 2 x 2 min ., Esbjerg 
5 x 2 min .
Tilskuere: 1 .665 .

Frederikshavn-SønderjyskE 2-3 (0-0, 
2-1, 0-2)
Mål: 0-1 Kim Lykkeskov, 1-1 Oscar An-
dersson, 2-1 Mads Bech Christensen, 2-2 
Nikolaj Murholt, 2-3 Jordan Owens
Udvisninger: Frederikshavn 4 x 2 min ., 
SønderjyskE 7 x 2 min .
Tilskuere: 1 .995 .

Aalborg-Rødovre 10-1 (4-0, 5-0, 1-1)
Mål: 1-0 Jussi Tapio, 2-0 Shane Sims, 
3-0 Jussi Tapio, 4-0 Rasmus Olsen, 5-0 
Sebastian Svendsen, 6-0 Bjarke Møller, 
7-0 Jussi Tapio, 8-0 Steffen Klarskov 
Nielsen, 9-0 Sebastian Svendsen, 10-0 
Shane Sims, 10-1 Adrian Ekström
Udvisninger: Aalborg 1 x 20 + 5 min ., og 
1 x 10 min . og 9 x 2 min ., Rødovre 1 x 20 
+ 5 min . og 5 x 2 min .
Tilskuere: 3 .654 .

Frederikshavn  .  . 39 23 3  7 6 123- 78 81
Herning  .  .  .  .  .  .  . 38 23 4  8 3 114- 62 80
Aalborg  .  .  .  .  .  .  . 38 23 4  9 2 132- 95 79
SønderjyskE   .  . 38 20 3 13 2 126- 78 68
Odense   .  .  .  .  .  .38 16 4 16 2 107-105 58
Esbjerg   .  .  .  .  .  .38 14 3 17 4 107-119 52
Rødovre  .  .  .  .  .  . 38 11 5 19 3  94-112 46
Herlev  .  .  .  .  .  .  . 39 10 4 21 4  87-127 42
Copenhagen   .  .  . 38  1 1 31 5  68-182 10

HåNDBOLD
HåndboldLigaen, kvinder:
Tvis/Holste.-KIF Vejen 34-23 (16-12).
Tvis/Holste .:  Mette Gravholt 7, Ann Gre-
te Nørgaard 7 (2), Iwona Niedzwiedz-
Cecotka 5, Louise Burgaard 4, Rut Jóns-
dóttir 3, Katrine Heindahl 2, Stine An-
dersen 2, Thorey Rosa Stefansdottir 2, 
Anna Lörper 1, Kristina Kristiansen 1 .
KIF Vejen:  Jette Hansen 7, Ida Bjørnda-
len 5 (3), Susanne Kastrup Forslund 3, 
Mette Sjøberg 2, Pernille Frost Andersen 
2, Astrid Carlsen 1, Lise Binger 1, Thea 
Rosberg 1, Ana Radovic 1 .
Udvisninger: Tvis/Holste . 3, KIF Vejen 3 .
Tilskuere: 1 .301 .

FC Midtjylland .  .  . 17 16 1  0 462-376 33
Tvis/Holste .   .  .  .  . 18 14 0  4 577-491 28
Viborg HK   .  .  .  .  .  . 17 13 1  3 507-418 27
Randers HK  .  .  .  .  . 16 10 1  5 441-385 21
Team Esbjerg   .  .  .  .16  8 2  6 418-417 18
KIF Vejen  .  .  .  .  .  .  .  .17  7 2  8 443-430 16
Skive fH  .  .  .  .  .  .  .  . 17  5 2 10 452-526 12
FIF, Kbh .   .  .  .  .  .  .  .  .16  3 2 11 369-431  8
SønderjyskE   .  .  .  .  .16  2 2 12 396-473  6
Aalborg DH   .  .  .  .  .  .16  3 2 11 385-435  6
HC Odense .  .  .  .  .  .  .16  2 1 13 355-423  5

Spanien, 1.division mænd:
Atl. Madrid-Palma del Rio  29-25  

CyKELSPORT 
Resultatet af tredje etape i 
cykelløbet, Vuelta a Andalucia 
Ruta Ciclista Del Sol, 194,2 km 
fra Trebujena til Montilla, 
Spanien:
1 . Jonathan Hivert, Frankrig (Sojasun), 
4 .48 .37 timer,  2 . Tyler Farrar, USA (Gar-
min), samme tid,  3 . Francesco Lasca, 
Italien (Caja), s .t .,  4 . Grega Bole, Slove-
nien (Vacansoleil), s .t .,  5 . Bauke Molle-
ma, Holland (Blanco), s .t .,  6 . Jakob 
Fuglsang, Danmark (Astana), s,t .
Samlet stilling:
1 . Alejandro Valverde, Spanien (Movi-
star), 9 .01 .59 timer,  2 . Jürgen Van Den 
Broeck, Belgien (Lotto), 7 sekunder ef-
ter,  3 . Bauke Mollema, 11,  4 . Simon 
Spilak, Slovenien (Katusha), 12,  5 . Bart 
De Clercq, Belgien (Lotto), 17,  6 . Jakob 
Fuglsang, 19 .

DET SKER
ONSDAG 
HÅNDBOLD 
Mænd 
Ligaen 
18.30 Viborg HK-KIF Kolding 
19.00 Bjerringbro/Silkeborg-
Nordsjælland Håndbold 
19.30 Team Tvis Holstebro-
Mors/Thy Håndbold 

TORSDAG 
HÅNDBOLD 
Mænd 
2. division, pulje 2 
20.00 HK Give Fremad-  
Silkeborg/Voel KFUM 2   
Kvinder 
2. division, pulje 2 
20.00 Ikast FS 2- 
Skanderborg Håndbold 

SPORT I TV
ONSDAG 
DR1 
22.20 Sporten 
TV2 
22.00 Nyheder og sport 
TV3 SPORT 1 
18.15 Håndbold -  
Viborg-KIF Kolding (m) 
20.35 Fodbold -  
Galatasaray-Schalke 04 
TV3+ 
19.30 Fodbold -  
Champions League-optakt 
20.40 Fodbold -  
AC Milan-Barcelona 
CANAL 8 
18.55 Ishockey -  
Rögle-Frölunda 

TORSDAG 
DR1 
22.20 Sporten 
TV2 
22.00 Nyheder og sport 
TV3 SPORT 1 
17.25 Håndbold - Medvedi-
Flensburg 
20.05 Basketball -  
Maccabi-Siena 
22.30 Håndbolddebatten 
01.35 Ishockey -  
Montreal-NY Islanders 
VIASAT GOLF 
19.00 Golf - Accenture Match 
Play Championship 
CANAL 8 
18.55 Fodbold -  
Lazio-Mönchengladbach 
21.05 Fodbold -  
Steaua Bukarest-Ajax 
CANAL 9 
18.30 Fodbold -  
Lyon-Tottenham 
21.00 Fodbold -  
Liverpool-Zenit St. Petersburg 
DK4 
19.00 Basketball - Svendborg-
Bakken Bears

Didier Drogba   
sagde farvel til 
europæisk fodbold 
for ni måneder  
siden. Nu er  
han tilbage

Af Vijay Chaudhury
Ritzau 

FODBOLD - Eventyret kunne 
sådan set slutte bedre.

Didier Drogba blev den 
store helt for Chelsea i sidste 
sæsons Champions League-
finale mod Bayern Mün-
chen.

Drogba udlignede til 1-1 
tre minutter før slutfløjtet i 
den ordinære spilletid, in-
den han i straffesparkskon-
kurrencen scorede det sid-
ste og afgørende mål, så eng-
lænderne vandt turneringen 
for første gang.

Straks efter sagde den i 
dag 34-årige ivorianske an-
griber farvel til Chelsea og 
europæisk fodbold for altid 
- efter planen. Han rejste til 
Kina for at spille i Shanghai 
Shenhua de næste to et halvt 
år.

Men Drogbas europæiske 
eventyr sluttede alligevel ik-
ke med sidste års matchvin-
derrolle.

Onsdag aften vender han 
tilbage i verdens største 
klubturnering. Den kinesi-
ske oplevelse fejlede, og i ja-
nuar blev han købt af tyrki-
ske Galatasaray, som møder 
tyske Schalke 04 i Champi-
ons Leagues 1/8-finale.

- Jeg ser frem til at spille 
med i Champions League 
igen mod de bedste klubber 
i Europa, sagde Drogba ved 
sin ankomst til Galatasaray i 
sidste måned.

I januar var han til Africa 
Cup of Nations med Elfen-
benskysten, og derfor fik 
han først debut for Galatasa-
ray i fredags i den tyrkiske 
liga.

Drogba skulle her kun 
bruge fem minutter på ba-
nen som indskifter for at 

score sit første mål for Gala-
tasaray, som ligger nummer 
et.

- Når Drogba er helt fit, 
har han evnen til at holde på 
bolden for os i angrebet og 
lede holdet, siger Galatasa-
ray-træner Fatih Terim iføl-
ge Reuters.

