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TID OG STED
Torsdag
16.30: Lellinge, v. DagliBrugsen: Juletræstænding
19.00: Skovbo gl. Rådhus: Hvad er det værd? Få vurderet
dit kæreste eje
19.30: Køge Kirke: Julekoncert med Anne Linnet
Køge Bio
16.00: Twilight
18.30: Twilight
Fredag
16.30: SuperBrugsen, Ejby: Byens juletræ tændes
17.00: Køge Torv: Juletræet tændes
18.00: Teaterbygningen: Julefrokostrock m. Stunt, Geo og
Skaaning
Køge Bio
13.00: Luftkastellet der blev sprængt
16.00: Twilight
18.15: Luftkastellet der blev sprængt
21.00: Luftkastellet der blev sprængt
23.45: Twilight

Gaming på biblio
KØGE-BORUP: »Gaming«
- Fra Halo, GuitarHero,
Mariokart til Pixeline.
Spillenørderne Mads Stege og Mads Lorenzen har
gang i mange forskellige
spil i december. Her er spil
for alle aldre, når Gaming
eftermiddagene fortsætter
på Køge og Borup børnebib-

lioteker. Det er onsdag eftermiddage i Borup kl.1416 og i Køge kl. 15-17.
Du kan melde dig til på
biblioteket, så du er sikker
på at få en plads på holdet.
Man behøver ikke at deltage i alle dagene, meld dig
bare til de dage, hvor du
har lyst til at være med.

Køge Havn
KØGE: Minimum i døgnet: 8,8 grader. Klokken
8 i dag: 9.
Barometer:
997,4.
Vind: Vest 7,2. Nedbør:
1,5

Havnetraﬁk
Dueodde til Bornholm
Valdemar rigger til
Landia losser skrot
Passaat laster hvede
Minerva og Michelle
laster kævler

Radio Køge
Mandag - Torsdag
00:00 100 % Hits
06:00 Morgenritualet
10:00 Arbejds Zone
14:00 Fyraften
18-06 100 % Hits
Fredag
00:00 100 % Hits
06:00 Morgenritualet
10:00 Arbejds Zone
14:00 Fyraften

18:00-02:00
Night

RK By

Lørdag
00:00 RK By Night
02:00 100 % Hits
08:00 Musik og Fokus
12:00 W/k med Rene
16:00 Cremen af rock!
18-02 RK By Night

Fire tiltalte for
hjemmerøveri
kræves frifundet
Forsvarerne for de
fire tiltalte i hjemmerøverisagen fra
Herfølge sidste år
kræver, at deres
klienter bliver frifundet på grund af
manglende beviser.

HERFØLGE: Friﬁndelse
for både hjemmerøveri og
frihedsberøvelse på grund
af manglende beviser. Det
er i korte træk, hvad alle
ﬁre forsvarere kræver for
de ﬁre tiltalte i sagen om
hjemmerøveriet i Herfølge
sidste år.
To af de tiltalte i sagen
om det voldsomme hjemmerøveri mod John Bødker og Guimei Wu natten
mellem den 21. Og den 22.
december sidste år er danskere, og to af de tiltalte er
litauere. En femte mand er
desuden sigtet og tiltalt i
sagen. Det drejer sig om en
litauer, der også er fængslet in absentia – det vil
sige uden at være til stede.
Manden er tilsyneladende
gået under jorden, men der
er en international arrestordre på ham.

Kun vidneudsagn
- Jeg bestrider, at det er bevist at T(navnet på tiltalte
fjernet, red.) har gjort det,

han er anklaget for. Der
er ingen objektive beviser,
kun subjektive i forbindelse med vidneudsagn, sagde
forsvarer for den litauiske
tiltalte T, Kristian Mølgaard.
Forsvarerne for de den
danske tiltalte H og den litauiske tiltalte R argumenterede på nogenlunde samme måde for deres respektive klienters friﬁndelse.
Anklagemyndigheden er
i et vist omfang afhængige
af, vidneudsagn fra de to
danske tiltaltes ekskærester og den danske tiltalte
D. Tiltalte D valgte få dage
inden retssagens begyndelse, at forklare at han
ikke har deltaget i selve
røveriet. Han hævdede, at
han havde ageret chauffør
for de andre tiltalte – både
i forbindelse med røveriet
og i tiden op til, hvor han
har kørt dem til Dalby-området for, at de kunne begå
indbrud. Ds forklaring

