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POLITISTOF

DET SKER

Fut i havemøblerne

Fredag:

15.00-17.00: Herning Bibliotekerne:
Pokemonklub.
16.30: Teglpark Stadion: Herning Rocker
2022.

HERNING Der var blå blink på Holing Engpark torsdag, hvor der var
ild i nogle havemøbler, som stod tæt
på en bygning med stueplan og første sal.
Der var godt gang i branden, og
flammerne slikkede op ad væggen
til første sal.
Årsagen til branden er formentlig, at gløder fra et askebæger fik
antændt havemøblerne.

Lørdag:

11.30: Teglpark Stadion: Herning Rocker
2022.
11.30-14.00: Poulsens Plads: Hof Big Band
underholder på Poulsens Plads.
12.00-13.30: Herning Golf Klub: Børnegolf
for 4 til 10-årige.
13.00-16.00: Hjemstavnshus Arnborg:
Gøgeurter i Hjøllund mose.
15.00-18.00: Ateliergalleriet Ulla Houe:
Fernisering.
20.00: Kontrast, Bethaniagde 3A:
EEK-A-MOUSE Reggae Rumble.

POLITISTOF
Flygtede fra trafikuheld

HERNING Torsdag formiddag flygtede en
bilist fra et uheld på Sjællandsgade, men
det lykkedes politiet at få fat på ham. Et
vidne hørte et brag og så, at en hvid varevogn kørte hurtigt væk efter at have ramt
en parkeret bil bagfra. Vidnet kontaktede
politiet og fortalte om sine observationer,
og senere fik en patrulje fat i føreren af
den hvide varevogn. Det viste sig at være
en 21-årig mand fra Struer. Han blev sigtet
for at forårsage uheldet, for at flygte fra et
uheldssted og for at køre spirituskørsel.

Fik flænge i nakken

HERNING Der var øretæver i luften, da
tre mænd onsdag formiddag var samlet
på Markedspladsen. Ifølge politiet fik en
41-årig mand fra Herning nogen på hovedet, og gerningsmændene skulle være en
42-årig mand og en 43-årig mand. Begge
er fra Herning, og de var forduftet, da en
patrulje fra politiet kom frem. Derfor er de
ikke blevet sigtet for vold endnu.
Den 41-årige mand, som blev slået, fik
en flænge i nakken, oplyser politiet.

slagter

HERNING For anden gang på få uger har
Fruehøj Slagter på Grundtvigsvej haft
ubudne gæster på besøg. En dør til butikken var brudt op, og politiet oplyser, at
gerningsmanden ikke stjal noget.
Ved det seneste indbrud stjal gerningsmanden en firmabil, som senere blev
fundet et par kilometer fra forretningen.

Indbrud hos vikarbureau
HERNING Forskelligt værktøj er blevet
stjålet fra et værksted på Teglvænget.
Politiet modtog anmeldelsen om et
indbrud på stedet onsdag, hvor en port
var blevet brudt op.
Der er blandt andet stjålet en højtryksrenser af mærket Kärcher samt
en kompressor. Værkstedet tilhører et
vikarbureau, oplyser politiet.

|| Søren Dahl gæster MCH Herning Kongrescenter med tidligere statsminister Anders
Fogh Rasmussen. FOTO: PR-FOTO

Anders Fogh på scenen
HERNING Tirsdag 27. september kan det
midtjyske publikum se frem til at slå lyttelapperne ud og komme helt tæt på mennesket Anders Fogh Rasmussen, når den
tidligere statsminister og generalsekretær
i NATO er hovedperson i et eksklusivt
talkshow styret af Søren Dahl i MCH
Herning Kongrescenter.
Anders Fogh Rasmussen er tidligere
formand for partiet Venstre, han var Danmarks statsminister i perioden 2001-2009
og herefter generalsekretær for NATO,
hvor han stiftede bekendtskab med nogle
af de største verdensledere i nyere tid George W. Bush, Angela Merkel, Tony
Blair, Barack Obama og Hillary Clinton.
I talkshowet tager makkerparret publikum med tilbage til dengang, Anders
Fogh Rasmussen var barn på gården
uden for Viborg, og der deles sjove anekdoter om Foghs første møde og kys med
hustruen Anne-Mette. Publikum kan
også blive klogere på, hvorfor han som