Investering i Sneijder
Foruden Drogba har tyrker-
ne i januar også investeret 
store penge i den hollandske 
midtbanestjerne Wesley 
Sneijder, der er hentet i itali-
enske Inter.

- Vi har Drogba, og når du 
så tilføjer Sneijder til regn-
skabet, bliver vi et bedre 
hold. Begge spillere er inte-
greret godt med holdet hur-
tigt, siger Fatih Terim.

Forventningerne til Gala-
tasaray er store blandt klub-
bens fans efter ankomsten af 
de to spillere, og tyrkernes 
præsident, Unal Aysal, er 
optimist. Han er ikke ked af 
at have brugt mange millio-
ner kroner på sine nye stjer-
ner.

- Disse investeringer vil 
betale sig. Det, som vi tjener 
på at være med i Champions 
League, dækker de omkost-
ninger, der er kommet i for-
hold til de køb, siger Unal 
Aysal ifølge AFP.

Det er ventet, at Drogba er 
med fra start, når Schalke 
04 i Istanbul spiller den før-
ste af to 1/8-finaler mellem 
klubberne i aften.

Drogba er klar 
til den store 
scene igen

Drogba er tilbage  - foreløbig på 
en et-årig kontrakt i  
Galatasaray.  Foto: AP Photo
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TV2 Zulu TV3+ DK4 TV 2 Charlie Kanal 4 TV3 Sport 1

13.05 Castle (G) (74958681)
13.50 Castle (37) (74934001)
14.35 Futurama (G) (8146778)
15.05 Futurama (78626310)
15.30 South Park (141) (G) 
(1871643)
16.00 South Park (6770001)
16.25 ((S)) American Dad (57) 
(G) (3645310)
16.50 ((S)) American Dad (58) 
(2489488)
17.20 Will & Grace (24) (G) 
(54505914)
17.45 Will & Grace (2116117)
18.10 Kongen af Queens (127) 
(G) (70025117)
18.30 Kongen af Queens (128) 
(6503488)
18.55 Venner (G) (89300285)
19.20 Venner (164) (6646469)
19.45 ((S)) Californication 
(17) (G) (26168827)
20.20 ((S)) Californication 
(18) (2592391)
20.55 Tingleffs guide til 
Parforhold (1:2) (4598038)
21.25 Tingleffs guide til 
Parforhold (2:2) (9054730)
21.55 Dybvaaaaad! 2 (G) 
(4019865)
22.20 Zulu News (8122198)
22.50 Zulu Tuk Tuk (G) 
(10675812)
23.25 Russell Howard Live, 
dingledoodies (90346556)
00.30 Joey (G) (33332624)
00.55 Joey (16) (65616179)
01.20 Modern Family (53) (G) 
(65690131)
01.45-06.00 Nat-tv
07.00 Hollyoaks (5410421)
07.20 Hollyoaks (30108266)
07.45 Letterman (50103131)
08.30 Ally (42) (G) (6260421)
09.15 Ally (43) (73129537)
10.00 ((S)) Boston Legal (58) 
(G) (7882518)
10.40 ((S)) Boston Legal (59) 
(26198841)
11.25 ((S)) Lie to Me (37) (G) 
(12921082)
12.10-13.00 ((S)) Lie to Me 
(38) (41156228)

13.25 For himlens skyld (63) 
Tysk komedieserie. (72365865)
14.15 Amys ret (97620204)
15.05 Folk og fæ (96706488)
16.00 Lov og uorden (10) 
(6751827)
16.50 Lov og uorden (11)  
(76366575)
17.40 Små og store synder 
(173) (41822865)
18.35 Små og store synder 
(174) (77743136)
19.25 Mig og min familie (48) 
(2587469)
20.00 Fint skal det være 
(2:45) Pas på, snobben er løs! 
(7119204)

20.35 Talkshowet Meyerheim 
(2426407)
21.20 (TTV) Jarls Quizshow 
(G) (4161117)
22.05 (TTV) Latterlisten (G) 
Grin med de kendte. (4016778)
22.30 Kommissær Rex (158) 
(6551136)
23.15 Wild at Heart (38) 
(71877049)
00.05 Dalziel & Pascoe (83) 
77618537)
00.55-01.50 Dalziel & Pascoe 
(84) (59770131)
07.50 Skadestuen i Holby (12) 
(G) (50126082)
08.35 ((S)) Amys ret (91) (G) 
(74496334)
09.20 Doktor Kleist (14) (G) 
Tysk familieserie. (35841315)
10.10 For himlens skyld (63) 
(G) (17685315)
10.55 Skadestuen i Holby (13) 
(21488150)
11.45 Bjerglægen (93) Tysk 
familieserie. (68621421)
12.35-13.25 Doktor Kleist 
(15) (72331808)

13.00 Den danske vinbonde 
(9882198)
13.30 Mit liv min ø (9885285)
14.00 Kunst i øjet (9886914)
14.30 Fado (9894933)
15.00 Møllehave med 
 Gretelise Holm (9895662)
15.30 Reklameinfo (5411407)
15.45 Fjernsyn for voksne 
(2677117)
16.15 Reklameinfo (8017399)
16.30 Musikalske Penselstrøg 
(1546407)
17.00 Heavy Betting (46) 
(6485310)
18.00 Teatermagasinet 
(1541952)
18.30 Den gamle mand og 
hvalpen (1526643)
19.00 Schlagerbox 2010-12 
(1236865)
20.00 Onsdags Bingo 
(1232049)
21.00 På ski igen, igen, igen 
(5313933)
22.00 Lyngby Kirke mellem 
kulturarv og fornyelse 
(5319117)
23.00 Drivjagt i Spanien 
(1538488)
23.30 Fiskemagasinet (1:2) 
(1537759)
00.00 SPORT Speedway 
 tilbageblik (1) (9778860)
01.15 Nat-tv
05.30 Læsemagasinet 
(9514599)
06.00 Kanal Lokal (9177594)
07.00 Det handler om følelser 
(1280686)
07.30 Reklameinfo 
(92515247)
07.45 Tibet (2:2) (9287860)
08.15 Reklameinfo 
(40986773)
08.30 Plejehjemmet 
 Solgården (6225711)
09.30 Min søn gøgler. 
 Sørgeligt! (26839624)
10.45 Mik Schacks Public 
 Service (6) (50537957)
11.30 Mit liv min ø (2344808)
12.00-13.00 Kanal Lokal 
(3106841)

DR K
13.35 Antikkens glemte byer 
- Tucume. 14.30 Den franske mod-
standsbevægelse (G). 15.20 Den 
franske modstandsbevægelse (G). 
16.15 Den franske modstandsbe-
vægelse (G). 17.05 Den franske 
modstandsbevægelse. 18.00 Huset 
på Christianshavn. 18.30 Huset på 
Christianshavn. 19.05 Krigsskjolde-
nes historie i Papua-Ny Guinea (G). 
19.55 Dagens sang. 20.00 Arkæo-
logi - etruskerne. 21.00 Kunstquiz. 
21.45 Andy Warhol. 23.45 Indiens 
historie (G). 00.40 Krigsskjoldenes 
historie i Papua-Ny Guinea. 01.35-
03.50 Nat-tv. 08.05 Morgenandag-
ten på DR K. 08.25 Dagens sang. 
09.50 DR K Klassisk: Sonning pris-
koncerten (G). 10.50 Andy Warhol 
(G). 12.45-14.45 Andy Warhol (G). 

DR3
15.40 Late Night med Jimmy Fallon 
(G). 16.20 (TTV) Generation plastik 
(G). 16.50 Life Unexpected (G). 

17.30 Planet Science (G). 18.20 
Whisker Wars (G). 18.45 Thomas 
Skovs sportsprogram - Wrestling 
(G). 19.15 30 Rock. 19.40 Family 
Guy. 20.00 Storm - i et glas vand. 
20.30 (TTV) Hjernevask - Flokdyr 
eller egotripper?. 21.10 Monte 
 Carlo elsker Putin (G). 21.40 FILM 
Alexander. Amerikansk drama fra 
2004. 00.25 Girls (G). 00.55 Girls 
(G). 01.20 Late Night med Jimmy 
Fallon. 02.05 (TTV) Kidd Life (G). 
02.35 Family Guy. 02.55 DR3 Dok: 
I krig og cricket (G). 03.55 Modelliv 
i London. 04.40 Life Unexpected. 
05.20-07.15 Hobby-TV. 