bakkes blandt andet op af
hans mobiltelefons bevægelser. Tiltalte D har kendt
sig skyldig i medvirken til
tyveri, men han nægter sig
skyldig i hjemmerøveri og
frihedsberøvelse.
Forsvarerne for de tre øvrige tiltalte såede tvivl om,
hvorvidt særligt tiltalte
D og hans ekskæreste har
talt sandt. Deres vidneudsagn er det, der placerer
lige præcis de to litauiske
tiltalte ved tiltalte Hs ekskærestes hus i Holeby klokken lidt i ﬁre om morgenen
den 22. december. Tiltalte
Hs ekskæreste har forklaret, at tiltalte H mødte op
med nogle østeuropæiske
mænd, som hun ikke ved,
hvem er. Det var nær ekskærestens hus, at John
Bødker og Guimei Wus grå
Mercedes blev parkeret
umiddelbart efter hjemmerøveriet.
Dommen i sagen falder i
morgen.
Strøm

Rettelse
I artiklen om hjemmerøverisagen fra Herfølge, »Udlejer fandt røvede
smykker i køleskab« fra
tirsdag den 24. november, havde der sneget en
fejl ind. Udlejeren fandt
ikke de røvede smykker
fra ægteparret John

Bødker og Guimei Wu i
bunden af et køleskab.
Han fandt dem derimod
i bunden af et køkkenskab.
DAGBLADET beklager fejlen.
Strøm

DF er i kløerne på
Tommy Kamp
Debat
KØGE: Dansk Folkeparti
blev undervejs i valgkampen korrekt kritiseret for
partiets kontroversielle
valgforbund med Socialdemokratiet – både lokalt
og nationalt. DF-repræsentanter forsvarede sig
med, at samarbejdet udelukkende var af teknisk
karakter for at sikre begge partier et godt valg.
Valgnattens forløb viser
imidlertid, at en stemme
på Dansk Folkeparti er
gået direkte til at bevare
det røde ﬂertal. Efterføl-

gende er det så kommet
frem i Politiken, at DF og
den lokale formand for S
– Tommy Kamp - på forhånd havde indgået en aftale om, at Marie Stærke
(S) skulle fortsætte som
borgmester. Derfor har
begge partier talt usandt
overfor vælgerne.
Jeg mener, at det er
voldsomt skuffende, når
Dansk Folkeparti forspilder chancen for at bryde
det socialdemokratiske
styre. Det må konstateres, at Dansk Folkeparti
i Køge har kastet alle
borgerlige holdninger og
værdier over bord. Nu

står de skulder ved skulder sammen med den socialistiske blok. Det kan
der umuligt komme noget godt ud af.
Mit indtryk er ellers,
at de borgerlige partier
på valgnatten var ganske forhandlingsvillige
overfor DF. Det må bare
konkluderes, at Dansk
Folkeparti ikke har modet til at vriste sig fri af
Tommy Kamps socialdemokratiske og spiritusbefængte kløer.
Morten Just Blangsted
medlem af Venstre

Flemming Madsen fra Bjæverskov har deltaget i projekt Sundvej, der skal gøre det sundere og sikrere at
være lastbilchauffør.

