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42-årig fortsat i
politiets varetægt
KRIMI: En 42-årig
mand, der er absolut ildeset i det
nabolag, han ifølge
beboere har »terroriseret« i årevis, har
for anden gang fået
forlænget sin varetægtsfængsling efter
skud med et luftgevær i midten af juli.
Af Carsten Lysdal
SLAGELSE: Hverken politi
eller Retten i Næstved har
set anledning til at løslade
en 42-årig mand fra Havrebjerg, der beskyldes for i årevis at have tyranniseret den
lille by Havrebjerg nord for
Slagelse.
Således er manden, der
betragtes som persona non
grata i byen, fortsat varetægtsfængslet. Han skal sidde bag tremmer frem til den
16. september, hvor endnu et
møde ved retten er i kalenderen. Så at sige et tredje forsøg på at blive løsladt.

Manden blev fængslet i
midten af juli, efter han en
lørdag aften røg i karambolage med en 29-årig mand,
som han ydermere endte
med at skyde efter med et
luftgevær.

Formanden for Børns Voksenvenner i Slagelse hedder Allan Nicolaisen (th.), og han har selv i flere år har været voksenven for Mads Andersen.

Kendt af de fleste
- og ikke for det positive
Manden har vakt adskillige
forsider i løbet af de senere år. Eksempelvis da han
overfaldt en syrisk mor midt
på vejen, hvilket han senere
blev dømt for i både by- og
landsret.
Han har dog samtidig gjort
sig uheldigt bemærket så
mange gange, at naboer har
meldt ham til politiet. Han
har for eksempel en verserende sag kørende med en
beboer, hvis bils ruder han
mere eller mindre har indrømmet at have smadret.
Samtidig har mandens tidligere kæreste, som han har
to børn med, taget bladet fra
munden i Sjællandske.
Hun er ikke tilbageholdende med prædikaterne.
- Han er komplet vanvittig,
lød det blandt andet i interviewet bragt i avisen den 29.
august.

Forening for
børn fejrer
jubilæum

Manden, der sidder bag tremmer for skud med et luftgevær, skal fristforlænges i næste uge. Han er langtfra vellidt i det nabolag, han bor i.
Han beskyldes blandt andet for i marts at have smadret ruder på en
bil.

Detailhandlen kan lære af giganterne
SLAGELSE: Amazon er frygtet af mange virksomheder
og især detailhandlere, men
hvor godt kender de egentlig
denne internetgigant, der
muligvis er på vej ind på det
danske marked?
Det vil der blive kigget
nærmere på, når Business
Slagelse samt Korsør og
Skælskør Erhvervsforeninger i samarbejde med Slagelse Erhvervscenter inviterer
til foredrag med retaileks-

pert Dorte Wimmer.
Hun tager alle med en tur
ind bag om de mekanismer,
som Amazon benytter sig
af for at give en forståelse
af, hvordan de gang på gang
lykkes med at tage markedsandele. Det gør hun ikke for
at tegne et skræmmebillede
af Amazon, men for at give
et indblik i hvordan de opnår succes til inspiration for
alle. Og alle erhverv - uanset
størrelse - kan lade sig inspi-

rere og lære af Amazon tankegang.

Rum for debat

Efter oplægget er der åbent
for spørgsmål fra salen samt
mulighed for debat.
Dorte Wimmer har arbejdet med detailhandlen,
trends og forbrugeradfærd i
over 20 år. Hun har skrevet
flere bøger om fremtidens
detailhandel og forbrugsmønstre og har fingeren

på pulsen, hvad angår danskerne, og de krav de stiller
til nutidens detailhandel.
Foredraget er rettet mod
det lokale erhvervsliv, primært detailhandlen. Det
er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig via
slagelseerhvervscenter.dk/
arrangementer senest fredag 16. oktober.
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Elverhøj får
ekstra spilledag
SLAGELSE: Sæsonstarten i
Vestsjællands Teaterkreds
var planlagt til tirsdag 15.
september, men bliver nu
allerede mandag 14. september. Det skyldes en kombination af mange solgte billetter og corona-restriktioner.
Det er nemlig lykkedes teaterforeningen at få åbningsforestillingen Elverhøj til at
spille på Slagelse Teater en
ekstra gang.
- Det stod hurtigt klart for
os, at med næsten 500 solgte
billetter til Elverhøj kunne
vi ikke gennemføre den på
én aften. Da vi startede billetsalg primo maj, var det

med en forventning om, at
vi til sæsonstart midt i september, ville kunne afvikle
forestillingerne som tidligere med publikum på alle sæder. Desværre er dette ikke
tilfældet, og da vi har solgt
rigtig mange billetter til
Elverhøj, som går langt udover, hvad myndighederne
tillader i salen på én gang, er
det lykkedes os i samarbejde
med Figaros at få mulighed
for at afvikle forestillingen
Elverhøj to gange, nemlig
både mandag og tirsdag. På
denne måde kan vi overholde myndighedernes krav om
afstand mellem publikum.