DR Ramasjang
13.05 Best Ed. 13.25 Braceface. 
13.45 Ramasjangskolen. 14.10 
 Redakai. 14.35 Caspers Skræmme-
skole. 14.50 Redakai. 15.15 Store 
Nørd. 15.35 Næsten nøgne dyr. 
15.50 Næsten nøgne dyr. 16.00 
Clone Wars. 16.20 Kaos og knurhår. 
16.35 Mia og mig. 17.00 Benjamin 

Bjørn. 17.10 Timmy-tid. 17.20 
 Floras drager. 17.30 Skæg med tal. 
17.50 Masha og bjørnen. 18.00 
iCarly. 18.30 Adrian & Bendix 
 Kapowshow. 18.50 Kaos og knur-
hår. 19.00 Amigo. 19.30 Quizmon-
sterets godnathistorier. 19.35 Tra-
fi kdengsen. 19.45 Quizmonsterets 
godnathistorier. 19.50 Snydt!. 
20.10-20.35 Clone Wars. 06.00 
Rollinger. 06.25 Conrad og Bern-
hard. 06.40 Best Ed. 07.05 Smøl-
ferne. 07.30 Kaos og knurhår. 
07.40 Caspers Skræmmeskole. 
07.55 Juniper Lee - Den gale mu-
mie. 08.15 Trafi kdengsen. 08.25 
Quizmonsterets godnathistorier. 
08.30 Brunos Kloshow. 08.35 
 Næsten nøgne dyr. 08.45 Brunos 
Kloshow. 08.46 Kaos og knurhår. 
08.57 Brunos Kloshow. 09.01 
Junglebanden - de korte nyheder. 
09.03 Brunos Kloshow. 09.05 Ca-
spers Skræmmeskole. 09.19 Brunos 
Kloshow. 09.20 Oscars oase. 09.29 
Brunos Kloshow. 09.32 Brunos Klo-
show. 09.35 Quizmonsterets god-

nathistorier. 09.40 Scooby Doo. 
10.00 RamaChancen. 10.40 Drage-
jægerne. 11.05 Inspektør Gadget. 
11.30 A kind of magic. 11.50 Så er 
der hund. 12.20 Ørefl ip. 12.50-
13.05 Conrad og Bernhard. 

TV 2 Film
14.25 ((S)) FILM The Con Artist. 
Canadisk komedie fra 2010. 15.45 
((S)) FILM Sherrybaby. Amerikansk 
drama fra 2006. 17.20 ((S)) FILM 
The Guilty. Amerikansk thriller fra 
2000. 19.05 ((S)) FILM Daddy & 
Them. Amerikansk komediedrama 
fra 2001. 20.45 ((S)) FILM Big. 
Amerikansk komedie fra 1988. 
22.20 FILM American Yakuza. 
Amerikansk actionfi lm fra 1994. 
23.55 ((S)) FILM Danger Zone. 
Amerikansk thriller fra 2000. 01.30 
FILM To End All Wars. Amerikansk 
krigsdrama fra 2001 03.20 ((S)) 
FILM Seed of Chucky. Amerikansk 
gyserkomedie fra 2004. 04.45 
FILM 9 songs. Engelsk erotisk 

 drama fra 2004. 06.15 FILM 
 Hævnens dal. Amerikansk western 
fra 1951. 07.35 ((S)) FILM 
 Suddenly Naked. Canadisk drama 
fra 2001. 09.15 ((S)) FILM Hump-
day. Amerikansk komedie fra 2009. 
10.45 FILM Before the Rains. 
 Engelsk romantisk drama fra 2007. 
12.20-14.05 ((S)) FILM Agnosia. 
Spansk thrillerdrama fra 2010. 

TV3 Puls
13.55 Top Chef. 14.55 Masterchef 
- de professionelle UK. 15.55 Eks-
trem Hjemmeservice 8 (G). 16.55 
Ekstrem Hjemmeservice 8 (G). 
17.55 Håndværk, når det er værst. 
18.55 Boligjagt for nybegyndere. 
19.30 Boligjagt for nybegyndere. 
20.00 Junior Masterchef Australia. 
21.00 Top Chef - kun desserter. 
22.00 Ekstrem Hjemmeservice 8. 
23.00 Ekstrem Hjemmeservice 8. 
00.00 Præsidentens mænd 2. 
00.55 Præsidentens mænd 3. 
01.50 Mennesker som bytte (G). 

02.50 Mennesker som bytte. 03.45 
I lovens navn 20. 04.30 I lovens 
navn 20. 05.15 Millionaire Match-
maker 2. 06.15 Horton-sagaen. 
07.00 Horton-sagaen. 07.45 
 Forsvundet sporløst 4. 08.35 
 Forsvundet sporløst 4. 09.30 
 Projekt Catwalk (G). 10.30 Projekt 
Catwalk. 12.10-13.05 Dr. Phil. 

CANAL8 Sport
13.10 SPORT Tennis: U.S. Natio-
nal Indoor Tennis Championships 
(m). 15.15 SPORT Tennis: ABN 
AMRO World Tennis Tour (m). 
17.20 SPORT 30 for 30 Classics. 
18.20 SPORT Fodbold: Den itali-
enske Serie A - det bedste. 18.55 
SPORT Ishockey: Rögle-Frölunda, 
direkte. 21.30 SPORT Fodbold: 
Primera Division. 22.35 SPORT 
Boksning: Greatest Fighters Archi-
ve. 23.25 SPORT Boksning: 
 Greatest Fighters Archive. 23.55 
SPORT Boksning: Greatest 
 Fighters Archive. 00.20 SPORT 

13.55 Suits 1 (5) (13662846)
14.55 Man vs. Food Nation 
(15) (49966117)
15.25 Man vs. Food Nation 
(16) (97290730)
15.55 Top Gear 6 (12593865)
17.00 How I met Your Mother 
6 (8) (89230865)
17.30 How I met Your Mother 
6 (9) (89233952)
18.00 How I met Your Mother 
6 (10) (89234681)
18.30 How I met Your Mother 
6 (11) (89219372)
19.00 The Simpsons 23 (1) 
(86295759)
19.30 SPORT Fodbold: 
Champions League - optakt 
(32359778)
20.30 SPORT Oddset Nyt 
Direkte magasin. (92647759)
20.35 SPORT Fodbold: 
 Milan-Barcelona, direkte 
(82389310)
22.35 SPORT Fodbold: 
Champions League Goal Show 
Højdepunkter. (65054914)
23.30 Top Gear Botswana 
Special (G) (47738575)
00.35 Nat-tv
06.05 Blomsterbørns børn 5 
(3) (62000518)
06.30 According to Jim 2 (8) 
(35883547)
06.55 According to Jim 2 (9) 
(62018537)
07.20 Two Guys and a Girl 
(53) (69414763)
07.45 Two Guys and a Girl 
(54) (70627995)
08.10 How I met Your Mother 
6 (8) (G) (30887570)
08.40 How I met Your Mother 
6 (9) (G) (30800421)
09.10 How I met Your Mother 
6 (10) (G) (72244727)
09.40 How I met Your Mother 
6 (11) (G) (40487773)
10.05 Supernatural (13) (G) 
(48443421)
11.00 Supernatural (14) 
(75651995)
12.00 NCIS LA 2 (24773044)
12.55-13.55 NCIS LA 2 (4) 
(55448570)

13.30 SPORT Ishockey:
 NHL Tonight Magasinprogram. 
Studieprogram med analyser og 
højdepunkter fra gårsdagens 
kampe i NHL. (8940117)
14.30 SPORT Fodbold: 
Porto-Málaga (G) 1/8-fi nale 
i Champions League, 1. kamp. 
(5445846)
16.30 SPORT Fodbold: 
Champions League Goal Show 
Højdepunkter. Få de eksklusive 
interview, alle detaljerne og alle 
målene. (3273372)
17.30 SPORT Håndbold: 
Champions League Højde-
punkter fra topkampene i 
turneringen. Højdepunkter fra 
topkampene ved Champions 
League. Derudover vil der være 
reportager, portrætter med 
mere. (15697556)
18.15 SPORT Håndbold: 
Viborg-KIF Kolding (m), 
direkte 21. spillerunde i Herre 
Håndbold Ligaen. Viborg HK 
og KIF Kolding mødes i 21. 
spillerunde i Herre Håndbold 
Ligaen. Kampen spilles i Viborg 
Stadionhal. (82036339)
20.30 Oddset Nyt (5377575)
20.35 SPORT Fodbold: 
Galatasaray-Schalke 04, 
direkte Tyrkiske 
Galatasaray får besøg af tyske 
Schalke 04 i deres første 
indbyrdes opgør i Champions 
League-1/8-fi nalerne. 
(34041407)
22.45 SPORT Fodbold: 
Milan-Barcelona 1/8-fi nale i 
Champions League, 1. kamp. AC 
Milan får besøg af FC Barcelona 
i 1/8-fi nalerne i Champions 
League. Kampen spilles på San 
Siro. (16558353)
00.45-01.45 SPORT 
Boksning: Knockout Magasin. 
(18311860)
09.00 SPORT Fodbold: 
Milan-Barcelona (G) 
(6623150)
11.00 SPORT Fodbold: 
Champions League Goal Show 
Højdepunkter. (8929624)
12.00-13.30 SPORT 
Håndbold: Viborg-KIF Kolding 
(m) (G) (2752470)

