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en del af jysk fynske medier

fredericia - En 28-årig 
kvinde har anmeldt, at hun 
nytårsmorgen blev voldta-
get ved voldanlægget ved 6. 
Julivej. Politiet efterforsker.

side 2

Kvinde har 
anmeldt voldtægt

Arkivfoto

Den firsporede motorvej  mellem Fredericia og Kolding er en flaskehals og bør udvides med et ekstra spor hver vej. 
Det mener både Dansk Byggeri  og Lederne Sydøstjylland. Investeringen vil kunne tjene sig ind på ni år, viser beregninger.
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Interesseorganisationer er trætte af kø på motorvejen:

Udvid med et spor - og 
det er betalt på ni år

Smedelærling Mike Schou  fra fredericia har udsigt til lavamarker og vild natur, for han er i praktik på island. Den 19-årige lærling kunne ikke finde et praktiksted i frederi-
cia-området, så med hjælp fra EUC Lillebælt er han nu godt i gang med sin uddannelse hos Jernsmeden odins i en forstad til reykjavik,  foto: mADs hAnsEn
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Smedelærling har udsigt til Islands vilde natur
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Fredericia

Mike Schou synes,  det er fedt at være i praktik på Island, derfor overvejer han også at sige ja tak til mesters tilbud om et fast job fra som-
meren 2018, når han står med sin svendbrev i hånden.  Foto: Mads Hansen 

Mike Schou kiggede  ind til en af sine medstuderende hos eUC Lil-
lebælt, da han var hjemme på jule- og nytårsferie i danmark, inden 
turen gik tilbage til praktikstedet på Island.  Foto: Mads Hansen 

Nytårsløbet er en  
tradition for 
mange løbere

Af Dorte Brandsen
dobr@frdb.dk

Fredericia - Fredericia Ka-
jakklub stod lørdag bag det 
traditionsrige nytårsløb, 
hvor flere hundrede løbere 
løb ruter på enten fem eller 
10 kilometer. 

Det er 15. gang, nytårslø-
bet markerer afslutningen af 
et år. 

- Vi satte deltagerrekord 
med 306 deltagere. Tidlige-
re har højeste antal været 
305 løbere. Folk hyggede sig 
rigtig meget og fik lidt cham-
pagne efter løbet, fortæller 
sekretær i kajakklubben, 
Ingvard Houmøller. 

Ifølge ham er nytårsløbet 
ved at være en tradition for 

mange deltagere, og han ser 
mange gengangere - også 
folk som ikke er medlem af 
kajakklubben. 

- Vi er lidt stolte af, at vi 
har aktiviteter året rundt. 
Nogle roer, og vi lejer svøm-
mehallen om søndagen, 
hvor vi øver. Hver onsdag 
har vi handicaproning, og 
nogle går eller løber en tur, 
fortæller han. 

I det hele taget er kajak-
klubben i fremgang. I 2016 
har klubben fået 40 nye 
medlemmer, så man nu er 
på 217 medlemmer. 

- Vi prøver desperat at få 
fat i de unge. Vi er en sam-
ling gråskæg i klubben og 
nogle midaldrene medlem-
mer, så vi vil gerne have en 
foryngelse i klubben, og det 
begynder så småt at komme 
nu, siger Ingvard Houmøl-
ler. 

Kajakklubbens 
nytårs -løb slog 
deltager rekord

EUC-Lillebælt 
hjælper gerne de 
unge til et praktik-
sted, og kan det 
ikke lade sig gøre i 
Danmark, så er 
andre lande parate 
til at tage imod    

Af Erik Madsen
erma@frdb.dk

Fredericia - For 19-årige 
Mike Schou er det fedt at 
være i praktik på Island og 
lige nu overvejer han, om 
det ikke også skal være på 
vulkanøen, at han fremover 
skal arbejde som smed. 

Fast ansættelse
Først i sommeren 2018 er 
han færdiguddannet, men 
hans islandske arbejdsgiver 
har allerede tilbudt ham fast 
ansættelse, når han står 
med et svendebrev i hån-
den. 

Det var efter grundforlø-
bet på smedeuddannelsen 
hos EUC Lillebælt, at Mike 
Schou i lighed med mange 
andre unge, stod uden prak-
tiksted; men det blev der 
fundet en løsning på. 

- Jeg var sammen med en 
gruppe andre smedelærlin-
ge på nogle ugers ophold på 
Island, som led i et EU-ud-
dannelsesprojekt, og så var 
det, at jeg blev tilbudt et 
praktiksted. Det har jeg ikke 

fortrudt, at jeg sagde ja til, 
for det har lært mig rigtig 
meget om faget og meget an-
det, fortæller Mike Schou. 

