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: : : TID & STED : : : 

Ved et indbrud i Frivillighedscentret på Banegårdsvej i
Grindsted blev der stjålet 300 kroner. 

Indbruddet skete i løbet af weekenden, og tyven kom ind
ved at bryde et vindue op. 

GRINDSTED

300 kroner stjålet 

I løbet af lørdag eller søndag blev der brudt ind i to biler, der
holdt på Vorbasse Markeds parkeringspladser. 

Bilerne er en personbil og en varebil, og der er stjålet bil-
radioer, GPS og solbriller fra bilerne. 

VORBASSE

Biler udsat for indbrud

I tidsrummet tirsdag den 20. juli klokken 21 til mandag den
26. juli klokken 9.00 blev der begået indbrud i et udhus på
Stationsvej i Filskov. 

En dør blev brudt op, hvorefter der blandt andet er stjålet
boremaskiner, en græstrimmer, en sav og batterier. 

FILSKOV

Indbrud i udhus

I tidsrummet søndag klokken 8.30 til mandag klokken 7.45
er der begået hærværk mod 3F på Kløvermarken i Billund. 

To husgavle og et skilt er blevet malet med hvid maling. 

BILLUND

Grafitti hos 3F 

Niels og Anna Kathrine Pe-
dersen var godt klar over, at
de kastede sig ud i et stort
projekt, da de besluttede at
invitere næsten 30 børne-
hjemsbørn på ferie i Dan-
mark. Men de havde ikke for-
udset, at sponsorerne var så
villige til at hjælpe. 

– Det var meningen, børne-
ne skulle med bus herop,
men de fik pludselig tilbudt
gratis flybilletter fra et lettisk
flyselskab, fortæller Niels Pe-
dersen om et af sponsorater-
ne. 

Børnene bor i Indre Mis-
sions hytte i Urup, som mis-
sionsforbundet i Grindsted
har stillet gratis til rådighed.
Samtidig har mange private
doneret penge eller stillet de-
res arbejdskraft til rådighed. 

I alt er der indsamlet
68.000 kroner, hvoraf Niels
Pedersen regner med, der
kan sendes penge med hjem
til børnehjemmet. 

– De får resten af pengene,
som ikke bliver brugt, med
hjem. Vi regner med, der kan
blive 20.000-25.000 kroner,
som skal bruges til et nyt tag
på børnehjemmet. 

FILSKOV

Mange
gav et
bidrag
AF DORTE BRANDSEN
dobr@vejleamtsfolkeblad.dk

D
et var helt tilfældigt,
at Jurus Calitis og
Sandra Dzenite-Cali-
te fik 28 børne-

hjemsbørn ind i deres liv.
De havde begge gode jobs

som henholdsvis universi-
tetsprofessor og lærer, men
pludselig kom de i kontakt
med en fire måneder gammel
baby. 

– Alternativerne var at ven-
de ryggen til eller give barnet

til et børnehjem, fortæller Ju-
rus Calitis. 

De valgte ingen af dem
men tog i stedet barnet til sig.
Det udviklede sig hurtigt, så i
dag har parret ansvaret for
omkring 30 børn. 

– Det er ikke en statsfinan-
sieret institution. Det er frivil-
ligt fra vores side. Formålet er
at give børn, som er taget ud
af en misbrugsfamilie, et
hjem. Vores forhold til børne-
ne er ikke som ansatte og kli-
enter, for de er en del af vores
familie, fortæller han. 

Første gang i Danmark
I 2004 besøgte Niels og Anna
Kathrine Pedersen børne-
hjemmet for første gang. Det
frivillige arbejde gjorde så
stort et indtryk på parret fra
Filskov, at de hjælper børne-
ne ved at sende møbler, tøj og
legetøj. Til det får de hjælp af
sponsorer og frivillige fra
især Filskov. For første gang
har de i denne uge inviteret
børnene til Danmark på ferie. 

– Vi ville gerne give dem en
sommerferie som danske
børn, fortæller Anna Kathri-
ne Pedersen. 

Børnene ankom i to hold
torsdag og fredag i sidste uge
og har blandt andet besøgt
Legoland og Vejers Strand. De
bor i Indre Missions hytte i

Urup og holdt i aftes fest for
hinanden og de frivillige, som
har fået lejrturen op at stå. 

– Vi tror, det er godt, at bør-
nene kan se, der er nogle,
som holder af dem. Det gæl-
der også den anden vej, så de
frivillige kan møde børnene,
siger hun. 

Føler sig frie
Edgars på 16 år nød især at
besøge Givskud Zoo. 

– Det var interessant at se
dyrene gå frit rundt, og vi
kunne se dem helt tæt på, for-
tæller han.

Edgars har netop færdig-
gjort folkeskolen og skal på
gymnasiet efter sommerferi-
en. 

Maiga er 19 år og skal på
universitet efter ferien og er

URUP 

Tilfældigheder bra
hjemsbørn til 

28 børnehjemsbørn fra Letland holder
i denne uge ferie i Danmark med hjælp
fra en gruppe Filskov-borgere

AF DORTE BRANDSEN
dobr@vejleamtsfolkeblad.dk

En 19-årig og en 27-årig
mand blev i nat anholdt i
Sdr. Omme og er nu sigtet
for adskillige overtrædelser
af loven. 

De to blev stoppet i en bil
på Mølle Allé klokken 00.38.
Det viste sig, at bilen var

stjålet, at de havde ind-
brudsværktøj i bilen, at den
27-årige fører ikke havde et
kørekort, og at de begge
overtrådte våbenloven, da
de medbragte knive i bilen. 

De to er nu sigtet for alle
lovovertrædelserne. 

SDR. OMME 

Mænd anholdt for
adskillige forseelser 


