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KORT NYT

SILKEBORG I morgen, fredag, præsenterer 
Brasserie Underhuset årets Beaujolais nou-
veau, altså den nyeste rødvin fra Beaujolais-
regionen i Frankrig.

Underhuset holder dermed liv i en tradi-
tion, der går mange år tilbage - til dengang 
der var ekstra meget hype omkring præsen-
tationen af  den nyeste aftapning. Motorkø-
rere fra hele Europa dystede om at være de 
første, som fik fragtet den nye Beaujolais 
hjem til kunderne.

Der bliver ingen motorlarm i forbindelse 
med eventen på Underhuset. Til gengæld 
står restauratør Bent Jørgensen og persona-
let fra klokken 16 klar med ristede kastanjer 
og et godt glas vin.

Ny Beaujolais på 
Underhuset fredag

Nyt lyskryds bliver forsinket  
med fire-fem måneder

 | Billedet her 
er fra midten af 
september, hvor 
Silkeborg Kommune 
begyndte arbejdet 
med at bygge 
et lyskryds ved 
Borgdalsvej, Julsøvej 
og Tyttebærvej i Sejs-
Svejbæk. Lyskrydset 
skal være med til 
at skabe bedre 
trafiksikkerhed 
ved byens skole og 
børnehave.

Narko- og spirituspåvirket 
35-årig mand påkørte 
skateboard-kørende 
dreng i fodgængerfelt på 
Drewsensvej i Silkeborg

AF ADAM HAFF
haff@midtjyllandsavis.dk

SILKEBORG En 35-årig mand fra Silkeborg 
standsede ikke, da han klokken 16.57 ons-
dag i bil påkørte en 12 år gammel dreng i 

fodgængerfeltet over Drewsensvej ved Ho-
strupsgade.

Manden stak af  fra ulykken. En anden bi-
list fulgte efter flugtbilen, som blev standset  
ved politistationen på Chr. 8’s Vej. 

Knoglebrud
Der var mistanke om, at drengen var kom-
met alvorligt til skade og havde fået et 
hovedtraume, så han blev kørt direkte til 
hospitalet i Skejby. Den 12-årige dreng har 
ifølge politiet pådraget sig knoglebrud, men 
han har heldigvis ikke fået alvorlige hoved-
skader eller andre kritiske kvæstelser.

Efter ulykken afspærrede politiet ulyk-

kesstedet, som efter undersøgelser blev 
åbnet igen lidt efter klokken 19.

Politikommissær Bent Riber Nielsen, der 
arbejder ved det lokale politi i Silkeborg, 
kender ikke årsagen til, at bilisten ikke 
straks stoppede, da han havde ramt dren-
gen. 

- Den 35-årige viste sig at have kokain og 
alkohol i blodet. 

Han er blevet sigtet for at spiritus- og 
narko-kørsel. 

- Desuden har vi sigtet ham for at overtræ-
de sin vigepligt og for at undlade at hjælpe 
på et uheldssted, fordi han bare kørte videre, 
siger politikommissæren.

12-årig dreng  
kvæstet af flugtbilist

Nyt lyskryds i Sejs-
Svejbæk er snart klar, 
men det kan først tages  
i brug sidst i april på 
grund af Banedanmark

AF JESPER ROSENQUIST
jero@midtjyllandsavis.dk

SEJS-SVEJBÆK I løbet af  december forven-
ter Silkeborg Kommune at være færdige med 
byggeriet af  et nyt lyskryds i Sejs-Svejbæk 
ved Borgdalsvej, Julsøvej og Tyttebærvej.

Der vil dog gå yderligere fire til fem måne-
der, før kommunen kan tænde for lyskrydset 
og tage det i brug. Det oplyser ingeniør i 
kommunens vej- og trafikafdeling, Jens 
Adamsen, med et dybt suk.

