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Politiker er ude af koma
3Kørte galt nord
for Ørting

så til skade. Han er begyndt
at genoptræne og slipper
formentligt uden alvorlige
men.
SF-rådmanden blev ført til
Skejby Sygehus, hvor hun
blev opereret i brystkassen.
Senere blev hun overført til
Aarhus Sygehus, hvor hun
blev opereret i ryggen, og de
sidste, stabiliserende operationer blev gennemført for
et par uger siden.

Af Hans Jørgensen
hj@hsfo.dk

ØRTING - Den fremtrædende

aarhusianske SF-politiker
Dorthe Laustsen er langsomt ved at få det bedre efter den dramatiske trafikulykke, hun var impliceret i
sammen med sin mand den
1. juli uden for Ørting.
Dorthe Laustsen er taget
ud af den kunstige koma,
hun har ligget i siden ulykken. Og hun er i begyndende kontakt med sin familie,
men er stadig i respirator
hovedparten af tiden, skriver Aarhus Kommune på sin
hjemmeside.
Ulykken skete på landevejen nord for Ørting. Her
kom Dorthe Laustsens bil

Status på hjemmeside

0 Den aarhusianske rådmand Dorthe Laustsen (SF) er kommet ud af den kunstige koma, hun har ligget i siden en trafikFOTO: POLFOTO
ulykke nær Odder, men hun er stadig i respirator.

over i den modsatte vejbane
og ramte en skraldebil.
Dorthe Lausten blev al-

vorligt kvæstet, og hendes
mand Anders Kold, der var
med som passager, kom og-

Sanger kom sent
i gang med at synge
3Vil gerne på
politiskolen om
et par år
Af Hans Jørgensen
hj@hsfo.dk

ODDER - Til daglig passer
han børn, og i fritiden er
han med i Odder Rugby
Klub. Men 30-årige Peter
Grønlund har også en anden
passion, og i disse dage øver
han for fuld kraft for at være
klar, når Palsgaard Sommerspil ved Juelsminde har premiere på forestillingen
„Miss Saigon“.
- Jeg er kommet sent i
gang med at synge og spille
skuespil. Det var lidt en tilfældighed, at jeg begyndte.
Jeg skulle op i musik på HF
for nogle år siden, det var
tvunget. Censor og min lærer sagde, jeg skulle prøve at
finde en sanglærer, forklarer Peter Grønlund.
Han fulgte opfordringen,
og til sin første sangtime anbefalede pianisten ham at
søge til Herning, hvor
„Chess“ skulle opføres. Si-

0 Peter Grønlund prøver
kræfter med en lidt større rollde denne gang.
FOTO: PALSGAARD SOMMERSPIL

den har Peter Grønlund haft
ensembleroller i adskillige
forestilinger rundt i landet,
bl.a. på Vilhelmsborg.

Fast indtægt
I „Miss Saigon“ får han for
første gang en større rolle.
Han regner dog ikke med at
stile efter en uddannelse

som sanger eller skuespiller
på sigt.
- Jeg arbejder i en børnehave som pædagogmedhjælper, og jeg er søn af en
bankmand, så jeg tror ikke
rigtigt, jeg kan leve med ikke
at have en fast indtægt. Jeg
regner med at begynde på
politiskolen om et par år,
men jeg vil gerne synge ved
siden af. Det bliver en hobby, og så må vi se, hvor meget af min tid, det vil tage, siger Peter Grønlund.
Han bor i dag i Aarhus
men spiller stadig rugby i
Odder. Det kom han også i
gang med ved en tilfældighed. Efter flere år i byens
bordtennisklub, hvor han
bl.a. var træner og formand,
valgte han at prøve rugby.
- Da jeg var 16-17 år skulle
der andre boller på suppen,
og rugbyklubben manglede
folk, siger Peter Grønlund.
Han har været med til at
øve på „Miss Saigon“ siden
maj, og glæder sig til premieren.
Forestillingen kan ses til
midten af august.

