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Zoologisk Museum
kåret som alternativ
seværdighed
Hvad har en tohovedet kalv,
Jodle Birge, 100.000 tændstikæsker, 3.500 sparegrise
og en gigantisk UFO-lignende stålkonstruktion på den
jyske hede at gøre med hinanden? De hører alle til Danmarks alternative seværdigheder.
Rejseportalen
Highways.dk har været ude i det
danske sommerland og har
kåret de 10 mest alternative
seværdigheder.
Highways.dk er et inspirationsunivers til bilister og kørselv turister i Danmark,
hvor folk kan finde inspiration til alternative og mindre kendte attraktioner og
oplevelser langs de danske

landeveje.
Hjemmesiden
blev grundlagt i 2002.
Nummer seks på topti-listen er Zoologisk Museum i
Grindsted, der blandt andet
rummer en udstoppet kalv
med to hoveder. Udstillingen ejes af 84-årige Hans Filskov Larsen, der hele sit liv
har udstoppet dyr. Han udstoppede sin første fugl som
16-årig. Samlingen er ikke
længere åbent for offentligheden, men hvis man ringer
i forvejen, er det stadig muligt at få en guidet rundvisning i den store samling, der
også rummer en udstoppet
elefant, et rensdyr og en
slædehund.

BILLUND

Kørte op bag i bilist
En 21-årig mand var i går skyld i et færdselsuheld på Koldingvej i Billund.
Manden kom kørende ad Koldingvej, da han på grund af
uopmærksomhed kørte op bag i en 39-årig mand fra Rønde, som var i gang med dreje til venstre.
Uheldet skete klokken 19.05, og der skete ingen personskade.

BILLUND

Tyveri fra bil

agte børneDanmark
også glad for de mange oplevelser, som turen til Danmark
giver hende. Hun er dog allermest glad for den venlighed,
som især Niels og Anna Kathrine viser hende og de andre
børn.
– De gør et godt job. De er
så søde. Vi kan føle os frie her.
Jeg vil gerne hjælpe børn ligesom dem engang, fortæller
Maiga.

Jurus Calitis (tv) leder børnehjemmet, hvor Maiga, 19 år,
og Edgars, 16 år, bor. ❏Foto:
Torben Glyum

De 28 børn fra Letland havde
på forhånd forberedt en koncert for de mange danske
frivillige. Børnene er alle i
alderen tre til 25 år. ❏Foto:
Torben Glyum

I tidsrummet søndag klokken 16 til mandag klokken 12.30
blev der begået indbrud i en Nissan, der holdt på parkeringspladsen ved Legoland i Billund.
En rude var knust, hvorefter en DS spilleboks og en mobiltelefon var stjålet fra handskerummet. Desuden var en
bærbar computer stjålet fra bagagerummet.

VORBASSE

20 år i
sparekassen
Rita Nielsen, Vorbasse, kan
den 1. august fejre sit 20 års
jubilæum i Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse.
Rita Nielsen blev oprindelig ansat som kasserer i sparekassens Vorbasse-afdeling, men i 1999 tog Rita den
finansielle uddannelse og
har siden været rådgiver i
sparekassen.
Rita Nielsen bor i Vorbasse med sin mand Niels-Jørgen. Fritiden bruges blandt
andet som spinding-instruktør i Vorbasse Fritidscenter. Hun har også i foråret 2010 været med til at
starte ”Løb i Vorbasse” op –
et projekt, hvor næsten 90
løbere mødes en gang

Rita Nielsen kan den 1. august fejre 20 års jubilæum i
Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse.
ugentligt til fælles opvarmning og løbetræning. Derudover er hun interesseret i pileflet og er selv en meget flittig ”fletter”.
Jubilæet markeres internt i sparekassen.