- Vi er afhængige af, at Banedanmark 
først får ombygget jernbaneoverkørslen ved 
Borgdalsvej, da lyskrydset og jernbaneover-
kørslen skal kobles sammen, fortæller Jens 
Adamsen.

Ifølge Jens Adamsen er Silkeborg Kom-

mune tidligere blevet oplyst om, at Banedan-
mark kunne ombygge jernbaneoverkørslen 
og koble det sammen med lyskrydset inden 
årets udgang.

- Det passede jo fint med vores planer, 
men da vi 13. november var indkaldt til 
besigtigelse af  jernbaneoverkørslen af  Ba-
nedanmark, fik vi at vide, at de først kunne 
gøre deres arbejde færdigt i slutningen af  
april næste år, fordi de vil prioritere ander-
ledes, fortæller Jens Adamsen.

Et spørgsmål om sikkerhed
Det kan ikke lade sig gøre at tage lyskrydset 
i drift, før jernbaneoverkørslen er ombygget 
og koblet til lyskrydset, så trafikken sikkert 
kan passere gennem overkørslen.

Jens Adamsen henviser til en mail fra Ba-
nedanmark, hvori der står, at der vil være 
stor risiko for kø i vejkrydset og ved jernba-
neoverkørslen, hvis lyskrydset bliver taget i 
brug, inden overkørslen er ombygget.

»Der må ikke være risiko for, at biler 
holder i en kø, der kan strække sig ind i 
overkørslen med risiko for, at en holdende 
bil bliver fanget mellem bommene,« skriver 
Banedanmark i sit svar til kommunen.

Og det er Silkeborg Kommune helt ind-
forstået med.

- Vi forstår bare ikke, hvorfor vi med så 
kort varsel får at vide, at Banedanmark alli-
gevel ikke kan blive klar inden årets udgang. 
Det er frustrerende, men der er ikke så me-
get, vi kan gøre ved det, siger Jens Adamsen.

Banedanmark beklager
Sektionschef  hos Banedanmark Pernille 
Steen Dornan fortæller i et skriftligt svar til 
Midtjyllands Avis, at det i oktober stod klart 
at ombygningen af  overkørslen desværre 
først vil stå færdig i slutningen af  april.

- Det beklager vi naturligvis, både over 
for kommunen og over for borgerne, skriver 
sektionschefen.

Selve ombygningen af  jernbaneover-
kørslen omfatter blandt andet flytning af  
såkaldte styreskabe til bomanlægget, fordi 
der skal føres en dobbeltrettet cykelsti hen 
over jernbanen.

Herefter skal lyskrydset og jernbaneover-
kørslen kobles sammen, så der bliver taget 
højde for, at der ikke opstår kø i overkørslen.

SORRING En 19-årig mand kom onsdag 
klokken 15.19 meget galt af  sted, da han 
kørte i bil på Herredsvejen ved Sorring.

Ud for Herredsvejen 24 fik han det ene 
hjulpar ud i rabatten. Bilisten mistede sty-
ringen med bilen, som ramte et autoværn og 
rullede rundt på taget. Politiet kender ikke 
årsagen til uheldet. De oplyser, at den unge 
bilist ikke kom til skade, og at andre men-
nesker heller ikke blev involveret i uheldet.

Bil væltede rundt  
på taget ved Sorring

SILKEBORG En af  dagene lørdag til tirsdag 
var der indbrud i mindst to kolonihavehuse 
i Haveforeningen Bøgely på Bøgelyvej i 
Silkeborg. I det ene tilfælde blev en hoved-
dør brækket op, uden at gerningsmanden 
tilsyneladende stjal noget fra stedet.

Fra det andet hus blev der stjålet en 
Falke-rundsav i en lyseblå taske til en 
samlet værdi af  700 kroner. Tyven brød ind 
i huset via et vindue.

Et af  indbruddene kan være begået i et 
lidt længere tidsrum, men politiet antager, at 
de begge er begået en af  de angivne dage.

