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SAS-direktør bliver ny
frontfigur hos Dansk Industri
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SJÆLLAND: 64 procent af vælgerne kan ikke nævne ét dansk medlem af EU-Parlamentet - SEKTION 2 SIDE 6

RABATKUPON

VOLD: To kvindelige folketingskandidater fra Vordingborg har modtaget trusler.

Dødstrusler
og
mystisk
RABAT
KUPON pakke ryster kandidater
TA’ MED TIL
KALUNDBORG ROCK’ER
TIL EN BILLIGERE PRIS
Sektion 2 - side 3

Af Lars Christensen

Vordingborg
Forsyning
bøjer sig for
Uffe Thorndahl

n ØSTMØN SIDE 17

Populær præst
pakker kasser

SYDSJÆLLAND: »Kommer og
nakker dig Vibeke«, »smadre dig møgso«. Sådan lød de
to trusler, der er tikket ind
som mail hos henholdsvis
Vibeke Grønbæk og Kathrine Olldag.
De to radikale politikere
fra Vordingborg Kommune

er begge med på listen over
kvindelige folketingskandidater, der er blevet truet med
vold kort efter statsministeren tirsdag udskrev valg.
Truslerne er alle sendt fra
en anonym e-mailkonto kun
identificeret som »Hævn«,
og de er sendt med få minutters mellemrum.
For Vibeke Grønbæks ved-

kommende har truslen været ekstra alvorlig. Foruden
den rystende e-mail modtog
hun samme dag en mystisk
pakke uden afsender. Truslen er nu anmeldt til politiet,
og pakken er sendt til tekniske undersøgelser.
- Jeg har ikke købt noget
på nettet, og jeg kan ikke
gennemskue, hvem jeg el-

lers skulle få en pakke fra,
forklarer Vibeke Grønbæk,
der roser politiet for at have
taget truslerne meget alvorligt.
Selvom pakken skulle vise
sig ikke at være farlig, er Vibeke Grønbæk og Kathrine
Olldag stadig rystede over,
at den offentlige debat er
nået hertil.

VEJLØ: Alting har en
ende. Også Helle Poulsens tid som sognepræst
i Vejlø. Efter 21 år bryder
hun op og flytter til København, hvor hun har
fået embede i en kirkefabrik.
n SIDE 6

Nyt samlingspunkt kom
svævende

n NÆSTVED SIDE 9

PRÆSTØ: Med næsten en
million kroner fra Nordea
fonden har ildsjæle i Præstø
nu fået rammerne på plads
til et bredt samarbejde mellem byens foreninger, naturvejlederen og skolerne.
Torsdag ankom så de arbejdscontainere, der foreløbigt skal rumme det nye
samarbejde.

Kalenderkabale
efter brand
n NÆSTVED SIDE 5
00019
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5 709102300159

Limfjorden Hvalpsund 4 dage
Foto: Lars Christensen

Natur, historie og fjordudsigt på Færgekroen

5852 3200

n SIDE 2 OG 13

Foto: Lars Christensen

Musical med
kvinder og
gak humor

3 x overnatning på
Hvalpsund Færgekro
3 x morgenmad
3 x aftensmad

- Jeg er før blevet svinet
til og er blevet kaldt landsforræder og muslimelsker,
men det her rammer meget
dybere. Jeg er ked af det på
vores demokratis og vores
samfunds vegne, fortæller
Vibeke Grønbæk.

1 x entré til kalkmine
1 x entré til bunkermuseum
1 x rundvisning på bryggeri
1 x entré til Klejtrup sø

23. juni og
6. oktober

Pr. person

3450,-

www.klingenberg-rejser.dk/danmark

Læs mere på vores hjemmeside

På denne smukke
Danmarksrejse bor vi
med udsigt til Limfjordens
vande i den hyggelig
færgeby Hvalpsund. Herfra
tager vi bl.a. på opdagelse
i de berømte kalkgruber
i Mønsted og den gamle
domkirkeby Viborg.

