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EJER BAUNEHØJ: Den 75-
årige Kaj Emil Thomsen, 
som onsdag forsvandt fra 
Baunegården i Tebstrup, 
blev fundet død om formid-
dagen søndag 29 november.

Politiet oplyser, at Kaj Em-
il Thomsen blev fundet nær 
servicestationen ved Ejer 
Baunehøj af  en af  statio-
nens handlende.

Plejepersonalet på Baune-
gården i Tebstrup og medar-
bejderne i kommunens æld-
resekretariat er dybt berørt 
af  sagen. Personalet har iføl-
ge ældrechef  Peter Sinding 
Poulsen ikke kunnet handle 

anderledes.
»Jeg bakker 100 procent 

op omkring personalet på 
Baunegården, og mener ik-
ke, at vi kunne have hand-
let anderledes i den konkre-
te sag. Selvfølgelig må vi nu 
kigge på, om der kan gøres 
mere med henblik på at fore-
bygge, at det sker igen,« siger 
ældrechefen.

Kaj Emil Thomsen var 
dement og ikke i stand til at 
orientere sig. Siden hans for-
svinden i onsdags har poli-
tiet søgt efter ham med hun-
de og helikopter - men uden 
held.

Beboer fra Baunegården 
er fundet omkommet

SKANDERBORG: Fredag aften 27. november klokken 
20.48 udbrød der brand i en villa i Ottestoften, Skander-
borg.

Husets beboer havde ikke opdaget branden, men i stedet 
havde naboer observeret flammer i køkkenet og alarmeret 
Brand & Redning.

Naboerne sparker herefter døren til nabohuset op og fik 
efterfølgende slukket branden, som var koncentreret om-
kring nogle småting på køkkenbordet.

Havde der i huset været en røgalarm, var huset beboer 
formentligt blevet gjort opmærksom på branden - før nabo-
erne.

KKORT NYT

Brand i villa

LÅSBY: Søndag 29. november klokken 02.36 skete et færd-
selsuheld på Låsbyvej ved Hømosevej.

To biler kolliderede i svinget, da den ene bil i høj fart ram-
te den modkørende bil med tre personer. Det oplyser Brand 
& Redning i Skanderborg.

Føreren af  den påkørte bil sad fastklemt bag rettet, så 
det tog lidt tid at få vedkommende ud af  bilen. De to øvri-
ge personer i den påkørte bil kunne let udtages af  bilen.

Alle tre blev tilset af  ambulancelægen og blev efterføl-
gende kørt til Århus Sygehus. Ingen havde pådraget sig 
livsfarlige kvæstelser.

Færdselsuheld med fastklemt

Film om Hørning Mølle

Torsdag 3. december er der 
premiere på den 28 minutter 
lange film om Hørning Mølle. 
Arkivfoto: Helene Bagger

HØRNING: Hørning bys 
vartegn, Hørning Mølle, 
har rundet de 150 år, og 
i den forbindelse har fo-
tograf  Harald Thisga-
ard og møllepasser Jens 
Hansen udfærdiget en 
dvd-film om den gamle 
mølle.

Torsdag 3. december 
er der premiere på den 
28 minutter lange film. 
Filmpremieren foregår 
i egnsarkivets lokaler i 
Højboskolens kælder på 
Toftevej i Hørning fra 
klokken 18.00-20.00. Ved 
den lejlighed vil de to 
aktører, som har lavet 
filmen i samarbejde med 
egnsarkivet og naverne, 
være til stede. Ved sam-
me lejlighed kan der kø-
bes en kopi af  filmen. 
Der gratis adgang.

Af Lea Nielsen
lnie@stiften.dk

SKANDERBORG: Ærtepure. 
Gulerødder. Oksefrikadel-
ler. Æg. Mandler med kanel. 
Rugbrød. Kyllingpølse. Lever-
postej.

20 »mus« i Røde Løvers Bør-
nehave ser nysgerrigt på fade-
ne, som bliver sat på bordet i 
børnehaven. Der er ingen øv-
det-kan-jeg-ikke-lide kommen-
tarer på forhånd.

Musene, som de hedder, 
skal prøvesmage maden i den 
nye kommunale madordning, 
som bliver indført fra 1. janu-
ar. De synes det er spændende 
at spise noget helt nyt og ikke 
have madpakken med hjem-
mefra som sædvanligt. 

»Jeg vil gerne have æg,« 
beder en lyshåret pige, mens 
andre tålmodigt venter på skå-
len med gulerødder, der er på 
vej rundt.

Den grønne ærtepure skæ-
ver de lidt til, nogle nøjes med 

at smage en lille bid, andre 
skovler den ivrigt ind.

De små oksefrikadeller på 
størrelse med valnødder for-
svinder hurtigt fra skålen.

Mor er med
Når ordningen træder i kraft, 
får børnehaverne en »fleksjob-
ber« med ud til at servere ma-

den, men da det ikke er trådt 
i kraft endnu, har Kathrines 
mor, Lotte Eriksen, meldt sig 
frivilligt til at assistere ved 
prøvesmagningen.

