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Danmarks havemand fylder 75 år

Tesfaye er beviset på, at du som
murer i Danmark kan blive minister
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SJÆLLAND: Danish Crowns slagteri i Ringsted har nu 16 medarbejder smittet med corona - SEKTION 2 SIDE 1
FÆRGEKØB: Der bliver stor festivitas i Halsskov Færgehavn mandag formiddag, når den gamle storebæltsfærge bugseres på plads. Færgen skal blandt andet være udstillingscenter.

Tidligere storebæltsfærge er
på plads i Korsør på mandag
Af Arne Svendsen
KORSØR: Før broens komme var
der trængsel af færger i Halsskov
Færgehavn, men mandag ventes
det at blive noget af et tilløbsstykke, når en af de gamle færger kommer til havnen.
Der er som tidligere omtalt tale

om den sidst bevarede storebæltsfærge M/F Broen, der skal »lægges
til hvile« i det gamle Færgeleje 2
og fungere som blandt andet udstillingscenter og indgå i det nye
vandsportscenter.
Takket være en investering på
mellem 12 og 15 millioner kroner
fra et enigt Slagelse Byråd.

M/F Broen har senest ligget i
Grenaa, og vejret har været vigtigt
for, hvornår skibet kunne bugseres til Korsør. At bugsere det er
nemlig nødvendigt, idet det ikke
har nogen skrue, og det bliver da
også placeret helt oppe på land i
færgelejet.
- Bugseringen kan ikke foregå,

hvis det blæser over fem knob. Her
har vi ifølge vejrudsigten et »vindue« fra fredag til mandag med
godt vejr, fortæller projektchef
Torben Hjelm fra Slagelse Kommune.
Slæbebådene skal dog først sejle til Grenaa, og først søndag kan
kursen blive sat mod Korsør. 20 tiFoto: Mie Neel

mer ventes transporten at vare.
Mellem klokken 10 og 12 ventes
færgen fremme i Korsør, hvor der
er planlagt et større velkomstarrangement med borgmestertale,
musik fra Skælskør Marinegarde
og lidt vådt og tørt til ganen.

n SIDE 7

Politiet leder stadig efter Nicki
SLAGELSE/SORØ: 39-årige Nicki, der arbejder som pædagogmedhjælper i en daginstitution i Slagelse, mødte ikke på arbejde som aftalt mandag klokken 10, så
derfor slog arbejdspladsen alarm til politiet. Siden har
politiet med hjælp fra dykkere, hunde og drone forsøgt
at finde Nicki, der bor i Sorø og nød at vandre ved Sorø
Sø. Hans forældre kan næsten ikke holde uvisheden
ud.
n SIDE 9

Gangbro ved Vårby Å kan efter
en uges lukning igen benyttes
SLAGELSE/VEMMELEV: Onsdag formiddag blev den beskadigede gangbro over Vårby Å genåbnet. Den har
været lukket i en uge, efter en 50-årig bilist fra Korsør
uden held forsøgte at køre sin bil over broen. n SIDE 2

Stort vævet værk skal reddes
SKÆLSKØR: Det er uvist, hvor man skal anbringe et
otte meter højt billedvævnings-værk, der bliver taget
ned, når Skælskør Folkehøjskole rives ned. n SIDE 8

Dennis drømmer om at
inspirere gennem dansktop
SLAGELSE: 29-årige Dennis
Svare Nielsen fra Slagelse
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har været handicappet hele
sit liv. Men i dag har han fået
hjælp af den lokale sangskriver Kurt Bønnerup (th.) til
at få sat ord på de udfordringer, der kan være ved at leve
med et handicap. Eller når
man bare er »anderledes«.
En ny cd, som de to har udgivet under navnet »Projekt

Dennis«, handler nemlig
netop om slagelseanerens
egne oplevelser. Og »Anderledes« er således bare én ud
af de i alt syv sangtitler, som
cd’en rummer.
Selv om musikken er munter og inspireret af dansktop-genren, opstod idéen til
at sætte ord på oplevelserne

imidlertid efter en ganske
voldsom oplevelse tilbage i
2017, som gjorde Dennis Svare Nielsen både bange og ked
af det.
I dag har cd’en hjulpet ham
videre - og han håber derfor
på samme måde, at teksterne kan hjælpe og inspirere
andre.
n SIDE 5

Nordicals Sjælland er
din direkte adgang til
et aktivt marked
Christian Christiansen, 3035 4212