En af de færdigheder, som 
den unge fredericianer har 
lært sig på Island, er madlav-
ning, for her står hans mor 
ikke parat med maden, den 
må han selv ud at købe i su-
permarkedet og tilberede 
hjemme i lejligheden. 

- Indrømmet, i starten var 
det lidt svært at sætte en 
menu sammen, men jeg sy-
nes, at jeg er blevet ret god 
til det efterhånden. Min 
foretrukne spise er laks, 
som både er en billig og me-
get lækker spise på Island, 
siger Mike Schou. 

Han er så heldig, at hans 
arbejdsgiver, jernsmeden 
Odins, har stillet en lejlighed 
til rådighed for ham, endda 
lige over smedeværkstedet, 

så der ikke er langt til arbej-
de. 

Praktikstedet ligger i byen 
Gardabær, en lille forstad til 
landets hovedstad Reykja-
vik. 

Ud i naturen
Island byder på en fantastisk 
og meget særegen natur og 
den har Mike Schou også 
stiftet bekendtskab på flere 
traveture og en enkelt over-
natning i telt.

- Jeg synes, der er rigtig 
smukt på Island og så er 
tempoet meget anderledes 
end i Danmark, siger Mike 
Schou, som ikke har svært 
ved at få fritiden til at gå, for 
han har hver weekend et 
ekstrajob i havnen i Reykja-
vik, hvor han er med til at 
losse fiskekuttere. 

Samtidig med praktikken 
hos Jernsmedens Odins ta-

ger Mike Schou fjernunder-
visning i dansk og tysk på 
henholdsvis A- og C-niveau, 
som uddannelsen kræver.

- Til daglig taler jeg meget 
engelsk og forstår efterhån-
den det meste på islandsk, 
så det er lidt af en udfor-
dring samtidig, at skulle for-
bedre sig i det tyske sprog, 
indrømmer Mike Schou.

Lige efter årsskiftet flyver 
han tilbage til praktikstedet 
på Island og først til sommer 
vender han hjem for at gå til 
eksamen i dansk og tysk, in-
den der tages hul på endnu 
et praktikophold på vulkan-
øen.

Island eller Norge
Det er projektkoordinator 
Laila Wilkinson fra EUC-Lil-
lebælt, som har hjulpet Mike 
Schou til Island, og hun er 
allerede i gang med endnu 
et projekt, hvor unge fra 
skolen i Fredericia kan kom-
me i praktikophold på den 
nordlige del af Island eller i 
Norge.

Lærling: Fedt at være 
i praktik på island

Fængslet i fire uger 
for kvalificeret 
vold - et knivstik i 
ballen

Af Nana Hanghøj
naha@frdb.dk

Fredericia - Ved et grund-
lovsforhør mandag formid-
dag blev en 30-årig mand fra 
Fredericia fængslet i fire 
uger sigtet for at have stuk-
ket en kniv i venstre balle på 
en bekendt.

Knivstikkeriet skete den 
28. december kort før kl. 1 
på Korskærvej.

- Vi ved ikke, hvad der lig-

ger bag at han trak kniven, 
men de to mænd kendte 
hinanden, da de mødtes på 
p-pladsen på Korskærvej, si-
ger Ole Eckholdt fra lokalpo-
litiet i Fredericia.

Den 30-årige stak af fra 
stedet den 28. og har siden 
været eftersøgt af politiet. 
Han blev anholdt søndag og 
fremstillet i grundlovsforhør 
mandag.

Han er fængslet frem til 
den 27. januar.

Knivstikket var ikke livs-
truende, så manden er sigtet 
for kvalificeret vold.

Den varetægtsfængslede 
opholder sig i Fredericia, 
men er uden fast bopæl.

30-årig fængslet 
for at stikke 
bekendt i ballen

Af Dorte Brandsen
dobr@frdb.dk

Fredericia - Det nordgåen-
de jernbanespor blev lørdag 
spærret i 30 minutter, så 
nogle tog blev forsinkede, 
på grund af en brand i et 
godstog. 

Det var et tog fra Padborg, 
hvor bremserne hang så me-
get, at gnister antændte 
vognbunden, som var af 

tykke træplanker. 
- Vi fik godsvognen truk-

ket væk og lukkede det 
nordgående spor, så der 
holdt tog og ventede på at 
komme videre i 30 minutter, 
fortæller indsatsleder ved 
Trekantbrand, Jan Møller. 

Godstoget holdt ved bro-
en under Vestre Ringvej/
Kobbelgårdsvænget. Brand-
væsnet blev tilkaldt kl. 12.12. 

Ild i godstog - måtte spærre 
jernbanespor i 30 minutter

”Jeg synes, der er 
rigtig smukt på  
Island og så er 
tempoet meget 
anderledes end i 
Danmark.”

MIKe Schou


