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Vejret:
Tørt med nogen  
eller en del sol. -1 til 
0 grader. Let vind.

TIRSDAG 17. februar 2009
NS 243. årgang Uge 8 Nr. 47 Kr. 18,00

i MCH Messecenter Herning

Vind billetter  – få gratis gaver 
på ferieforalle.dk

86 0 JP SIT i dd 1 21/01/09 10 44 31

Vesterbro 20-24 
9000 Aalborg

Tlf. 9813 8788 
www.himmelsengen.dk

Himmelsengen 
skyder lige fra hoften!

Vi ses på”Wining & Dining Fair 2009”20-22. februar

Fantastisk tilbud på komplet elevationsseng 
m/ trådløs fjernbetjening. 180 x 200. 
Madrasserne har 5 Zonet pocketfjedre, 
latex topmadrasser og betrækket er eksklusiv 
og kraftigt møbelstof.

Normalprisen er 16.990,-

Nu  9.990,-

SPAR 6.700,-

incl. lev. og montering

                     Kom ind i 
Himmelsengen 

og hent gratis billeter

– en del af 

Af Britt Kristensen
britt.kristensen@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: Lad dine an-
satte arbejde for en forening 
eller organisation nogle ti-
mer hver måned, mens de 
får løn - og få til gengæld 
motiverede medarbejdere 
og et brand som en socialt 
ansvarlig virksomhed. 

Det er i korte træk bag-
grunden for corporate vo-
lunteering, der breder sig 
inden for erhvervslivet. Be-
grebet har været kendt i Eng-
land og USA i årevis og er nu 
også på vej til danske virk-
somheder. 

Men i Nordjylland er det 
endnu kun i sin vorden, op-
lever foreningen Børns Vok-
senvenner, der forsøger at 
finde et firma at samarbejde 
med.

- Når jeg ringer rundt, ved 
virksomhederne ikke, hvad 
jeg taler om, og de spørger, 
om det er et sponsorat, jeg 
søger, forklarer formanden 
Leah Jakobsen, der mangler 
frivillige voksenvenner til 
børn.

- Det bliver sikkert sværere 
at få nye aftaler midt i en kri-
setid, men jeg tror ikke, at fi-
nanskrisen får betydning for 
de aftaler, der allerede er 
indgået, mener Tania Ellis, 
der er virksomhedsrådgiver 
inden for socialt ansvar. 

Jagt på  
velgørende 
firmaer Af Anders Korsager Nielsen

anders.korsager.nielsen@nordjyske.dk

FREDERIKSHAVN: Statsfængs-
let i Kragskovhede ved Fre-
derikshavn har oplevet det 
første dødsfald som følge af 
narkotika i fængslets histo-
rie. 

Dødsfaldet skete 10. janu-
ar, men kommer først nu til 
offentlighedens kendskab. 
Det sker samtidig med, at 
fængselsledelsen erkender, 

at hårde stoffer i fængslet er 
et stigende problem.

- De indsatte kontrolleres 
hver morgen, hvor ansatte 
sikrer sig, at alt er, som det 
skal være i cellerne. I den 
forbindelse var der i første 
omgang intet, som gjorde 
personalet mistænksomt, 
oplyser vicefængselsinspek-
tør Betty Steglich-Petersen 
om narkodødsfaldet. 

Men et kvarter senere kom 
den afdødes cellekammerat 

farende og slog alarm. Da 
var det for sent. 

- Der er intet, der tyder på, 
at der er begået en fejl, siger 
Betty Steglich-Petersen og 
oplyser, at dødsfaldet er ind-
berettet, og omstændighe-
derne vil blive grundigt gen-
nemgået. 

Den 21-årige døde af, hvad 
der formentlig var en blan-
ding af ketamin og nerveme-
dicin. 

Ketamin er et stof, som 

normalt bruges til at bedøve 
heste eller andre store dyr. 
En enkelt ampul er nok til at 
slå de store dyr fuldstændig 
omkuld. 

Ifølge Betty Steglich-Peter-
sen ser Statsfængslet Krag-
skovhede generelt en stigen-
de tendens til hårde stoffer i 
de omkring 1400 urinprø-
ver, fængslet årligt foretager 
blandt indsatte. 

- Vi oplever flere hårde 
stoffer i fængslet end for få 

år siden. Det afsløres gen-
nem  narkotikaprøver, som 
viser, at de indsatte fylder sig 
med alverdens ting. 

Den 21-årige var netop an-
kommet til afsoning et par 
dage forinden, men intet ud 
fra mandens dom eller bag-
grund indikerede, at der var 
tale om en indsat, som kræ-
vede særlig opmærksom-
hed.

Død af narko i fængsel
OVERDOSIS: Statsfængslet Kragskovhede erkender stigende narkoproblem efter 21-årigs død
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KlApper KVælerslANger DE STøRSTE eksempla-
rer dræber og æder 
bytte på op mod 50 ki-
lo, men det afskrække-
de ikke adskillige fra at 
røre ved yderst leven-
de kvælerslanger un-
der et show i går på Ni-
be Bibliotek på vinter-
feriens første dag. Hel-
ler ikke yngste deltager 
Amalie på tre år 
(yderst t.h.) var bange. 
Showmaster, slange-
tæmmer, krybdyrseks-
pert og dyrehandler 
Peter Løve Mark fra 
Aars fastslår, at kvæler-
slanger dræber hurti-
gere end flertallet af 
giftslanger. Under 
hans og kæresten Hel-
les kyndige ledelse op-
fører de sig dog ek-
semplarisk, og med 
undtagelse af fire arter 
tillader en lov fra 2003 
private at holde kvæ-
lerslanger. Til gengæld 
er det forbudt at give 
giftslanger husly i pri-
vate hjem.   
 Foto: Grete Dahl
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A Clockwork 
Orange  
i Aalborg

Side 19

AaB vil  
holde nullet 
bagude

» Regeringens og navnlig 
Venstres deroute har haft 

mange fødselshjælpere, både 
inde på og uden for borgen. 
Leder Side 16