Chauffører vil
have sund kost
Lastbilchaufførerne
spiser alt for usund
kost, når de er på
farten og det både
feder og sløver dem.
Det skal et nyt projekt gøre op med.
BJÆVERSKOV: Burgere,
franske hotdogs og pølsemix.
Det er madpyramiden for
rigtig mange lastbilchauffører, og det er både farligt
og usundt. I sommer konkluderede en undrsøgelse,
at chauffører, der spiste
sundt og regelmæssigt,
havde en langt bedre reaktionstid end deres kollegaer, der levede af fastfood. Undersøgelsen gav
næring til et nyt projekt,
der afsløres på en konfe-

rence i Skanderborg i dag.
Projektet »Sund Vej« der
et samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen,
Arbejdsgiverforeningen for
Transport og Logistik og
3F havde til mål at udvikle
nye måltider, der både var
nemme og sunde for chaufførerne at håndtere. En
gruppe chauffører har været med på råd, og resultatet bliver i dag fremlagt for
fødevareminister Eva Kjer
Hansen. En af chaufførerne bag projektet er Flemming Madsen fra Bjæverskov, der roser initiativet.
- Det er virkeligt et ﬁnt
koncept. Retterne er gode,
og det er emballagen også.
Der er et stort behov for
det. Alt for mange chauffører spiser usundt og sidder for meget ned. Hvis det
kommer bredt ud til mange
forhandlere, så tror jeg det
bliver til noget, siger Flemming Madsen, der arbejder for vognmandsﬁrmaet
Knud Jensen og Sønner.

Kæp i hjulet
Omdrejningspunktet for
projektet er tanken om
»Build-a-meal«, hvor chaufførern selv samler det, han
skal spise i løbet af dagen i
én pakke.
Den sunde mad vil blive
solgt på tankstationer og
rastepladser i emballage,
der er lige til at putte i mikroovnen i lastbilen eller på
stationen. Det 18 måneder

lange projekt har dog fået
stukket en alvorlig kæp i
hjulet i 11. time. De to producenter, der var tiltænkt
opgaven med at producere
maden, ﬁk kolde fødder
sent i projektet. Dermed
står tovholder på projektet
Malene Stub Selmer fra
konsulentﬁrmaet PrimusMotor nu med en tyk bog
fuld af sunde opskrifter
og ingen kokke til at lave
dem.
- Det er rigtigt træls, men
vi er alle ramt ind i en tid,
hvor det er svært at få en
producent til at omlægge
sit
produktionsapparat.
Derfor har vi inviteret
en række nye potentielle
producenter med til vores
fremlægning i dag i Skanderborg, siger Malene Stub
Selmer.
Hun er dog fortrøstningsfuld, for der har været
enorm interesse om konceptet med sund mad på
farten.
- Shell har også været med
til konceptet, og de er helt
vilde med at komme i gang.
Også selvom det næppe vil
gøre noget særligt udslag
på bundlinien. Så nu venter vi bare på den rette producent, siger hun.
Projektet Sund Vej er støttet med 1,8 millioner kroner af Erhvervs- og Byggesstyrelsen og godt 500.000
kroner fra 3F og ATL.
jv

Fredslyset
skinner i de
lokale kirker
KØGE: Sct. Georgsgilderne
bringer i øjeblikket fredslyset gennem Danmark med
håb og tro på en bedre og
mere fredelig verden, og lysene kommer også til Køge.
Det sker på søndag i Boholte Kirke, hvor lyset bliver modtaget under højmessen kl. 10.30.
I Lidemark Kirke bæres
lyset frem til gudstjeneste
klokken 9.
I Bjæverskov Kirke bæres lyset af to spejdere fra
Skovtrop under højmessen
klokken 10.30.
I Ejby Kirke klokken bæres lyset op til alteret af to
ulve 14 i forbindelse med
adventsgudstjeneste
og
krybbespil.

Lørdag den 5. december
klokken 12 er der »tolvsang« i Køge Kirke. Her
bæres lyset frem, hvorefter
det får sin plads i den julekrybbe, der vokser frem i
kirken i december.
Den oprindelige idé med
Fredslysets budskab fra
fødselsgrotten i Betlehem
er opstået, da den østrigske
radio i 1980’erne ﬁk idéen
til at lade en spejder tænde
en lygte ved den evige ﬂamme i fødselsgrotten i Betlehem og bringe den videre
til Europa.
I dag brænder ﬂammen
til stadighed i Sct. Laurenti
Kirke i Roskilde.

