
SILKEBORG6 Silkeborg-redaktionen:  silkeborg@mja.dk
Silkeborg-redaktør:  Bent Nørgaard  •  Tlf:  87 22 84 41

Siden er redigeret af:  Knud Jakobsen

MANDAG 15. SEPTEMBER 2014

Mandag
14-16: Lunden: Underholdning med Johnny 
Løyche i OK-Klubben
15-17: Kapellet på Vestergade: Fyraftenscafé
18.30-21.15: Ny Kærsgaard, Plantagevej: Lot-
terispil. Kronisk Syge
19: Lunden, Vestergade 74: Silkeborg 
Frimærkeklub holder fællesmøde med 
naboklubber

Bio Silkeborg
16: Lucy
16: Teenage Mutant Ninja Turtles
16.10: Flyvemaskiner (3D)
16.10: Æsketroldene (3D)
16.10: Sex Tape
18.30 - 21: Kapgang
18.30 - 20.45: Hundredefodsrejsen
18.30 - 21.10: En - to - tresomt
18.30: Frank Miller’s Sin City - A Dame to 
Kill for
20.30: Boyhood
20.45: The Expendables 3

Tirsdag
9.30: Balle Sognegård: Højskoledag
13.30: Silkeborg Medborgerhus, Bindslev 
Plads 5: Bankospil i Silkeborg Pensionistfor-
ening
18.30-21.15: Ny Kærsgaard, Plantagevej: Lot-
terispil. F. C Banko
19: Hønsehuset Østre Højmarksvej: Banko-
spil
19-21: Serup Forsamlingshus, Serup Tinghøj-
vej 2: Lotterispil
19.30: Grafisk Værksted, Skolegade 21 E: Kir-
sten Jordahn Kirketerp »En aften med Jorn«
19.30: Indre Mission Ungdom, Hjørneste-
nen, Amaliegade 6: Den store bagedyst
19.30-21.30: Linå Sognehus: Sæsonstart for 
damekor

SERVICE
Borgerservice
RÅDHUSET, SØVEJ 1, SILKEBORG: Man-tirs 
10-15, tors 10-17, fre 10-14

Affald
TANDSKOV GENBRUGSPLADS: Man-fre 7-18, 
lør-, søn- og helligdage 9-16. 
TIETGENSVEJ GENBRUGSPLADS: Man-fre 
12-18. Lør-søn 9-16. Lukket helligdage

Faste vagter
ALARMCENTRAL: Tlf. 112
BRAND & REDNING: Tlf. 89 70 3599
LÆGEVAGT: Tlf. 70 11 31 31
SILKEBORG POLITI: Tlf. 114
TANDLÆGEVAGT: Brobjergskolen 20, Aarhus 
(fredag 18-21, lør-søn-helligdage 10-13): Tlf. 
40 51 51 62
APOTEKERVAGT: 8. september til 14. sep-
tember: Svane Apotek: Vagt man-fre indtil 
19, lør til 13.30 og 17-18, søn- og helligdage 
10-12 og 17-18; derudover tilkaldevagt
GAS- OG VVS-VAGT: Tlf. 70 22 20 20
EL-VAGT (WEEKEND): Silkeborg, Kragelund, 
Serup: Tlf. 70 20 03 76. Them: Tlf. 70 20 03 
73. Resenbro, Linå, Gjern: Tlf. 70 20 03 75. 
Kjellerup: 70 20 03 72

Bibliotek
SILKEBORG BIBLIOTEK: Man-tors 10-19, fre 
10-17, lør 10-14. Selvbetjening man-fre 8-10

DET SKER

En 16-årig dreng er i 
byretten i Viborg blevet 
dømt for - sammen med 
andre drenge - at have 
begået røveri mod Kiosk 1 
på Århusbakken

 
 
 
AF BRIAN HOLST
holst@mja.dk

SILKEBORG - Da jeg løb fra kiosken, havde 

jeg samtidig lyst til at stoppe og rive masken 
af  og sige undskyld.

Sådan forklarede en 16-årig dreng om det 
røveri, han om aftenen den 23. marts begik 
mod Kiosk 1 på Århusbakken.

Den 16-årige dreng slap for at få en fæng-
selsdom, fordi en mentalundersøgelse har 
fundet ham så psykisk ustabil, at han ikke 
er egnet til straf. Derimod skal han i psykia-
trisk behandling under kommunen.

Den 16-årige dreng havde på dagen for 
røveriet siddet sammen med flere andre 
personer i en lejlighed i Silkeborg, da de be-
sluttede, at det ville være en god idé at begå 
et røveri. Blandt andet, fordi de manglede 
penge til hash. 

Det endte med, at den 16-årige med en 

skimaske over hovedet og en kniv i hånden 
røvede Kiosk 1, hvor der bag disken stod en 
ung mand, som han kendte lidt i forvejen. 
Imens stod der to andre drenge udenfor og 
ventede. Hele slænget delte bagefter pen-
gebeløbet, forklarede den 16-årige dreng i 
retten.