To haveforeningshuse 
udsat for indbrud

SEJS-SVEJBÆK En 26-årig ukrainsk mand 
kom onsdag aften i alvorlige problemer, da 
han i en lastbil med hænger kom til at sidde 
fast i en indkørsel på Linå Vesterskovvej 3 i 
Sejs-Svejbæk.

Chaufføren kom kort før klokken 20.30 
kørende ad vejen mod vest. Fremme ved 
viadukten fandt han ud af, at han ikke 
kunne passere, og derfor bakkede han ind i 
indkørslen.

Det gik galt. Køretøjet ødelagde brostens-
belægningen, et højbed og et træ. Og så sad 
det ellers fast.

Redning Danmark måtte rekvireres til at 
trække det juletræs-læssede køretøj fri.

Først klokken 02 natten til torsdag var 
indsatsen overstået. Politiet oplyser, at 
chaufføren ikke er blevet sigtet for noget, 
men han har måtte udlevere forsikrings-
oplysninger til brug for det efterspil, der 
venter.

Ukrainsk lastbilchauffør 
ødelagde indkørsel
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Nye vinterdæk?
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• Elsker at  
 klippe børn

• Kun  
  natur- 

produkter

ONLINE 
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Mona  Louise  Rikke   Anne-Marie  Tina

Midtjyllands Avis har 
tidligere sat fokus på 
hjemmefødsler, og 
nu kan vi fortælle, at 
Marie Skov-Kipp har 
født lillebror hjemme

AF SANNE HELENE HØJBJERG
shh@midtjyllandsavis.dk

SILKEBORG - Det var en fuldstændig 
fantastisk oplevelse. Jeg vil virkelig 
gerne slå et slag for de her hjemme-
fødsler, de kan godt nok noget, som 
sygehuset ikke kan.

Sådan siger 38-årige Marie Skov-
Kipp, der lige har født sit tredje barn 
- denne gang hjemme på Villekullavej 
i Balle. 

Midtjyllands Avis har tidligere sat 
fokus på hjemmefødsler og i den for-
bindelse var vi på besøg hos højgra-
vide Marie Skov-Kipp, og nu kan vi 
fortælle, at et styks velskabt dreng på 
4254 gram er kommet til verden.

13 dage over tid
- Jeg blev sat i gang, da jeg var gået 
13 dage over tid. 

- Faktisk tog vi op på sygehuset i Vi-
borg for at få taget vandet, og så kørte 
vi hjem igen, hvilket var ret ironisk, 
når vi havde planlagt at føde hjemme, 
fordi der var mere end en halv time til 
Viborg, og jeg har født hurtigt med 

vores to piger, siger Marie Skov-Kipp 
og fortsætter:

- Men jeg var bare så opsat på at 
føde hjemme, og da jordemoderen kun-
ne sige 100 procent god for det, så var 
det helt trygt, virkelig en fantastisk 
oplevelse for os.

En hurtig fødsel
Efter Marie Skov-Kipp havde fået ta-
get vandet i Viborg og var kommet 
hjem, så gik fødslen i gang. Det tog to 
og en halv time, så var lillebror født 
på en madras på stuegulvet klokken 
halv fire onsdag eftermiddag - tretten 
dage efter termin den 13. november.

- Det var en hel tryg og meget rolig 
oplevelse. Jordemoderen kørte igen 
klokken 18, og så lå vi bare og nød ham 
på madrassen inde i stuen, min mand 
og jeg, indtil vi listede i seng sammen. 
Lillebror fik først tøj på i søndags, og 
det er noget af  det bedste ved en hjem-
mefødsel, alt er helt roligt og afslappet, 
og han skulle ikke hastes i tøj og ned i 
en autostol, men har bare ligget hos os 
i sin ble, siger Marie Skov-Kipp.

Dagen efter kom de to stolte store-
søstre, Laura på fire år og Emilie på 
syv år, hjem igen for at hilse på deres 
lillebror, der endnu ikke har fået et 
navn udover »lillebror«.  