13.20 McLeods døtre (28:224) 
(G) (8762117)
14.20 McLeods døtre (29:224) 
(24201681)
15.10 House (87) 
(92642407)
16.05 Ghost Whisperer 
(51:107) (G) (16318778)
17.00 Greys hvide verden (31) 
(3471575)
18.00 Private Practice (71) 
(3475391)
19.00 Ghost Whisperer 
(52:107) (7990681)
20.00 Singleliv (7996865)
21.00 Gør op med din 
 samlermani (3) (4302038)
22.00 Dance Moms 
(2407402)
23.00 Greys hvide verden (31) 
(G) (5879372)
23.55 Private Practice (71) (G) 
(3291223)
00.50 House (G) 
(94558179)
01.50 Et lettere liv med Jillian 
(3:8) (52846402)
02.40 Ghost Whisperer 
(17:107) (G) (37717370)
03.25 Army Wives (79) (G) 
(86908678)
04.10 Ghost Whisperer 
(18:107) (55294112)
04.55 Tab og Vind! 8 (12:27) 
(55203860)
05.55 Army Wives (80) 
(75094711)
06.35 Tvins Homeshopping 
(90457773)
07.35 Christines nye liv 
(48:88) (70107315)
08.00 Tvins Homeshopping 
(5920995)
09.00 De unge mødre (262) 
(3913112)
09.30 Guthy-Renker 
 Homeshopping (3923599)
10.00 Gilmore Girls (60:153) 
(G) (47514315)
10.55 Guthy-Renker 
 Homeshopping (17935711)
11.30 The Closer (68) 
(15192537)
12.25-13.20 Gilmore Girls 
(61:153) (65805204)

tv satellit kanaler
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Boksning: Greatest Fighters Archi-
ve. 02.45-04.16 SPORT Kamp-
sport: World Extreme Cagefi ghting. 
11.05-13.05 SPORT Tennis: ABN 
AMRO World Tennis Tour (m). 

CANAL9
13.30 On Patrol With Santa Barbara 
PD. 14.00 Cheaters. 14.55 TV 
Shop. 16.00 Beach Patrol. 16.30 
Glamour. 16.55 FBI Files. 18.00 
Road Wars. 19.00 Real Rescues. 
20.00 The Incurables. 20.30 The 
Incurables. 21.00 JAG. 22.00 Law 
& Order: Criminal Intent. 23.00 FBI 
Files. 00.05 Most Daring. 01.05 
Earth 2. 02.05 Earth 2. 03.05 Ice 
Pilots. 04.05 Road Wars. 05.05 
Dominick Dunne’s Power. 05.55 
Cheaters. 06.55 TV Shop. 08.00 
Beach Patrol. 08.30 Beach Patrol. 
09.00 Dominick Dunne’s Power. 
09.55 TV Shop. 11.00 Glamour. 
11.30 Road Wars. 12.30-13.30 
JAG. 

Kanal 5
13.10 CSI: New York (G). 14.05 
CSI (G). 15.00 CSI. 16.00 CSI: New 
York. 16.55 4-Stjerners Middag: 
Hos Maria Donna Rudi Dahl (G). 
18.00 4-Stjerners Middag: Hos 
Jackie Navarro. 19.00 Big Bang 
Theory (G). 19.30 Big Bang Theory. 
20.00 Politijagt. 21.00 Big Brother 
2013. 22.00 Special Victims Unit. 
23.00 Criminal Minds (G). 00.00 
Criminal Minds. 00.55 Big Brother 
2013 (G). 02.00 Krimi5 Special 
(G). 02.55 Krimi5 Special (G). 
03.45 Rehab (G). 04.30 Forsvundet 
sporløst (G). 05.15 Hverdagens 
helte (G). 06.00 Less Than Perfect 
(G). 06.20 Less Than Perfect. 
06.45 30 Rock (G). 07.05 30 Rock. 
07.30 The Drew Carey Show (G). 
07.50 The Drew Carey Show. 08.15 
Tvins Homeshopping. 08.30 Repor-
tagen: Alt for mit dyr. 09.20 Hver-
dagens helte (G). 09.45 Hverda-
gens helte. 10.10 4-Stjerners Rejse: 
I Barcelona med Lærke Winther 
Andersen (G). 11.10 4-Stjerners 
Rejse: I Barcelona med Lars Ranthe. 
12.10-13.10 Forsvundet sporløst. 

6’eren
13.00 Rap fyr i L.A. (G). 13.30 Rap 
fyr i L.A.. 14.00 Alle elsker 
Raymond (G). 14.30 Alle elsker 
Raymond. 15.00 Skrotjægerne (G). 
16.00 Mythbusters. 17.05 Special 
Victims Unit (G). 18.05 CSI: Miami 
(G). 19.00 America’s Funniest 
Home Videos (G). 19.30 America’s 
Funniest Home Videos. 20.00 
Skrot jægerne. 21.00 CSI: Miami. 
22.00 FILM Mickey Blue Eyes. 
Amerikansk romantisk komedie fra 
1999. Michael Felgate er en 
engelsk kunstkender, der leder et 
succesrigt auktionshus med 
spe ciale i værdifulde kunstværker. 
Michael er forelsket i den smukke 
Gina, men da han frier til hende, 
bliver han slemt skuffet. 01.00 
Mythbusters (G). 02.05 Termina-
tor: The Sarah Connor Chronicles. 
03.10 (G) FILM Mickey Blue Eyes. 
Amerikansk romantisk komedie fra 
1999. Michael Felgate er en britisk 
kunstkender, der leder et succesrigt 
auktionshus med speciale i værdi-
fulde kunstværker. Michael er 
forelsket i den smukke Gina, men 
da han frier til hende, bliver han 
slemt skuffet. Gina fortæller ham 
nemlig, at hun aldrig vil kunne gifte 
sig med ham på grund af sin fami-
lie. 05.00-05.25 10 tommelfi ngre. 
05.50  Babylon 5 (G). 06.35 Coast-
watch (G). 07.00 Coastwatch. 
07.20 Homeshopping. 08.20 Baby-
lon 5. 09.10 Homeshopping. 10.10 
Sams Bar (G). 10.35 Sams Bar. 
11.00 Frasier (G). 11.30 Frasier. 
12.00 10 tommelfi ngre (G). 12.30-
13.00 10 tommelfi ngre. 

7’eren
15.00 Voodoo. 16.00 Musik til dig. 
16.15 Pretty Little Liars (G). 17.10 
Orange County. 18.10 Happy 

 Endings (G). 18.35 Happy Endings. 
19.05 Chuck. 20.00 Pretty Little 
Liars. 21.00 Robot Chicken (G). 
21.15 Robot Chicken (G). 21.30 
Delocated (G). 22.00 Big Brother 
2013 - Lige nu!. 23.00 Voodoo (G). 
00.00 Robot Chicken. 00.20 Robot 
Chicken. 00.30 Delocated. 01.00 
Musik til dig. 06.00 Musik til dig. 
09.00 Homeshopping. 10.00-
15.00 Musik til dig. 

ARD
13.00 Middagsmagasinet. 14.00 
Nyheder. 14.10 Røde roser. 15.00 
Nyheder. 15.10 Stormfuld kærlig-
hed. 16.00 Nyheder. 16.10 Sæl, 
puma og co.. 17.00 Nyheder. 17.15 
Brisant. 18.00 Forbudt kærlighed. 
18.50 Kriminalpolitiet fra distrikt 
München 7. 19.45 Viden - kort og 
kontant: Værkstedet. 19.50 Vejret. 
19.55 Finansnyt. 20.00 Nyheder. 
20.15 FILM Nat over Berlin. Tysk 
historisk drama fra 2013. 22.00 
Nat over Tyskland. 22.30 Nyheder. 
23.00 Anne Will. 00.15 Nyheder. 
00.35 (G) FILM Nat over Berlin. 
Tysk historisk drama fra 2013. 
02.23 Nyheder. 02.25 FILM Maling 
eller kærlighed. Fransk drama fra 
2005. 03.55 Anne Will (G). 05.13 
Nyheder. 05.15 Tyske billeder. 
05.30 Morgenmagasinet. 09.00 
Nyheder. 09.05 Røde roser (G). 
09.55 Stormfuld kærlighed (G). 
10.45 Brisant. 11.00 Nyheder. 
11.05 Sundhedsmagasinet. 12.00 
Nyheder. 12.15-13.00 Sundheds-
magasinet. 