Den 16-årige dreng sagde desuden, at han 
ikke følte sig presset til at begå røveriet, men 
at han bare sagde »ja« uden at tænke sig om, 
og at han havde behov for at blive anerkendt 
og få de andres respekt. Han sagde i retten, 
at han ville gøre alt for, at de andre kunne 
lide ham, og at han er dårlig til at sige nej. 

Den 16-årige dreng har røget hash ca. ti 
gange og påpegede i retten, at han ikke per-
sonligt havde brug for penge til hash.

Ung røver: Jeg havde  
lyst til at rive masken 
af og sige undskyld

POLITISTOF
BALLE I morgen holder Balle Sogns 
Pensionistforening i samarbejde 
med Balle Menighedsråd årets 
højskoledag.

Dagen begynder kl. 9.30 med 
morgenkaffe, hvorefter forfatteren 
Jens Kristian Lings, Lemvig, hol-
der foredrag med titlen, »Himmel 
og Hav og Harboøre«.

Foredraget har omdrejnings-
punkt i drukneulykkerne i 1893 og 
1897, der blev en væsentlig årsag 
til oprettelse af  Thyborøn Havn. 
Der fokuseres på datidens åndelige 
vækkelser og fortælles om forfat-
teren Erik Bertelsens bog »Harbo-
ørefolk« og om hans kærlighed til 
det forblæste land, blandt andet i 
hans sang, »Blæsten går frisk over 
Limfjordens vande«.

Efter en let frokost fortsætter 
dagen med et foredrag ved præst, 
guitarist og sanger Jørgen Gleerup, 
Thorsager. Emnet er »Da jeg var 
lille og landbruget var stort, og 
min bedstemors fætter var stats-
minister i Danmark«. 

Det er erindringsbilleder fra livet 
på landet i 1950’erne og 60’erne, der 
bliver krydret med humoristiske 
tildragelser og datidens viser og 
sange.

Dagen slutter kl. ca. 16 med kaffe 
og en sang.

Alle er velkomne - men tilmel-
ding nødvendig.

Tirsdag den 16. september 
kl. 9.30: Balle Sognegård: 

Højskoledag

Højskoledag  
i Balle Sognegård

SILKEBORG I foråret blev indført 
et nyt tilbud om åben og gratis 
lektiehjælp i matematik på Teknisk 
Gymnasium Silkeborg. 

Nu fortsætter tilbuddet, og før-
ste gang efter sommerferien er i 
morgen tirsdag. Herefter foregår 
matematikcenter, som det hedder, 
hver onsdag klokken 15.30-17.30.

Matematikcenter er en lands-
dækkende non-profit organisa-
tion, der tilbyder matematikhjælp 
til folkeskoleelever og elever på 
ungdomsuddannelserne. Organi-
sationen arbejder for at skabe lige 
muligheder for læring og gøre unge 
nysgerrige på matematik. Mate-
matikcenter driver 15 lektiecaféer 
i hele landet med cirka 80 frivillige 
samt online-lektiehjælpe.

Karina Gaarsdahl er blandt de 
lokale frivillige i Silkeborg.

- Jeg ser frem til at få udbredt 
budskabet om lektiecafeen, så vi 
kan gøre en forskel for dem, der 
har brug for hjælp, siger hun om 
projektet, som modtager støtte fra 
Danske Bank.

- Vi udvikler løbende redskaber 
både til børn og unge, deres for-
ældre og lærere, der skal styrke 
de unges finansielle forståelse og 
skabe grundlag for en sund øko-
nomi i voksenlivet. Her spiller 
matematik en væsentlig rolle, og 
derfor vil vi også gerne bakke op 
om matematikcenters tilbud her 
Silkeborg, siger Klaus Finnemann 
Viuff, privatdirektør i Danske Bank 
på Vestergade.

Hjælp til matematik

SILKEBORG En patrulje fra politiet måtte 
lørdag eftermiddag køre til en adresse i 
Gødvad, hvor en taxichauffør netop havde 
sat en meget beruset kvinde af.

Taxichaufføren var bange for, at kvinden 
ikke kunne tage vare på sig selv. Da patrul-
jen nåede frem, lå kvinden i indkørslen. Be-
tjentene hjalp den berusede kvinde indenfor 
i seng og vurderede, at hun blot havde brug 
for at sove rusen ud. 

Kvinde hjulpet  
i seng af politiet

SILKEBORG En 42-årig mand blev søndag 
morgen sigtet for at have fornærmet politiet. 
Da betjentene gik forbi ham i Nygade, 
udbrød manden: »Hej røvhuller«. 

42-årig til politiet:  
Hej røvhuller

SILKEBORG Søndag morgen klokken 05.04 
blev en 24-årig mand fra Nr. Sundby sigtet 
for at tisse på offentlig gade. Manden stod 
og tissede op ad en facade på Hostrupsgade, 
hvorfor han fik en bøde af  politiet.

24-årig mand tissede 
i Hostrupsgade

SEJS-SVEJBÆK Natten til lørdag klokken 
00.10 standsede en politipatrulje en bil på 
Julsøvej i Sejs. 

Bag rattet sad en 26-årig mand, som blev 
testet positiv for at være påvirket af  narko-
tika. Han blev derfor anholdt og taget med 
til en blodprøve.

Narkobilist  
snuppet i Sejs


