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SLAGELSE: Fodboldspillere 
fra mange forskellige lan-
de var samlet til stævne i 
UV-hallen i Slagelse tors-
dag. Her havde elever fra 
fodboldlinjen på 10. klas-
secentret Xclass i Slagelse 
inviteret 40 asylsøgere fra 
to centre på Sjælland til 
fodboldstævne. Som led i te-
mauge om gode gerninger.

Det gav anledning til man-
ge snakke, ikke mindst ved 
den efterfølgende fælles-
spisning, hvor deltagerne jo 
blandt andet kunne snakke 
om, at det rent faktisk var 
et af de gæstende hold, der 
vandt stævnet. På billedet 
tager en af deltagerne fra 
asylcenter Sigerslev billede 
af Oliwer-David Fredericia 
fra Xclass og 26-årige Abra-
ham Fsehaye fra Eritrea. 

Fodbold som
god gerning

Af Jens Christian Bachmann

SLAGELSE: Fødevarestyrel-
sen, som onsdag og i samar-
bejde med SKAT og politiet 
ransagede og tømte et tilsy-

neladende ulovligt sliklager 
for 100 ton af de søde sager, 
mener, at sliklagerets inde-
haver i en periode kan have 
solgt uanede mængder slik 
til butikker rundt om i hele 

Danmark - som dermed kan 
være købt og spist af uanen-
de kunder overalt i landet.

Derfor udsendte Fødevare-
styrelsen i går en advarsel 
til de butikker, der har købt 

slik fra lageret på Sorøvej 11, 
der kalder sig Slikparadiset 
Aps. - og som ikke skal for-
veksles med butikken i Klin-
geberg af samme navn.

De butikker opfordres til 

at kassere varerne - slik, so-
davand og chokolade - fordi 
der er fundet rotteekskre-
menter i lageret og de der-
med udgør en sundhedsfare.

Fødevarestyrelsen erken-

der, at en generel advarsel 
også kan ramme slikbutik-
ker med orden i sagerne, når 
nu kunderne ikke ved, hvil-
ke der har købt rotte-slik fra 
lageret i Slagelse.

SLIKRAZZIA: Fødevarestyrelsen, som onsdag tømte et lager i Slagelse for slik med bl. a. rottelort på, 
advarer om, at slik fra lageret kan være solgt til butikker, og at kunder i hele landet derfor er i fare.  

Ulovligt Slagelse-slik kan være 
spist hvor som helst i Danmark

Foto: Thomas Olsen
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SKÆLSKØR: Journalist 
og forfatter Stéphanie 
Surrugue måtte fi nde sig 
i at blive kaldt »racerkø-
rer«, da hun i går holdt 
foredrag på biblioteket. 
Hun måtte nemlig trykke 
speederen i bund på vej til 
Skælskør, da hun tog en 
uventet vagt for en kolle-
ga forinden.

Racerkører om 
prinsgemal

Foto: Thomas Olsen

HALSSKOV: Statsminister-
kandidat Lars Løkke Ras-
mussen (V) lover billigere 
bropassage for bilpendle-
re. Erhvervsliv må vente 
lidt endnu med en lignende 
ordning.

Løkke mødte 
op med selfi es 
og pendlerløfte

Foto: Thom
as O

lsen

SORØ: I alt 12 kommuner 
drøftede at fusionere de 
kommunalt ejede forsy-
ningsselskaber, men nu er 
der kun Holbæk, Roskilde 
og Lejre tilbage med fusi-
onsovervejelelser. I Sorø 
er politikerne i økonomi-
udvalget enige om at sige 
nej til at gå videre med en 
fusion. 

Sorø siger 
nej til 
energifusion

SLAGELSE: Tyve solgte 
bronzeskulptur stjålet fra 
kunstneren Per Hillo for 
600 kroner til en skrot-
handler. Nu har kunstne-
ren solgt den for 30.000 kr.

Dyr skulptur 
solgt 
til skrot

 SIDE 10

S L AG E L S E   2    S O R Ø   10    K A LU N D B O R G   13

NÅR DER SKER NOGET