ung blev kaldt for »Røde Anders«, nægtede at tage sin studenterhue på, da han
blev student, og hvorfor han aflyste et
møde om Maastricht med de andre europæiske statsministre for i stedet at deltage i børnenes afdansningsbal.
Der er med andre ord lagt op til særdeles godt selskab og samtaler, der kommer vidt omkring - et møde, værten Søren
Dahl ser forventningsfuldt frem til:
- Jeg glæder mig utrolig meget til at tale
med Anders Fogh Rasmussen, der har bevæget sig på verdensscenen i årevis som
én af Danmarks mest markante politiske
skikkelser. Det bliver en forrygende aften,
der både berører personlige og politiske
emner, og vi vil blandt andet komme ind
på, hvilke værdier og oplevelser der har
formet ham som menneske, siger Søren
Dahl i en pressemeddelelse.
Værten inviterer også en hemmelig
gæst med på scenen.
Billetsalget er egyndt.

Herning-elever i DR Koncerthuset
HERNING Elever fra Herning, Esbjerg,
Morsø og Ringkøbing-Skjern får en oplevelse af de helt store tirsdag 31. maj,
når de går på scenen i DR Koncerthuset
side om side med DR Symfoniorkestrets
professionelle musikere.
Der bliver fuldt hus på scenen i DR
Koncerthuset i næste uge, når i alt 450
skolebørn fra hele landet indtager koncertsalen med deres instrumenter.
Ud over hele 171 marimbaer, som fylder
en stor del af scenen, medbringer børnene
300 klassiske orkesterinstrumenter som
violiner, trompeter og klarinetter. Samtidig medvirker godt 70 professionelle orkestermusikere fra DR Symfoniorkestret,
som er med til at holde sammen på det
kæmpestore orkester.
Koncerten er en del af projektet Orke-

sterMester, som etablerer skoleorkestre
på folkeskoler i hele landet. Eleverne, der
går i 2. til 5. klasse, har haft »orkester« på
skoleskemaet og fået mulighed for lære at
spille på et orkesterinstrument sammen
med deres klassekammerater.
Efter mange timer i øvelokalet med
undervisere fra både folkeskolen og musik- og kulturskolerne, er eleverne nu klar
til at møde hinanden til den afsluttende
workshop og koncert i DR Koncerthuset,
hvor de får selskab af DR Symfoniorkestrets professionelle musikere.
Efter formiddagens workshops i DR
Koncerthusets forskellige studier slutter
dagen med den store OrkesterMesterFest
i Koncertsalen, hvor Jannik Schow fra DR
Ultra leder de medvirkende og publikum
gennem programmet.

Villa udsat for indbrud
TJØRRING En villaejer på Højgårdvej i
Tjørring har været udsat for indbrud.
En bryggersdør blev brudt op, og eje-

ren havde ikke overblik over, hvad der
eventuelt var stjålet, mens politiet var til
stede for at optage rapport.

Provokerede
betjente

HERNING En 16-årig ungersvend
fra Herning lærte torsdag eftermiddag på den hårde måde, at man ikke
skal provokere politiet.
En patrulje fra politiet kørte forbi
ham i Fonnesbechsgade, og det fik
ham til at række langefingeren ud
efter betjentene.
De kvitterede for hans hilsen ved
at sende en hilsen tilbage i form af
en sigtelse for at overtræde ordensbekendtgørelsen.
Det udløser normalt en bøde på
1500 kroner.

Tyveri blev
opdaget
HERNING Det lykkedes ikke for en
butikstyv at fuldende sit ærinde i
Bauhaus på Silkeborgvej i går.
Politiet blev kontaktet klokken
13.52, hvor en 45-årig mand fra
Herning blev holdt tilbage.
Han havde ifølge politiets oplysninger klippet en wire over for at
få fat i to boremaskiner af mærket
DeWalt.
Da han gik ud gennem vareudleveringen, blev han standset, og politiet sigtede manden for tyveri for en
samlet værdi af 7898 kroner.

Rude knust
ved indbrud
HERNING En pung med 1700 kroner i kontanter samt et kreditkort er
blevet stjålet fra en stuelejlighed i
Nørregade.
Politiet oplyser, at tyveriet skete i
forbindelse med et indbrud natten
til onsdag, hvor en rude blev knust.

Smed rundt
med øl

HERNING Onsdag sidst på eftermiddagen blev en 44-årig mand fra
Herning sigtet for at overtræde restaurationsloven.
Politiet måtte rykke ud til City
Cafeen i Fonnesbechsgade, fordi
manden havde taget fat i en person
og smidt med øl.