Siden har Dorthe Laustsens
tilstand været stabil, og hun
er stille blevet taget ud af bedøvelsen.
Aarhus Kommune har siden ulykken på sin hjemmeside fortalt, hvordan det går
med Dorthe Laustsen, der
var sundheds- og omsorgsrådmand, da ulykken skete.

TORSDAG
08.45 Hou - Tunøfærgen: Afgang, guidet Tunøtur
09.00-15.00 Odder - Asylgade 31B: Gratis
alkoholrådgivning og behandling
13.00-15.00 Odder - Odder Museum: Torsdagssjov
13.00-16.00 Odder - Odder Museum: Udstilling
13.00-17.00 Alrø - Æsken: Hæklekursus
15.00-18.00 Odder - Skovdalsvej 27: Genbrugsmarked,
Retro Genbrug
16.30-17.30 Odder - Kirkecenteret:
Anonyme Alkoholikere (AA) holder møde
18.00 Gylling - Gylling Strand: Flugtskydning
FREDAG
13.00-16.00 Odder - Odder Museum: Udstilling
21.00 Tunø - Thunø Kro: Koncert, Jane & Shane
BIFFEN I DAG:
19.00 The Dark Knight Rises
LÆGEVAGTEN: 70 11 31 31

Mand skudt
med luftpistol
ODDER - En 22-årig mand

fra Odder blev i aftes vækket på en ublid måde. Han
lå i sin lejlighed og sov, da
han blev ramt af hagl fra et
luftgevær.
Ifølge Østjyllands Politi
blev skuddene affyret fra
et hustag på nabobygningen omkring kl. 23.
Politiet sendte hurtigt en
patrulje til byen. Den fik
fat i en mand fra Odderområdet, som er midt i ty-

verne. Han blev anholdt og
sigtet for at stå bag skyderiet.
Den 22-årig mand, der
bor i Rosensgade omkring
gågadens vestlige ende,
kom ikke alvorligt til skade, selv om han blev ramt
af mindst fire hagl.
Ifølge Østjyllands Politi
er der ikke noget, der tyder på, at gerningsmanden
på forhånd kendte den
mand, han skød på.

London-par
var til
bridge
ODDER - Et ægtepar fra London var imponerede overfremmødet, da de i aftes
spillede med ved Odder
Bridgeklubs ugentlige åbent
hus-arrangement på Ålykkecenteret.
I alt var 68 kortspillere
mødt op for at spille bridge,
og der var også mange gæster, der kom fra Horsens og
Skanderborg.
Der blev spillet i tre rækker. A-rækken blev vundet
af Grete Bundgaard og Rita
Langgaard, nummer to blev
Steen Hulgaard og Jørn
Svend Andersen, og nummer tre blev Marianne Bank
og Andreas Andersen.
I B-rækken vandt Vera
Hermannsen og Anna Marie
Egede Glyngø, Birgit Holmstrup og Ruth Nielsen blev
nummer to, og Jens Jacob
Bonde og Mette Bonde blev
nummer tre.
C-rækken blev vundet af
Ane Andersen og Johannes
Mortensen, nummer to blev
Karin Karlson og Erling A.
Karlson, og nummer tre
blev Elis Mogensen og Marianne Hansen.
Der er åbent hus på Ålykkecenteret igen onsdag den
1. august.

0 Lars Muhl er en af bidragyderne til en ny bog om drømme
FOTO: MARTIN RAVN
og visioner.

Muhl med en vision
HØJBY - Lars Muhl er en af

de 117 personer, der har leveret en vision til en ny
bog, der udkommer i begyndelsen af august.
Bag bogen står Michael
Svennevig, der har spurgt
500 om de ville give en
drøm eller en vision. 117
forskellige svar kom tilbage, og de er samlet i antologien „117 stemmer om
drømme og visioner“.

Ifølge forlaget bidrager
Lars Muhl med en „storslået spirituel fortælling, der
både kritiserer vores overfladiske livsformer, men
samtidig priser menneskene for deres uforlignelige
evne til at le“.
Muhls fortælling hedder
„I begyndelsen...“, og bogen udkommer den 4. august. Det er Forlaget Epigraf, der står bag bogen.