ZDF
13.00 Middagsmagasinet. 14.00 
Nyheder. 14.15 Kokkeduellen. 
15.00 Nyheder. 15.05 Gang i 
 gryderne. 16.00 Nyheder. 16.10 
Politistyrke Kitzbühel. 17.00 Nyhe-
der. 17.10 Hallo, Tyskland. 17.40 
Stjernedrys. 18.00 Politistyrke 
 Wismar. 18.50 Onsdagslotto. 19.00 
Nyheder. 19.19 Vejret. 19.20 
SPORT Fodbold: Champions 
 League-magasinet. 19.35 Kyst-
vagten. 20.25 SPORT Fodbold: 
Galatasaray-Schalke 04, direkte. 
23.15 De syge kasser. 23.45 Mar-
kus Lanz. 00.55 Nyheder. 01.10 (G) 
SPORT Fodbold: Galatasaray-
Schalke 04. 02.45 Hvor godt sma-
ger discount-mærkerne? (G). 03.30 
Politistyrke Wismar (G). 04.15 Poli-
tistyrke Kitzbühel (G). 05.00 Hallo, 
Tyskland (G). 05.30 Morgenmaga-
sinet. 09.00 Nyheder. 09.05 Gode 
råd til hele familien. 10.30 SOS fra 
havnekanten. 11.15 Politistyrke 
Köln. 12.00 Nyheder. 12.10 Tysk-
land rundt. 12.30-14.30 SPORT 
Langrend: VM - sprint, direkte. 

NDR
13.05 Tæt på naturen. 13.35 Bri-
sant. 14.00 Nyt fra Nordtyskland. 
14.15 Tysklands billedbog. 15.00 
Nyt fra Nordtyskland. 15.15 En 
spadseretur langs stranden: Napoli. 
16.00 Nyt fra Nordtyskland. 16.10 
Min eftermiddag. 17.10 Fortællin-
ger fra zoologisk have i Leipzig. 
18.00 Regionale nyheder. 18.15 
Mange veje fører til øen Sild. 18.45 
Aftenstudiet. 19.30 Regionale 
 nyheder. 20.00 Nyheder. 20.15 På 
opdagelse i dyreriget. 21.00 
 Tamme Hanken - den store mand 
fra Østfrisland. 21.45 Nyt fra 
 Nordtyskland. 22.00 Storbydistrik-
tet. 22.50 NDR - ekstra sjovt. 
23.20 Zap. 23.50 Kojak. 00.35 
Anne Will. 01.50 Billeder fra hele 
verden. 02.20 Kulturjournalen. 
02.50 Billeder fra Nordtyskland. 
03.00 Nat-tv. 06.00 Tv til søs. 
06.15 Sesame Street. 06.40 For-
budt kærlighed. 07.20 Røde roser. 
08.10 Stormfuld kærlighed. 09.00 
Regionale nyheder. 11.30 Zambesi 
- den vilde fl od i Afrikas hjerte. 
12.15-13.05 I al venskabelighed. 

Eurosport
13.45 (G) SPORT Skiskydning: VM 
- samlet start (k). 14.30 (G) 

SPORT Skiskydning: VM - samlet 
start (m). 15.30 (G) SPORT 
 Skihop: World Cup - holdkonkur-
rencen. 16.45 (G) SPORT Vinter-
sport: Ski Pass. 17.00 (G) SPORT 
Billard: Snooker - Welsh Open. 
18.30 SPORT Sport: Campus. 
19.00 SPORT Wednesday Selec-
tion. 19.05 SPORT Ridebane-
springning: World Cup. 20.05 
SPORT Dressur: World Masters. 
21.05 SPORT Dressur: World 
 Masters. 21.35 SPORT Heste-
sportsmagasinet Riders Club. 21.40 
SPORT Golf: Northern Trust Open. 
22.40 SPORT Ridebanespring-
ning: World Cup. 23.10 SPORT 
Golf Club. 23.15 SPORT Sejlsport: 
Yacht Club. 23.20 SPORT Wednes-
day Selection. 23.30 SPORT Sport 
Destination. 23.45-01.30 SPORT 
Ridebanespringning: World Cup. 
08.30 (G) SPORT Langrend: VM 
- 10 km fri stil (m). 09.30 SPORT 
Langrend: VM - sprintkvalifi kation, 
direkte. 11.45 (G) SPORT Ski-
skydning: VM - samlet start (k). 
12.30-14.15 SPORT Skiskydning: 
VM - samlet start (m). 

Eurosport 2
13.00 (G) SPORT Skihop: World 
Cup. 14.00 (G) SPORT Håndbold: 
Kiel-Veszprem (m). 15.00 (G) 
SPORT Sportsugen, der gik. 16.00 
(G) SPORT Speedway: Kroatiens 
Grand Prix. 17.00 (G) SPORT 
Speedway: Italiens Grand Prix. 
18.00 SPORT Basketball: Budivel-
nik-Lyubertsy, direkte. 19.45 (G) 

SPORT World Wrestling Entertain-
ment. 20.15 (G) SPORT Wrestling: 
Vintage Collection. 21.15 (G) 
SPORT Boksning: T. Adamek-S. 
Cunningham. 22.45 (G) SPORT 
Billard: Snooker - Welsh Open. 
00.00 SPORT Nat-tv. 08.00 (G) 
SPORT Basketball: Bilbao-Riga. 
09.00 (G) SPORT Bordfodbold: 
VM. 10.00 (G) SPORT Bordfod-
bold: VM. 11.00 (G) SPORT 
 Billard: Snooker - Welsh Open. 
12.00-13.00 (G) SPORT Fodbold: 
Wolfsburg-Bayern München. 

Discovery Channel
13.00 Weapons That Changed The 
World. 14.00 Moonshiners. 15.00 
American Guns. 16.00 Mythbu-
sters. 17.00 Gold Divers. 18.00 I 
femte gear. 18.30 I femte gear. 
19.00 Hvordan bliver det lavet?. 
19.30 Hvordan bliver det lavet?. 
20.00 Baggage Battles. 20.30 
 Auction Kings. 21.00 Moonshiners. 
22.00 Yukon Men. 23.00 Flying 
Wild Alaska. 00.00 Weapons That 
Changed The World. 01.00 Ameri-
can Guns. 02.00 Gold Rush. 03.00 
24/7: NHL Penguins vs Capitals. 
04.20 Dirty Jobs. 05.10 Myth-
busters. 06.00 Cash Cab UK. 06.25 
Outback Truckers. 07.20 Gold 
 Divers. 08.15 Flying Wild Alaska. 
09.05 Livsfarlig fangst. 10.00 
Dirty Jobs. 11.00 Baggage Battles. 
11.30 Auction Kings. 12.00-13.00 
I femte gear. 

National Geographic
13.05 Dog Whisperer. 14.05 10 
mulige dommedagsscenarier. 15.05 

Fanget i udlandet. 16.05 Mega-
fabrikker - Superbiler. 17.05 
Lampe skærmen af menneskehud. 
18.05 Undersøgelse af fl ystyrt. 
19.05 Dog Whisperer. 20.00 
Doomsday Preppers. 21.00 Anden 
Verdenskrig - De hemmelige bil-
leder. 22.00 Family Guns. 23.00 
Nazisternes hemmeligheder. 00.00 
De små prædikanter. 00.55 Anden 
Verdenskrig - De hemmelige bil-
leder. 01.50 Family Guns. 02.45 
Nazisternes hemmeligheder. 03.40 
Anden Verdenskrig - De hemmelige 
billeder. 04.35 Undersøgelse af 
 fl ystyrt. 05.30 Sekunder fra kata-
strofen. 06.00 Sekunder fra kata-
strofen. 06.30 Megafabrikker. 
07.25 Den amerikanske koloni. 
08.20 Nazisternes hemmeligheder. 
09.15 Amerikas forsvundne skatte. 
10.10 Doomsday Preppers. 11.05 
Amerikas farligste fængsler. 12.05-
13.05 Alaska State Troopers. 

Animal Planet
13.40 Wildest Arctic. 14.30 
 Chimpanser i paradis. 15.00 The 
Really Wild Show. 15.30 101 dej-
lige hunde. 16.25 Nick Bakers sære 
dyr. 17.20 Hunderacer. 17.45 
Hunderacer. 18.15 Dyrlægerne i 
Bondi. 18.40 Safari Vet School. 
19.10 Turtleman. 19.35 Chimpan-
ser i paradis. 20.05 Wildest Arctic. 
21.00 Mutant Planet. 21.55 Daniel 
og vores katte. 22.50 Dyrepolitiet i 
Sydafrika. 23.45 Dyr på fl ugt. 
00.10 Dyr på fl ugt. 00.35 Døden 
nær. 01.25 Wildest Arctic. 02.15 

Mutant Planet. 03.05 Daniel og 
 vores katte. 03.55 Turtleman. 
04.20 Chimpanser i paradis. 04.45 
SOS Naturen kalder. 05.35 SOS 
 Naturen kalder. 06.00 The Really 
Wild Show. 06.25 Hunderacer. 
06.50 Hunderacer. 07.15 101 dej-
lige hunde. 08.10 Nick Bakers sære 
dyr. 09.05 Wildest Arctic. 10.00 
Dyrepolitiet i Phoenix. 10.55 Turt-
leman. 11.20 SOS Naturen kalder. 
11.50 Dyrelæge i hele verden. 
12.45-13.40 Dyredistriktet. 