SLAGELSE: Et venskab mellem et barn og en voksen kan
være gavnligt for begge parter. Det har Børns Voksenvenner erfaret siden 1990,
hvor foreningen første gang
hjalp sårbare børn til at få
en særlig ven og rollemodel.
I år fejrer Børns Voksenvenner derfor 30 års jubilæum, som i Slagelse markeres
lokalt med et stjerneløb fra
Nytorv samt aktiviteter på
både Fisketorvet, Rådhuspladsen og Gl. torv, hvor
børn i alle aldre kan deltage.
Det oplyser foreningen i en
pressemeddelelse.
Det hele sker på lørdag den
12. september, hvor der også
vil være uddeling af blandt
andet bolsjer, balloner og
falske tatoveringer. Derudover vil der være en popcornsmaskine med popcorn
til alle deltagende børn.

Flere tusinde venskaber

Siden starten for 30 år siden har foreningen oprettet
mere end 40 lokalforeninger
fordelt over hele landet, og
ifølge Børns Voksenvenner
er der skabt »flere tusinde«
Vi er derfor glade for, at det
er lykkedes os at skaffe en
ekstra forestilling og glæder
os til endelig at se publikum
i teatret igen, fortsætter
Flemming Pedersen.

Ekstra billetter i salg

Det er lykkedes Vestsjællands Teaterkreds at få åbningsforestillingen
Elverhøj til at spille på Slagelse Teater en ekstra gang.
Alle pladsreservationerne
er derfor suspenderet, og
publikum vil få anvist en
plads, når de ankommer,
fortæller Flemming Pedersen, der er formand for Vestsjællands Teaterkreds.

Positive tilbagemeldinger

- Vi har i sidste uge udsendt

information til alle med
billet til forestillingen om,
hvilken forestilling de skal
møde op til. Vi har stort set
kun haft positive tilbagemeldinger, og kun meget få
publikummer har valgt at
bytte deres billet til en anden forestilling eller helt
valgt at få deres penge retur.

- En ekstra forestilling betyder også, at vi får mulighed
for at sælge nogle ekstra
billetter. Så publikum, der
endnu ikke har købt billet
til Elverhøj, er mere end
velkomne til at gøre det nu,
hvor vi har mulighed for at
have en del flere gæster fordelt på de to aftener, siger
Helene Dorthe Hansen fra
Teaterkontoret.
Teaterforeningen arbejder nu videre med at finde
individuelle løsninger for
de kommende forestillinger
og beder derfor publikum
være opmærksomme på den

venskaber. Det har skabt
et vigtigt netværk og tætte
kontakter for sårbare børn.
- Vi fortsætter stadig dette arbejde og ser frem til
at mange flere frivillige
vil slutte sig til os, skriver
Børns voksenvenner Slagelse i pressemeddelelsen.
Som en del af foreningen
laver barnet og den tilknyttede »voksenven« forskellige aktiviteter sammen, som
er med til at give gode oplevelser for begge parter.
Alt det fejres nu på lørdag.
Stjerneløbet vil blive afholdt fra klokken 10 til klokken 12, hvor der vil være
goodiebags til de første 100
børn, der deltager i legen.
De deltagende børn kan
desuden være med i en lodtrækning om præmier som
biografbilletter eller gavekort til bagels eller donuts.
- Vi håber, at rigtig mange
har lyst til at være med til at
fejre mærkedagen sammen
os. Og i øvrigt: hvem kan
sige nej til gratis sager? afslutter Børns Voksenvenner
Slagelse pressemeddelelsen.
fleur
information, der bliver udsendt før hver forestilling.

Publikum er de vigtigste

Der ér forestillinger, hvor
teaterforeningen har været
nødt til at lukke for salget
allerede nu, da max-kapaciteten i salen på 342 gæster mod de normalt 612 - er nået.
-Det betyder selvfølgelig
også en del for vores økonomi, når vi ikke må fylde
salen op, som vi plejer. Men
ønsket om at tilgodese vores
trofaste publikummer vægter højt, lyder det fra Flemming Pedersen.
Teaterkredsen forventer
at kunne gennemføre alle
sæsonens planlagte forestillinger i efteråret, men det
kan komme på tale at foreningen må afvise gæster,
hvis restriktionerne ikke
lempes. 
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