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HADERSLEV: Politiet fik mandag et 
par henvendelser om bilister, som 
virkede påvirkede i trafikken. Pa-
truljen fandt frem til begge biler, 
men ingen af førerne blev kon-
stateret påvirkede af alkohol eller 
stoffer.

Til gengæld spottede betjente-
ne en 36-årig lokal mand, da han 
kom kørende i bil ad Vestergade. 
Han var beruset. lz

Bilister var  
ikke påvirkede

AVNØ VIG: To joller er drevet i land 
fra Avnø Vig ved Fjelstrup de sid-
ste par uger. Haderslev Kommu-
ne har fjernet dem. Man kan hen-
vende sig til kommunen, hvis man 
savner sin jolle. Den ene er 14 fod 
lang. Der er ikke nogen nærmere 
beskrivelse. lz

Hvem savner en  
jolle eller to?

VOJENS: En parkeret bil på Union-
vej fik natten til tirsdag brudt en 
lås op. De blev stjålet en del hånd-
værktøj samt akku-værktøj af 
blandt andet mærkerne Makita og 
Bosch. Der blev også taget et min-
dre pengebeløb. lz

Bil blev brudt op

NuStRup: Når borgmester H.P. Geil 
på fredag kommer til reception på 
Forsamlingsgården i Nustrup ven-
ter der ham alt fra krasekage over 
hjemmelavede flødeboller til små 
tapas. Alle lækkerierne er under 
energisk forberedelse i skolekøkke-
net på Nustrup Skole, og det er 17 
"kok amok"-børn i alderen 11-14 år, 
der er i fuld gang med at forberede 
receptionens kulinariske indslag.

- Dette kok amok hold er helt 
særligt med ekstra udfordringer. 
Kun en af de ældste deltagere på 
14 år har ikke deltaget før. Helt op 
til fem gange kok amok har nogle 
deltagere på bagen og det kan mær-
kes i køkkenet, at der er tale om er-
farne børn, fortæller diætist Malene 
Iskov, der leder slagets gang.

Hun fortæller i en pressemed-
delelse, at børnene bruger en uge 
af deres sommerferie i skolekøk-
kenet og bliver udfordret ud i ko-
gekunsten. Onsdag hentes inspira-
tion fra det professionelle bageri, 
når børnene får lov at have fingre-
ne i bolledejen hos Lagkagehuset i 
Kolding.   Til fredagens reception er 
inviteret båder forældre og bedste-
forældre foruden Haderslevs borg-
mester Hans Peter Geil, som be-
stemt må være ekspert udi i recep-
tioner.  Alle sejl bliver slået til for at 
få lavet den helt perfekte reception. 

Kok amok-hold forbereder reception

Iben, Mathilde, Camilla og Ida har lavet sandwich i kok amok-forløbet på nustrup skole. Privatfoto
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