TCM
13.55 FILM En dag i cirkus. Ameri-
kansk Marx Brothers-komedie fra 
1939. 15.25 FILM Summer Ho-
liday. Amerikansk musical fra 1948. 
16.55 FILM Kampen mod fortiden. 
Amerikansk drama fra 1956. 18.50 
FILM Jaget af spioner. Amerikansk 
spionfi lm fra 1963. 21.00 FILM It!. 
Engelsk-amerikansk gyser fra 
1967. 22.40 FILM Quo Vadis. 
Amerikansk drama fra 1951. 01.25 
FILM The Clock. Amerikansk krigs-
drama fra 1945. 02.55 FILM Pige-
børn. Amerikansk drama fra 1949. 
04.55 FILM Vest for Missouri. 
Amerikansk eventyrfi lm fra 1951. 
06.00 FILM Sømænd på vulkaner. 
Amerikansk musical fra 1949. 
07.35 FILM Quo Vadis. Amerikansk 
drama fra 1951. 10.20 FILM Pige-
børn. Amerikansk drama fra 1949. 
12.20-14.05 FILM The Wings of 
Eagles. Amerikansk drama fra 1957. 

Svensk tv 1
14.25 FILM Cat Ballou. Ameri-
kansk westernkomedie fra 1965. 

16.00 Nyheder. 16.05 Go’morgen 
Sverige. 16.35 Schlagerperler. 
16.45 Familiejagten. 17.30 Sverige 
i dag. 17.55 SPORT Sportsnyt. 
18.00 Nyheder. 18.10 Regionale 
nyheder. 18.15 Go’aften. 19.00 
Kulturnyheder. 19.15 Regionale 
 nyheder. 19.30 Nyheder. 20.00 
Grammis 2013. 21.55 Panik i byen. 
22.00 Himmel og jord. 22.30 
 Ordblindhed. 23.00 Nyheder. 23.05 
Five Days. 00.05 Dox: Når heltene 
lyver (G). 02.05 Nyheder. 02.10 
Ugens forbrydelse (G). 03.10 
 Nyheder. 03.15 Gravid i høje hæle 
(G). 04.00 Nyheder. 04.10 Strömsö 
- livsstilsmagasin (G). 04.50 
 Sverige i dag (G). 05.15 Go’aften 
(G). 06.00 Nyheder. 06.05 Regio-
nale nyheder. 06.25 Go’morgen 
Sverige. 10.00 Hockeymodel. 
10.15 SPORT Langrend: VM- 
studiet. 10.45 SPORT Langrend: 
VM - sprint, direkte. 12.00 SPORT 
Langrend: VM-studiet. 12.45-
14.15 SPORT Langrend: VM 
- sprint, direkte. 

Svensk tv 2
16.20 Sandheden: Jerzy Sarnecki 
(G). 17.20 Nyheder på tegnsprog. 
17.30 Nyheder på samisk. 17.45 
Nyheder på fi nsk. 18.00 Jord-
klodens mægtige rejse. 18.50 
 Verdens underværker. 19.00 Hvem 
ved mest?. 19.30 Løgnen. 20.00 
Rektorerne. 20.30 Når livet vender. 
21.00 Nyheder. 21.40 Kulturnyt. 
21.45 Regionale nyheder. 21.55 
Nyhedsoverblik. 22.00 SPORT 
Sportsnyt. 22.15 Spørg kultur-
eliten. 23.00 Kulturnyheder. 23.15 
Huset som Herman byggede (G). 
00.10 Videnskabens verden (G). 
01.10 Hung. 01.40-02.30 Jord-
klodens mægtige rejse (G). 08.05 
Jordklodens mægtige rejse (G). 
09.00-14.00 Forum. 

Svensk tv 4
14.00 En unge i minuten - USA. 
15.00 Plastikkirurgerne. 15.55 
Halv otte hos mig. 16.25 Farmen. 
17.00 Gør det selv. 17.55 Alarm 
112. 18.25 Lotto, joker og drøm-
megevinsten. 18.30 Alarm 112. 
19.00 Nyhederne. 19.15 Lokale 
 nyheder. 19.20 Vejret. 19.30 
 Farmen. 20.00 Sveriges mesterkok. 
21.00 Mia på Grötö. 22.00 Nyhe-
derne. 22.05 Nyheder og fi nans. 
22.30 Lokale nyheder. 22.35 
SPORT Sportsnyt. 22.45 Vejr og 
nyheder. 23.00 The Killing. 00.00 
Sveriges mesterkok. 01.00 Medi-
um. 02.00 Law & order. 03.00 Lie 
to me. 04.10 Hjem til gården. 
04.45-05.15 Hjem til gården. 
05.50 Go’morgen. 10.00 Efter 10 
- samtaleprogram. 11.35 Hjem til 
gården. 12.10 Hjem til gården. 
12.45-14.00 Holby City. 

NRK1
13.00 Nyheder. 13.05 (TTV) Den 
frosne planet. 14.00 Nyheder. 
14.05 Weekendhaven. 14.35 
 Livredderne på Bondi Beach. 15.00 
Nyheder. 15.10 Hotellet. 16.00 
 Nyheder. 16.10 (TTV) Den frosne 
planet. 17.00 Nyheder. 17.10 
 Højdepunkter fra Morgennyheder. 
17.30 Nyheder på samisk. 17.45 
Nyheder på tegnsprog. 17.50 
SPORT Nordiske skidiscipliner: VM 
- åbningsceremoni, direkte. 18.40 
(TTV) Regionale nyheder. 19.00 
Nyheder. 19.45 Forbrugerinspek-
tørerne. 20.15 SPORT Nordiske 
skidiscipliner: VM-studiet. 20.45 
Viking Lotto. 20.55 Regionale 
 nyheder. 21.00 Nyheder. 21.40 
Idealisterne. 22.20 House. 23.05 
Nyheder. 23.20 (TTV) Bog -
maga sinet. 23.50 Tavse vidner. 
01.35 Girls. 02.00 Girls. 02.30 
(TTV) Halvbroren. 03.15-05.40 
Nat-tv. 04.15-04.15 The Street. 
07.00 Morgennyheder. 10.00 
Puls. 10.30 SPORT Langrend: 
VM-studiet. 10.45 SPORT 
Langrend: VM - sprint, direkte. 
12.00 Nyheder. 12.10 SPORT 
Langrend: VM- studiet. 12.45-

15.00 SPORT Langrend: VM - 
sprint, direkte. 

TV 2 Norge
13.05 Supernanny. 14.00 The 
Block. 15.00 Tid til at forny hjem-
met. 16.00 Home and away. 16.25 
Home and away. 16.55 Karl og co.. 
17.30 Eftermiddagen. 18.30 Nyhe-
derne. 18.45 Vejret. 18.50 SPORT 
Sportsnyhederne. 19.00 Eftermid-
dagen. 19.30 Hotel Cæsar. 20.00 
Idols. 21.00 Nyhederne. 21.20 
Vejr et. 21.25 SPORT Sports-
nyhederne. 21.35 SPORT VM- 
studiet. 21.45 Idols. 22.15 Vores 
lille land. 23.15 Elementary. 00.10 
Tid til at forny hjemmet. 01.10 
Chaos. 02.00 Hawaii Five-0. 02.50 
The Mentalist. 03.35 Nat-tv. 05.10 
Lie to me. 06.00 The Offi ce. 06.30 
Nyhederne. 06.55 Godmorgen, 
Norge!. 10.00 Godmorgen, Norge!. 
11.45-13.10 Eftermiddagen. 

TV Syd
13.00 Medicinske Triumfer - Kræft 
i halsen. 13.30 Danmark Rundt. 
14.00 Anne i Gode Hænder: Café 
Jydepotten. 14.30 Nyheder kl. 
12.30. 14.35 Beliggenhed. 15.00 
Medicinske Triumfer - Kræft i 
 halsen. 15.30 Danmark Rundt. 
16.00 TV SYD Retro 2005. 16.30 
Guld fra Gemmerne (45). 16.55 Be-
liggenhed. 17.25 Nyheder kl. 17.25 
- februar 2013. 17.30 Anne i Gode 
Hænder: Café Jydepotten. 17.55 
Danmark Rundt. 18.25 Nyheder kl. 
18.25. 18.30 Medicinske Triumfer 
- Kræft i halsen. 19.00 Guld fra 
Gemmerne (45). 19.30 Nyheder fra 
TV SYD. 19.55 Livshistorier - Jens 
Rosendal 2:2. 20.25 Guld fra 
 Gemmerne (59). 20.50 Ekspedition 
Syd - Bedsted 3:4. 21.00 Danmark 
Rundt. 21.30 Nyheder fra kl. 
19.30. 21.55 Nyhederne TV 2 | 
ØSTJYLLAND. 22.20 Nyheder fra TV 
SYD. 22.30 Fangstgaranti 8: Hav-
ørred i fjorden. 23.00 Livshistorier 
- Jens Rosendal 1:2. 23.30-00.04 
Danmark Rundt. 09.00 Nyheder fra 
kl. 19.30. 09.25 Livshistorier - Jens 
Rosendal 2:2. 09.50 Ekspedition 
Syd - Bedsted 4:4. 10.00 Nyheder 
fra kl. 19.30. 10.25 Guld fra Gem-
merne (59). 10.50 Ekspedition Syd 
- Bedsted 4:4. 11.00 Nyheder fra 
kl. 19.30. 11.30 Danmark Rundt. 
12.00 Livshistorier - Jens Rosendal 
2:2. 12.30 Nyheder kl. 12.30. 
12.35-13.00 Guld fra Gemmerne. 