Sidste år kom 39 babyer til verden 
ved en hjemmefødsel et sted i Silke-
borg Kommune.

Lillebror kom til verden hjemme

 | Onsdag 13. november kom lillebror 
på 4254 gram til verden efter en helt 
tryg hjemmefødsel. Vandet blev taget 
i Viborg, men han blev født på en 
madras på stuegulvet på Villekullavej 
i Balle.  PRIVATFOTO

 | Marie Skov-Kipp fødte familiens 
lillebror hjemme i Balle, da de to 
tidligere fødsler var gået så stærkt, 
at det ikke var sikkert, at de kunne 
nå helt til fødeafdelingen i Viborg. 
Da Midtjyllands Avis tidligere var på 
besøg, var han stadig gemt inde i sin 
mors mave.  FOTO: JAKOB STIGSEN ANDERSEN 

SILKEBORG »Kender du en psy-
kopat?« Sådan lyder spørgsmålet 
forud for et foredrag med psykolog 
Tine Wøbbe tirsdag 26. november 
kl. 18.30 i Medborgerhuset på Bind-
slev Plads. 

Tine Wøbbe er ekspert i psy-
kopati og vil føre deltagerne ind 
i psykopaters liv og tankegang. 
Hvem er de, og hvordan kan nogle 
mennesker blive så manipulerende 
og løgnagtige og samtidig være så 
charmerende? Der vil også være 
plads til spørgsmål om psykopater.

Foredraget er arrangeret i et 
samarbejde mellem Sundheds-
huset, Idræt om Dagen og AOF 
Silkeborg. Tilmelding foregår til 
sidstnævnte.

Kender du en 
psykopat?

SILKEBORG Hvor ægte er du på de 
sociale medier? I hvilke situationer, 
tager du en rolle på dig? Det bliver 
der talt meget mere om en sam-
talesalon på Silkeborg Bibliotek 
onsdag 27. november under temaet 
»Fake eller ægte«.

Ved hjælp af  forskellige samta-
leøvelser vil man i løbet af  aftenen 
få en samtale med tre-fire andre om 
det nære, om dagligdagen, om det 
aktuelle - kort sagt om det, der 
optager dig. Samtalesalonerne er 
startet af  Nadja Pass og Andreas 
Lloyd fra samfundslaboratoriet 
Borgerlyst.

Fake eller ægte

 | Julsø Deli 
& Takeaway 
ligger på 
Julsøvej i 
Sejs, hvor 
Things Deli 
& Takeaways 
tidligere havde 
lokaler.  FOTO: 

MARTIN BALLUND.

SEJS-SVEJBÆK Julsø Deli & 
Takeaway slår i dag dørene op for 
kunderne på Julsøvej 64.

Karina Johansen er bestyrer i bu-
tikken sammen med sin ægtefælle, 
Heidi Johansen. Specielt Karina 
kender lokalerne på Julsøvej. Hun 
er nemlig tidligere daglig leder 
i Things Deli & Takeaway, som 
huserede på adressen indtil august 
i år. På åbningsdagen vil der være 

tilbud på tapas og gløgg, mens det 
er muligt at få smagsprøver på 
andre af  butikkens varer. Julsø Deli 
& Takeaway er bygget op omkring 
at lave tapas, sandwiches og salater. 
Det vil også være muligt at købe 
interiør, brugskunst og vin.
Derudover arbejder Karina og 
Heidi Johansen på at lave forskel-
lige arrangementer nogle gange om 
måneden.

- Vi tænker at lave brunch 
udvalgte lørdage, hvor det kan lade 
sig gøre med, at vores børn kan 
blive passet. 

- Vi ser også på, at vi en fredag 
om måneden holder længere åbent, 
hvor folk kan komme ind og nyde 
noget mad, mens der vil være noget 
underholdning som eksempelvis 
en komiker kunne stå for, oplyser 
Karina Johansen.

Delikatessebutik i Sejs klar


