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Ukendt person
satte ild til bil
HADERSLEV: En eller flere
gerningsmænd satte natten
til søndag ild til en bil af på
Simmerstedvej i Haderslev.
Branden blev opdaget omkring klokken 3.30 af et
vidne, som var på vej hjem
fra en bytur. Vidnet så en
mand og en kvinde løbe fra
stedet, og politiet arbejder
derfor med en teori om, at
de har noget med den
brændende bil at gøre.
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Indkøb uden
betaling
HADERSLEV: Søndag ved
lidt i klokken 16 gik en
mand rundt i Kvickly på
Jomfrustien i Haderslev og
fyldte en indkøbsvogn med
varer. Herefter forlod han
butikken uden at betale.
Manden beskrives som
dansk af udseende, mellem
35 og 40 år, almindelig af
bygning og kronraget. Han
var iført en mørkegrå dunjakke og mørke joggingsko.
Manden kørte fra stedet i
en mørkeblå personbil.
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Tyv i villa
Katrin Irgens og de studerende Emilie Mathiesen, Signe Neigaard og Frederik Fuglsang med deres slogan: "Kødfri mandag - en dag om ugen gør en
verden til forskel".
Foto: Haderslev Katedralskole

Elev: Min kondition er
blevet bedre uden kød
Vegetarisk: En lærer og tre elever vil have skolens elever til at tænke mere over
deres spisevaner. Mandag er blevet uden
kød i gymnasiets kantine.
Af Michael Mogensen,
mmo@jv.dk

verne tager en dag med kødløs frokost.

HADERSLEV:
Haderslev
Katedralskole har i stilhed
indført en kødløs dag i kantinen. Snart vil der blive slået på tromme for initiativet,
der er taget af en lærer og tre
elever.
Det er lærer Katrin Irgens
og eleverne Emilie Bomberg
Mathiesen, Signe Holm Neigaard og Frederik Fuglsang,
der vil slå et slag for, at ele-

Miljø og sundhed
De tre elever vil tage rundt i
klasserne som ambassadører for ideen, og de har fordelt opgaverne mellem sig.
Frederik Fuglsang vil
snakke om det store kødforbrugs indflydelse på sundheden ikke mindst hjertekar sygdomme. Emilie Mathiesen snakker om dyrevelfærd, og Signe Neigaard
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Jeg dyrker meget
motion og kan se, at
min løbetid er bedre, end dengang jeg
spiste kød hver dag.
FREDERIK FUGLSANG

tager fat på miljøproblemerne med store svinebesætninger og udledning af metangas fra store dyrehold.
Frederik Fuglsang og Emilie Mathiesen er vegetarer,
mens deres lærer Katrin Irgens er veganer:

Sommerhus-

FERIE

– Jeg dyrker meget motion
og kan se, at min løbetid er
bedre, end dengang jeg spiste kød hver dag, fortæller
Frederik Fuglsang.
De afviser, at en fælles,
kødfri dag er formynderi:
– Vi vil bare gerne så et frø,
mener Emilie.
– Der er ikke tale om løftede pegefingre. Det er kun en
dag om ugen. Resten af tiden kan eleverne jo spise,
hvad de vil, tilføjer Katrin Irgens, der som de to elever
lægger vægt på, at en vegetarisk levevis ikke handler
om afsavn.
– Der er utroligt mange
lækre og mættende vegetariske retter, fastslår Katrin
Irgens.
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Hærværksmand
var på spil

FA K TA

Veganer
■ En veganer er en person,
der udelukkende spiser vegetabilske fødevarer.
■ Det vil sige fødevarer, der
ikke indeholder: Fisk, kød, æg
eller mælkeprodukter.
KILDE: WWW.DENSTOREDANSKE.DK

Kødfri dag
■ Kødfri mandag er et lærerog elevinitiativ, som skoledens ledelse og kantine bakker op om.

HADERSLEV: En bærbar pc,
penge og smykker blev
udbyttet for en tyv, der var
på spil i en villa på Kongevej. På et tidspunkt mellem
lørdag klokken 11 og søndag klokken 11 brød tyven
et vindue op og kom på
den måde ind i huset.

HADERSLEV: Simmerstedvej var rammen om to
tilfælde af hærværk natten
til lørdag.
En bil fik tre dæk punkteret, og en endnu ukendt
gerningsmand smadrede
senere på natten tre terMimo
moruder i et hus.

Designermøbler
er stjålet
HADERSLEV: Dyre designermøbler for 24.000 kroner
forsvandt under et indbrud
på Sønderballe Strand.
Fra fredag klokken 17.25
til lørdag klokken 16 er
tyven brudt ind i et fritidshus og har stjålet otte såkaldte Y-stole af Hans WegMimo
ner.

Skal din familie holde ferie, en forlænget weekend eller bare et par fridage
i et sommerhus? Så finder du hver uge billige og gode sommerhustilbud fra
private og professionelle udlejere i Gul&Gratis!
Kig under rubrik 395

Gul&Gratis

- Vi ved hvad der sælger!