»Jeg ville hellere selv smø-
re madpakke og spare penge-
ne - omkring 400 kroner om 
måneden - for jeg skal i for-
vejen smøre madpakker til 

mine to lidt større børn. Men 
når det er sagt, synes jeg det 
her ser meget lækkert ud,« si-
ger hun. 

Skal man tro de små smags-
dommere, er de godt tilfredse 
med maden.

»Det smager godt«, lyder 
det samstemmende, og appe-
titten er stor.

»Så meget plejer du slet ik-
ke at spise,« siger en af  pæ-
dagogerne imponeret til en 
mørkhåret pige, der nikker ja 
til tilbuddet om endnu en halv 
rugbrød.

Projektleder Anne-Grethe 
Viberg Nielsen fortæller, at 34 
institutioner har sagt ja tak til 
at være med i ordningen.

»Det er alle dem, der kunne, 
så det er vi godt tilfredse med. 
Vi har fået god respons på prø-
vespisningen, der har kørt i to 
uger. Børnene har været glade 
og positive. Forældre har også 
prøvesmagt og rost maden«.

Uhm, der er mange forskellige ting at smage på, og 
alle finder noget, de kan lide. Foto: Lea Nielsen.

Smagsdommerne 
»Musene« i Røde Løvers Børnehave prøvesmagte den nye kommunemad

Af Martin Longhi
malo@stiften.dk

RY: Har du nogen sinde stop-
pet ind ved en grillbar eller et 
cafeteria ved lande- eller mo-
torvejen, fordi du var småsul-
ten?

Hvis du har, ved du også, at 
udvalget ikke hører til blandt 
de sundeste alternativer i 
madpyramiden. Derfor har 
konsulentfirmaet PrimusMo-
ter fra Ry været med at til at 
udvikle sunde alternativer 
til den fastfood, som lastbils-
chauffører normalt er henvist 
til, når de er på farten.

Projektet hedder SundVej 
og er udviklet i samarbejde 
med en gruppe chauffører. 
Resultatet er blevet en pa-
let af  velsmagende og ernæ-
ringsrigtige retter i en embal-
lage, som er til at håndtere i 
et førerhus. Og så kan hoved-
retterne nemt varmes op i en 
mikrobølgeovn.

»Vi har været med til at 
skabe et produkt, der kan gø-
re det sjovere og sundere at 
være chauffør. Jeg håber, vi 
kan være med til at påvirke 
chaufførerne til at spise me-
re regelmæssigt og sundere, 
i stedet for det junkfood, som 
mange af  dem vælger i dag,« 
siger chauffør ved SPF-selska-
bet, Kresten Eriksen, der har 

været med til at prøvesmage 
produkterne.

Han tror på, at chauffører-
ne er med på idéen og vil om-
lægge deres kostvaner.

»Det er små ting, der skal 
ændres. Man skal finde ud af, 
at salat ikke kun er til kaniner. 
Det kan man godt spise, også 
når man er chauffør.«

Fremmer trafiksikkerheden
Ordentlig mad er vigtig for 
chaufførernes helbred og for 
trafiksikkerheden. 

Lastbilchauffører på sund 
kost reagerer hurtigere i tra-
fikken end chauffører, der har 
fastfood som brændstof. Det 
var et af  resultaterne af  en 
dansk undersøgelse, som blev 
gennemført sidste år. Under-
søgelsen viste også, at chauf-
førernes blodtryk og koleste-
roltal faldt markant efter blot 
12 dage på sund kost. 

»Vi har udviklet nogle ret-
ter, der sikrer, at chauffører-
ne har et stabilt blodsukker 
dagen i gennem. De behøver 
ikke læse kalorietabeller. Al-
le rettere er sammensat på en 
måde, så de passer til menne-
sker med et stillesiddende ar-
bejde«, siger Malene Stub Sel-
mer, projektleder for SundVej 
og PrimusMoter.

For at projektet skal lykke-
des kræver det naturligvis, at 

chaufførerne bakker op og er 
med på idéen.

Men også at de produkter, 
der er at vælge imellem, tilta-
ler de kommende kunder. Der-
for har brugerne langt hen ad 
vejen, selv siddet i førersædet. 
I samarbejde med blandt an-
dre fødevareproducenter og 
tankstationsejere har chauf-
førerne udviklet »Build-a-me-
al«.

»Maden kommer til at stå 
på tankstationerne - i køle-
skabe, hvor chaufførerne selv 
vælger. På den måde sikrer vi 
os, at det de spiser, er det de vil 
have,« forklarer Malene Stub 
Selmer.

Chaufførerne har selv øn-
sket, hvilke retter de vil have. 
Der er blandt andet en hakke-
dreng, mørbradgryde, lakse-
lasagne og suppe. Og produk-
terne er sunde. Derfor er der 
også moset pastinak i hakke-
drengen. Chaufførerne kan 
også selv vælge deres mellem-
måltider fra køledisken.

Truckere skal køre forbi grillen
Lastbilchauffører skal, med hjælp fra Ry-firma, lære at spise sundere på landevejene

Af Martin Longhi
malo@stiften.dk

RY: Før projekt SundVej kan 

føres ud i livet, skal der være 
nogen til at lave maden.

»Desværre sprang den pro-
ducent, vi udviklede koncep-

Producenten mangler


