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Egtved / Vejle
Momo og
tidstyvene
eGtVed - ”Æsken” er navnet

på den musikalske duo bestående af Lasse og Sidsel
Bech Kiilerrich.
Torsdag 21. april tager de
publikum med på en musikalsk rejse ind i Michael Endes historie om ”Momo og
Tidstyvene” - en rejse der
handler om tid og liv, og
med fortællingen om den
lille pige Momo som omdrejningspunkt.
”Æsken” har pakket sin
trækvogn og sine kufferter,
og ud af dem fremtryller de
elementer fra historien om
Momo på deres store, runde
græstæppe. Den musikalske
fortælling er en mellemting
mellem en koncert og et teaterstykke, og alle er aktivt
med i fortællingen og får lov
til at spille og lege med.
Lasse Bech Kiilerich er uddannet cand. mag. i dansk
og musik fra Aarhus Universitet og har spillet trommer i
20 år. Sidste Bech Kiilerrich
er læreruddannet med bachelor i musik. Hun arbejder blandt andet på Musikskolen LAURA i Aarhus.
Historien om Momo og
tidstyvene udspiller sig på
Egtved Bibliotek i Roberthus, og man kan anskaffe
billetter via Vejle Bibliotekernes hjemmeside, hvilket
er gratis. Arrangementet begynder klokken 11.

Ny koncertsucces
i Ødsted
Ødsted - Fredag aften samlede kopi-bandet Die Herren
over 250 deltagere til intimkoncert i Brunmosehallen i
Ødsted.
Det var idrætsforeningens
håndbold- og fodboldafdelinger, som i samarbejde
havde stablet arrangementet på benene, og ifølge Carsten Andersen fra fodboldafdelingen klappede alt til
koncerten.
- Der var styr på det hele,
og Die Herren fik med deres
fantastiske forsanger i spidsen virkelig lavet en super
stemning, konstaterer han.
Han roser også de mange
frivillige, som tager en tørn i
byen.
- Vi nyder rigtig godt af, at
mange frivillige hjælper til
sådan et arrangement - flere
af dem med mange års erfaring. Det er en fornøjelse at
være en del af dette ”team”,
siger han.
Mange af foreningens afdelinger benyttede aftenen
til at belønne deres frivillige
trænere og ledere med en
hyggelig og glad aften, hvilket ifølge Carsten Andersen
skaber et særligt sammenhold på tværs af afdelingerne.
- Vi er meget tilfredse med
arrangementet og med den
store opbakning, slår han
fast.

Opdigtede et røveri i sin bus
En 42-årig mand
fra Vandel betalte
personlige
regninger med
arbejdsgiverens
penge
Af Maria Søgård Jørgensen
majo@vafo.dk

Vandel - Nogle gange kan
man komme så langt ud rent
økonomisk, at man fristes til
at begå dumheder.

Det skete i november for
en 42-årig buschauffør, der
ikke længere kunne overskue sin økonomiske situation.
Derfor havde han i løbet af
nogle måneder taget sammenlagt 25.318 kroner fra de
vekselpenge, som han havde ansvaret for i forbindelse
med sit job. Pengene gik til
at betale mandens forefaldende regninger.
Men hans arbejdsgiver,
Thykjær A/S (nu ”Umove”,
red.) begyndte i løbet af efteråret at rykke for de mang-

lende penge, og det fik den
42-årige til at indgive en
falsk anmeldelse til politiet.
Den 16. november kontaktede han politiet og fortalte,
at han samme dag var blevet
frarøvet 20.000 kroner fra
et busstoppested i Grindsted.

Pengene lå i bilen

Ved Retten i Kolding kaldte
den 42-årige selv dette for
en ”dum beslutning,” og helt
gennemtænkt var det da heller ikke, for politiet afslørede ham med det samme.