TV 2 Østjylland
13.15 Østjylland Rundt. 13.30 
 Nyhederne TV 2 | ØSTJYLLAND. 
13.31 Danmark Rundt. 14.00 Hvem 
bor her?. 14.30 Nyhederne TV 2 | 
ØSTJYLLAND. 14.31 Østjylland 
Dengang. 15.00 Go’ Aften Øst-
jylland. 15.30 Nyhederne TV 2 | 
ØSTJYLLAND. 15.31 Kurt Kom For-
bi Classic. 16.00 Ud Med Sproget. 
16.30 Nyhederne TV 2 | ØSTJYL-
LAND. 16.31 Gods og Gummistøv-
ler. 17.00 Hvem bor her?. 17.30 
Nyhederne TV 2 | ØSTJYLLAND. 
17.31 Danmark Rundt. 18.05 Ny-
hederne TV 2 | ØSTJYLLAND. 18.15 
Go’ Aften Østjylland. 18.45 Hvad 
Sker Der Her - Ballen. 19.10 Østjyl-
land Rundt. 19.30 Nyhederne TV 2 
| ØSTJYLLAND. 19.55 Folk i Farver. 
20.25 Supersygehuset. 20.55 
 Danmark Rundt. 21.25 Go’ Aften 
Østjylland. 21.50 Kurt Kom Forbi 
Classic. 22.20 Nyhederne TV 2 | 
ØSTJYLLAND. 22.30 IQ - Så bliver 
det ikke mindre. 23.00 Nyhederne 
TV 2 | ØSTJYLLAND. 23.25 Go’ 
 Aften Østjylland. 23.55-00.23 Vild 
Med Dyr. 10.00 Nyhederne TV 2 | 
ØSTJYLLAND. 10.25 Folk i Farver. 
10.55 Go’ Aften Østjylland. 11.22 
Tæt på. 11.30 Danmark Rundt. 
12.00 Mig og mit job. 12.11 
 Nyhederne TV 2 | ØSTJYLLAND. 
12.15 IQ - Så bliver det ikke 
 mindre. 12.45-13.15 Folk i Farver. 

TV Horsens
06.00 Infokanal. 
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Folkebladet  onsdag 20. februar 2013tv i dag
13.05 (TTV) Sådan er forældre (4:6) (1020020)
13.25 Halifax (18) (2808914)
15.00 DR Update - nyheder og vejr (45372)
15.10 Hercule Poirot (26) (3433223)
16.00 Kasper og Lise (12020)
16.10 Benjamin Bjørn (2017440)
16.20 Timmy-tid (820136)
16.35 Skæg med bogstaver (9640575)
16.55 KatjaKaj og BenteBent (7886407)
17.00 Hun så et mord (177) (75830)
17.50 TV Avisen (8412001)
18.00 Price inviterer - Anne Glad (5339)
18.30 TV Avisen med Sporten (69391)
18.50 Vores vejr (6804285)
19.00 Aftenshowet (56049)
19.55 TV Avisen (6598310)
20.00 (TTV) Kender du typen? (7:9) (77556)

20.40 Myginds mission (6:6) Peter Mygind har i 
seks uger arbejdet med 8x på Hyltebjerg skole i 
håbet om at bekæmpe mobning. Som den store 
afslutning på missionen skal 8x nu på lejrskole, 
hvor de skal samle den viden, de har fået, om 
mobning, til en kampagne for hele deres skole. 
Hvad har de lært? Og har Myginds mission over-
hovedet gjort en forskel for eleverne og lærerne? 
Vil 8x være mobbefri i fremtiden? Og vil det 
lykkes Peter Mygind sammen med 8x at sprede 
sin mission til resten af skolens elever og lærere? 
(6022285)
21.30 TV Avisen (69730)
21.55 Penge www.dr.dk/MagasinetPenge. 
(715285)
22.20 SPORT Sporten (8331876)
22.30 Dirty Sexy Money (7:23) (48681)
23.10 Til undsætning (7:48) (559001)
23.55 Onsdags Lotto (2454730)
00.00 Damages (27:39) (27266)
00.50 En hård nyser: Kommissær Tyler (14) 
(9621957)
01.45 Damages (26) (G) (7566711)
02.45 Olivers tvist (47) (G) (2956678)
03.10-03.35 Olivers tvist (49) (G) (3649247)

14.20 Albert Kahns verdensarkiv (57747989)
15.10 Vanilje Manden - fra Fremmedlegion 
til Paradis (G) (41111038)
16.00 Tidsmaskinen om alternativ behandling 
(5426339)
16.10 Hun så et mord (176) (36438469)
17.00 Deadline 17.00 (1532204)
17.30 P1 Debat på DR2 (6270204)
17.55 År 1066: Invasionen af England (3:3) 
(46880420)
18.45 Hovedløs i Iran (37659594)
19.10 Kroppens mysterier (2:4) Engelsk viden-
skabsprogram fra 2011. “Overlevelse”. Bare at 
trække vejret i et minut føles som den letteste 
ting i verden. I virkeligheden er det en af de mest 
komplicerede ting, mennesket vil gøre i sin lev-
etid. Man er her, som med meget andet, fuld-
stændig afhængig af kroppens evne til dagligt at 
udføre utallige små mirakler for at holde sig i live.  
(52346643)

20.00 (TTV) Galskab: Journal nr. 350 
- Soldaten (5:6) Claus Frederiksen var dansk-
sindet og indkaldt til vestfronten på tysk side. 
Han oplever rædslerne i skyttegravene og mare-
ridtet over dem alle: Et granatnedslag begraver 
ham levende. Kammeraterne graver ham ud, men 
resten af livet kæmper han med de psykiske 
traumer og med invaliderådet for at få erstatning. 
Det er Første Verdenskrig, der for første gang tv-
inger systemet til at anerkende, at sjælen kan 
tage skade af noget udefra - ikke mindst krig. 
(3735391)
20.40 Taggart: Slagsbrødre (5353759)
21.25 Luther - strømer på kanten (7) 
(14443933)
22.20 (TTV) Den sorte skole: Genforeningen 
(34388372)
22.30 Deadline 22.30 (7266391)
23.00 Gud velsigne Island! (5328865)
00.00 The Daily Show (8027268)
00.20 Spiral III: Slagteren fra La Villette (4:12) 
(51791889)
01.15-02.10 Kirurgiens historie 
(29440315)

13.20 ((S)) Amys ret (9) (8785943)
14.05 ((S)) Beverly Hills 90210 (231) (633117)
15.00 Nyhederne (33049)
15.10 Et umage par (69) (8382407)
15.35 Et umage par (70) (2052117)
16.05 Venner (8:236) (333730)
16.30 Venner (9:236) (8933)
17.00 (TTV) Nyhederne og Sporten (56952)
17.15 Regionale nyheder (4878597)
17.25 Go’ aften Danmark (933914)
17.45 Vejret (903933)
18.00 (TTV) Nyhederne (66730)
18.05 Regionale nyheder (5983136)
18.15 (TTV) Nyhederne (7333730)
18.25 Go’ aften Danmark (811049)
19.00 (TTV) Nyhederne (7152)
19.30 Regionalprogram (9643)

20.00 De hemmelige trin (2) Fra håbløs til hot 
- P-vagterne. I denne uge i “De hemmelige trin” 
går turen til Center for Parkering på Islands 
Brygge. (41643)
20.50 (TTV) Drengerøv og Datter (2) 
(8986310)
21.25 Hele pakken (4155830)
22.00 Nyhederne og Sporten (40117)
22.20 Regionale nyheder (1046223)
22.35 (TTV) Boligrivalerne (5504952)
23.10 Natholdet (8798440)
23.40 (TTV) Klovn (56) (G) (4511759)
00.10 (TTV) Klovn (57) (98315)
00.35 Grænsepatruljen (1855773)
01.00 Narkostrømer i Laredo (1) (3885247)
01.25 Kongen af Queens (195) (9322624)
01.45 Kongen af Queens (196) (8325686)
02.10 Natholdet (G) (9708841)
02.35 Et umage par (69) (G) (7718112)
02.55 Et umage par (70) (G) (2436119)
03.15 (TTV) CPH Lufthavnen (4515711)
03.40 Den hemmelige millionær (7882976)
04.25-05.00 Airport (64239711)

