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Gråsten-familie i
kamp mod diabetes

JONAS

AHLSTR

STIEN fra kaos til fornyet livskvalitet i roligt miljø
og skønne omgivelser, professionelt team
af behandlere, læge m.m., uforpligtende forbesøg,
smertefri afrusning.
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Landsdelens studerende
spadserede forbi valgbussen
Af Søren Lund Nielsen & Rasmus Just
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tem til kommunalvalget i frikvarteret.
Stemmeboksen holder ved døren.
Den mulighed har flere kommuner i
landsdelen for første gang tilbudt op til det
kommende kommunal- og regionsvalg,

men det har kun fået omkring 30 unge per
uddannelsesinstitution til at stemme.
I Kolding har de været flittige til at gøre
brug af muligheden, mens der i Aabenraa
har været langt imellem stemmegiverne.

Men uanset hvad så fremmer busserne
valgdeltagelsen, siger forsker Yosef Bhatti.
– Ud over at man kan stemme, bliver de
unge opmærksomme på valget. Så taler de
om det og stemmer på valgdagen i stedet.

Julemænd
satte gang
i julebyen
8 TØNDER

Julen nærmer sig. Et sikkert
tegn er, når en ordentlig flok julemænd fra Dansk Julemands
Laug mødes i Tønder for at erklære Julebyen Tønder for åben.
Det gjorde de i går. De havde
både nissemor og nissebørn
med, og de indtog byen med
godt humør, julesange og lege.
Det er ganske vist. Julen nærmer sig.
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