- Man fandt tasken, hvor
han opbevarede vekselpengene fra busselskabet i mandens bil, og han gik til bekendelse med det samme,
fortæller Mika Nissen, der
mødte som anklager i sagen
for Sydøstjyllands Politi.
Sagen blev behandlet som
en tilståelsessag, og den
42-årige var da også meget
ked af situationen, fortæller
anklageren.
Hun mente, at manden
skulle idømmes en ubetinget fængselsstraf, fordi han
tidligere er dømt for under-

slæb. Her fik den 42-årige
også en betinget dom.
Men retten så dog med
mildere øjne på manden.
Han har nemlig betalt de
penge, han skyldte, tilbage
til sin arbejdsgiver, som også
har ladet ham beholde sit
job.
Dommeren vurderede, at
manden havde fået mere
stabile forhold i sit liv, og
derfor kom dommen til at
lyde på 60 dages betinget
fængsel samt samfundstjeneste i 80 timer, fortæller
anklager Mika Nissen.

Scandic skal servere bøllingbøffer
Ny aftale med
Scandic giver
Bølling Angus en
god kilopris på
kødet fra deres
kvæg
Af Sophie Preisler Nørgaard
viox@vafo.dk

BØllInG - På markerne ved
et hus i Bølling går en flok
sorte og rødbrune køer, kalve og tyre og hygger sig med
at gumle græs. På Hotel
Scandic serveres veludmålte
røde bøffer med et fintmasket trådnet af fedt.
Dansk Angus Forening
har fra april indgået et samarbejde med Scandic om
fremover at levere kød til
hotelkæden, og det lader til
at være en god aftale for begge parter. Jane og hendes
mand Anders har en besætning på omkring 20-25 stykker Aberdeen Angus-kvæg
og er nogle af de kvægavlere, der får gavn af aftalen.
Det betyder, at de kommer
til at afsætte omtrent 10
stykker kvæg om året til
Scandic, og at de fremover
får en merpris på 5 kr. pr. kg.
- Indtil nu har det vist sig
som et meget positivt samarbejde. Begge parter vil det
gerne, og det er da dejligt at
blive støttet af en dansk virksomhed, fortæller Jane.
Hidtil har parret især afsat
levedyr til andre dele af verden - fra Azorerne til Bilbao
og Italien. Det er et arbejde,
som begynder fra før dyret
bliver undfanget og til det
afsættes enten som avlskvæg eller til slagtning.
- Vi skal levere et ensartet
produkt, og den skal gerne
sidde i skabet hver gang, forklarer Jane med henvisning
til dyrets størrelse, som både betyder noget for kælvingen såvel som den bøf, der
skal ende på Scandics tallerkner, og som næsten skal
passe på centimetermål.

angus-køerne er gode mødre, og som en del af målsætningen om en høj dyrevelfærd går kalvene derfor de første seks-syv måneder hos
koen.
Foto: Mads Hansen

Der må ikke være for store
variation i kødets udskæringer.
Det er Angus-kvægets optimale fedtintegrering, der
gør kødet populært, forklarer Jane. Fedtet ligger ”intramuskulært”, så marmoreringen ligger fint fordel inden i kødet, hvilket er godt
for mørhed og smag.
Det bliver fortrinsvis de
unge tyre på 12 måneder,
som går til slagtning. Markedet efterspørger som regel
ungt kød, forklarer Jane.
Selv foretrækker hun dog en
”mor-ko”, som har græsset i
nogle sæsoner.
- Der er masser af saft og
kraft i sådan et stykke kød.
Det er faktisk bare et spørgsmål om tid og behandling,
så bliver det lige så mørt
som det unge kød. Men det
unge kød går så til blandt andet Scandic, fortæller hun.

På verdensplan er anguskvæg en udbredt race, men i dansk sammenhæng er den mere sjælden.Jane
og anders Hjorths køer græsser ude hele sommeren, og om vintereen spiser kvæget en egenproduceret kornblanding.
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