13.15 Fra skrot til slot (3) (2983730)
14.15 6 på date (1) (5467038)
15.15 Paradise Hotel 2013 (22) (G) (5448339)
16.00 Bones 1 (4) (399486)
17.00 NCIS 9 (24) (704074)
18.00 NCIS 1 (1) (104010)
19.00 Masterchef Danmark 2013 (15) Dansk 
kokkekonkurrence fra 2013. De fi re deltagere 
Therese Glahn, Naser Khader, Pia Allerslev og 
Nanna Schultz skal lege kokken og eleven. Kokken 
må vælge menuen, men må kun tale og ikke røre 
ved noget. Eleven må ikke sige et ord og skal gøre 
præcis, som der bliver sagt. Nanna styrer Therese 
med præcision, men må tage to minutters straf 
for at snuppe en smagsprøve. Pia kæmper i 
køkkenet, for kokken Naser dirigerer hende 
gennem arabisk buffet, som hun intet begreb 
har om. (318952)

20.00 NCIS 10 (11) Amerikansk dramaserie fra 
2012. Mens teamet efterforsker forbindelsen 
mellem en død journalist og en underoffi cer i 
fl åden, overraskes Ziva af et besøg fra sin far, som 
hun ikke har set i mere end to år. Ziva sætter 
spørgsmålstegn ved årsagen til faderens besøg, 
men han insisterer på, at han blot er kommet for 
at se sin datter. (314136)
21.00 The Mentalist 5 (11) Amerikansk krimi-
serie fra 2012. Teamet efterforsker mordet på en 
ung model på et dyrt rehabiliteringscenter, og 
Lisbon fortsætter med at undersøge Tom Volkers 
aktiviteter. (921440)
22.00 Paradise Hotel 2013 (23) (974488)
22.50 Sommer i Sunny Beach 2 (2) (9649223)
23.30 NCIS 9 (24) (G) (948117)
00.30 NCIS 1 (1) (G) (8411860)
01.25 Chase 1 (14) (9631711)
02.20 FILM Bag jerntæppet Amr. Hitchcock-
thriller fra 1966. Et hold videnskabsmænd 
befi nder sig om bord på et dampskib, og de har 
kurs mod København, hvor der skal være en 
international kongres. To af passagererne om 
bord, professor Michael Armstrong og Sarah 
Sherman, diskuterer fremtidige bryllupsplaner. 
Instr.: Alfred Hitchcock. (12377808)
04.30-04.55 Mad Love 1 (3) (1415150)

06.00 Den travle by. 06.10 Sprutte-Patruljen. 06.20 
Kære Sebastian. 06.40 Dyk Olli dyk. 06.50 Ellevilde 
Ella. 07.00 Lille Nørd. 07.25 Skrål - med Tinna. 07.50 
Professor Balthazar. 08.00 Der var engang .... 08.30 
Forandring på vej. 09.00 Dyrehospitalet. 09.35 Jamies 
køkken. 10.25 Olivers tvist (G). 11.15 Luksuskrejlerne. 
12.00 DR Update. 12.10 Penge (G). 12.35 (TTV) Bryl-
lup i Farver. 13.05 (TTV) Sådan er forældre. 13.25 Ha-
lifax. 15.00 DR Update. 15.10 Hercule Poirot. 16.00 
Kasper og Lise. 16.10 Benjamin Bjørn. 16.20 Timmy-
tid. 16.30 Landet for længe siden. 17.00 Hun så et 
mord. 17.50 TV Avisen. 18.00 Price inviterer - Henrik 
Koefoed. 18.30 TV Avisen. 18.50 Vores vejr. 19.00 Af-
tenshowet. 19.55 TV Avisen. 20.00 (TTV) Bonderøven. 
20.30 (TTV) Da Poul sprang ud. 21.30 TV Avisen. 
21.55 Bag Borgen. 22.20 SPORT Sporten. 22.30 Kri-
minalkommissær Foyle. Engelsk krimiserie. 00.05 Da-
mages. 00.45 En hård nyser: Kommissær Tyler. 01.40 
Damages. 02.30 Ved du, hvem du er? - Emmitt Smith. 
03.10 Olivers tvist (G). 03.35-04.00 Olivers tvist (G). 

08.30 (TTV) Hvorfor, Ouafa?. 09.00 (TTV) Historiske 
haver i Norden. 09.30 Murphys lov: Maratonmanden. 
10.30 Murphys lov: En mandetur. 11.30 Kærlighed i 
Murens skygge. 12.20 Kærlighed i Murens skygge. 
13.10 (TTV) Kinas kapitalistiske revolution. 14.00 
(TTV) Tidsmaskinen om ferie. 14.20 Albert Kahns 
verdensarkiv. 15.10 (TTV) Galskab: Journal nr. 350 
- Soldaten (G). 15.50 (TTV) Tidsmaskinen om arbejds-
miljø. 16.10 Hun så et mord. 17.00 Deadline 17.00. 
17.30 P1 Debat på DR2. 17.55 Churchills svære 
beslutning. 18.45 The Daily Show. Amerikansk satire-
show. 19.05 Kroppens mysterier. Engelsk videnskabs-
program fra 2011. 20.00 Debatten. 21.00 Louis 
Theroux - Porno. Engelsk dokumentar fra 2012. 22.00 
(TTV) Det slører stadig. 22.15 (TTV) Det slører stadig. 
22.30 Deadline 22.30. 23.00 Warren Buffett - verden 
største pengemaskine. Engelsk dokumentar fra 2009. 
23.50 The Daily Show. Amerikansk satireshow. 
00.10 Spiral III: Slagteren fra La Villette. 01.05-02.00 
Kirurgiens historie (G). 

05.00 Miffy. 05.05 Bernard. 05.10 Diego Oasis. 05.20 
Kaninus. 05.25 Den Lille Prins. 06.00 Go’ morgen. 
11.30 Grænsepatruljen. 12.00 Nyhederne. 12.11 
Regionale nyheder. 12.20 CPH Lufthavnen. 12.50 
Liebhaverne. 13.20 Amys ret. 14.05 Beverly Hills 
90210. 15.00 Nyhederne. 15.10 Et umage par. 15.35 
Et umage par. 16.05 Venner. 16.30 Venner. 17.00 
Nyhederne. 17.15 Regionale nyheder. 17.25 Go’ aften 
Danmark. 17.45 Vejret. 18.00 Nyhederne. 18.05 
Regionale nyheder. 18.15 Nyhederne. 18.25 Go’ aften 
Danmark. 19.00 Nyhederne. 19.30 Regionalprogram. 
20.00 Send dem hjem. I fl ygtningenes fodspor. 20.50 
Forsvar. Alle har ret til et forsvar. 21.25 Mormors vilde 
ungdom. Bedstemødrene er tilbage. 22.00 Nyhederne. 
22.20 Regionale nyheder. 22.35 Alarm 112. 23.10 
Natholdet. 23.55 Klovn (G). 00.30 Klovn. 00.55 Nar-
kostrømer i Laredo. 01.25 Narkostrømer i Laredo. 
01.50 Kongen af Queens. 02.20 Kongen af Queens. 
02.40 Natholdet (G). 03.30 Et umage par (G). 03.55 
Et umage par (G). 04.20-05.00 CPH Lufthavnen. 

05.40 Ekstremt fed USA 2. 06.25 Rizzoli & Isles 2. 
07.15 One Tree Hill 8. 08.10 Fra skrot til slot (G). 
09.10 Oslobåden. 10.10 Hospitalet. 10.45 Hospitalet. 
11.15 Med kniven for struben 3. 12.15 Masterchef 
Danmark 2013 (G). 13.15 Fra skrot til slot. 14.15 6 på 
date. 15.15 Paradise Hotel 2013 (G). 16.00 Bones 1. 
17.00 NCIS 1. 18.00 NCIS 1. 19.00 Masterchef Dan-
mark 2013. Dansk kokkekonkurrence fra 2013. 20.00 
Familien fra Bryggen 3. Dansk reportageserie fra 2013. 
Linse fl ytter i en ny lejlighed, men først skal brygge-
veninden Didde naturligvis godkende den nye bolig. Da 
Didde opdager, at Linse har hyret hendes gamle ung-
domscrush - Murer Toni, sætter hun alt ind på at score 
Linses håndværker. 21.00 For lækker til love. Dansk 
underholdning. 22.00 Paradise Hotel 2013. Dansk 
reality-serie. 22.50 Sommer i Sunny Beach 2. Dansk 
reality-serie. 23.30 NCIS 1 (G). Amerikansk drama-
serie. 00.30 NCIS 1 (G). 01.25 Chase 1. 02.20 
Extreme: Skinny Celebrities. 03.05-05.00 FILM 
Charade. Amerikansk krimikomedie fra 1963.

Ophavsretten til det anvendte billedmateriale tilhører de respektive tv-kanaler, hvorunder materialet er anvendt.




