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HERNING
DEMONSTRATION

Fakkeloptog
til fordel
for hunde
I Herning og 15 andre byer
tændes der i aften fakler
mod hundeloven

Stjålet hundefoder fundet
En stor del af det foder, der blev stjålet
fra Foreningen Hjemløses Hunde,
er dukket op i et kælderrum

AF PALLE HEERING NIELSEN

phn@herningfolkeblad.dk

AF ANNE KATRINE PEDERSEN

ape@herningfolkeblad.dk

HERNING I aften tændes faklerne for de firbenede, når der er
fakkeloptog mod hundeloven i Herning. Optoget vil især de
monstrere mod lovens raceforbud, der har gjort 13 hunderacer
ulovlige i Danmark, og skambidsparagraffen, der betyder, at
en hund skal aflives, hvis den skambider et menneske eller
en anden hund.
»Fire års kamp mod en urimelig og uretfærdig hundelov
fortsætter i aften,« står der på de flyers, der er delt ud om
fakkeloptoget, der begynder klokken 19 ved Møllegrillen med
en sang og et minuts stilhed for de hunde, der er aflivet, siden
hundeloven blev ændret i 2010.
Demonstrationen er et landsdækkende arrangement, som
foregår i 15 byer, og i Herning er en af tovholderne Charlotte
Nielsen.
- Vi vil gerne gøre opmærksom på hundeloven og på, at den
kan ramme alle hunde i Danmark, også almindelige familie
hunde. For hvis der er mistanke om, at en hund er en blanding,
hvor en af de forbudte racer
indgår, er det op til ejeren at
bevise det modsatte. Og el
lers kan hunden aflives, siger
Charlotte Nielsen og tilføjer:
- Jeg så gerne, at det blev æn
dret, så bevisbyrden ikke lå
hos ejeren.

Efterlyser ændringer
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GULLESTRUP Der er godt nyt for For
eningen Hjemløses Hunde, som forrige
weekend fik stjålet 800 kilo hunde
foder fra et kælderrum i Gullestrup.
Nu er 20 af de 62 kasser blevet fundet
ikke langt fra, hvor det blev stjålet.
- Jeg blev kontaktet af en kvinde, som
havde været nede i sit kælderrum, for
di hun skal flytte. Hun så kasserne i
et andet af kælderrummene, forklarer
landsformand Thomas Hermannsen
fra Foreningen Hjemløses Hunde.
Kvinden satte en hængelås på rummet
og mødtes med Thomas Hermannsen,
som kunne konstatere, at det var dele
af det stjålne foder, der var dukket op.
- Det lader til, at der er nogen, som har
fået kolde fødder eller ikke har kunnet
omsætte det på grund af omtalen, for
tæller Thomas Hermannsen.
Som tak for hjælpen har han købt en
buket til kvinden, der fandt foderet.
De genfundne kasser med foder vil
blive kørt ud til de hjemløse, der har
brug for det til deres hunde.

- Planen er, at noget af det skal til
Blå Kors Varmestue i Bethaniagade,
mens resten bliver kørt til vores lager
i Skjern, fortæller landsformanden.

Kaster nye sponsorer af sig
Thomas Hermannsen er på forenin
gens vegne glad over fundet, men også
den positive respons, omtalen af ty
veriet har ført med sig. Foreningen
er nemlig blevet kontaktet af nogle
sponsorer, som har henvendt sig for
at støtte foreningens arbejde.
- Det gør, at vi kan fortsætte vores
arbejde og ikke er banket tilbage til
stenalderen. En af sponsorerne bliver
en varig sponsor, forklarer Thomas
Hermannsen.
|| En kvinde fra Lyngens
Kvarter i Gullestrup opdagede
i onsdags disse kasser med
hundefoder, som var meldt
stjålet fra et andet kælderrum
i boligblokkene. Nu er foderet
tilbage ved rette ejermand,
som er Foreningen Hjemløses
Hunde, og foreningens
formand har valgt at takke
kvinden ved at give hende en
buket blomster. PRIVATFOTO

Fodboldklub
holder tempo

Alle hunde
kan falde
uheldigt ud,
hvis de får
den forkerte
opdragelse

Charlotte Nielsen mener, at
hundeloven, som blandt an
det gør hunderacerne pitbull
terrier og amerikansk bull
dog forbudte, er lavet på et
falsk grundlag, og hun ville
gerne helt have fjernet for
budslisten.
CHARLOTTE NIELSEN
- Det virker, som om man har
HUNDEEJER
taget en pose med hunderacer
og trukket 13 navne tilfældigt
op. For alle hunde kan falde uheldigt ud, hvis de får den for
kerte opdragelse, siger hun.
Charlotte Nielsen så gerne, at man ændrede hundeloven, så
man flyttede fokus fra hunderacerne over til ejere og hun
deavlere.
- Man skal overveje, hvem der skal have lov til at eje hund, og
sikre sig, at hundejere ved, hvad de går ind til med en bestemt
hunderace. Der måtte også gerne indføres en aldersgrænse, for
jeg ser meget nødigt, at der er 18-årige drenge, der anskaffer
sig en muskelhund som en slags potensforlænger, siger hun.
Hvad skambidsparagraffen angår, efterlyser Charlotte Nielsen
ligeledes mere fokus på ejernes ansvar og også mulighed for
at vurdere den enkelte situation. Som det er nu, bliver det
betegnet som et skambid, lige så snart offeret skal sys, og
det har den »automatiske« konsekvens, at den bidende hund
skal aflives.

Firbenede demonstranter
Ud over i Herning er der fakkeloptog i København, Aarhus,
Odense, Aalborg, Vejle, Frederikshavn, Kruså, Silkeborg,
Holstebro, Sønderborg, Randers, Hillerød, Nykøbing Falster
og Slagelse.
Til fakkeloptoget i Herning, som vil slutte i gågaden, forventer
Charlotte Nielsen mellem 50 og 100 deltagere - altså af de to
benede af slagsen, for mange vil formentlig også medbringe
deres hund på turen.
- Men man skal overholde hundeloven til arrangementet og
bruge mundkurv, når det er lovpligtigt. Ellers bliver man sendt
hjem, siger Charlotte Nielsen.
Selv lader hun sin 15 måneder gamle hund, Mobber, der er
af blandet race, blive hjemme. Mobber er en blanding af fire
lovlige racer, men da den ikke har stamtræ, kan det ikke be
vises, og Charlotte Nielsen vil ikke risikere noget ved at tage
med ind i centrum.

Sunds IF ud af 2013
med overskud og
mange frivillige,
men medlemstal
stagnerer

analyse af tallene viser, at der er ud
fordringer på vej med færre spillere
i ungdomsafdelingen som følge af
lavere fødselstal, og i motionsafde
lingen vil vi blive udfordret af se
niorholdenes nedgang gennem flere
år, sagde Ole Olesen og oplyste, at
klubbens sportsudvalg i de kommen
de år vil have ekstra fokus på netop
aktiviteter, der skal stoppe frafaldet.

AF JESPER WIND

jwi@herningfolkeblad.dk

|| Jesper Bangsgaard (t.h.) fik pokal, gavekort og den obligatoriske buket blomster som årets modtager af
Gugmund Overbys Mindepokal. Jesper Bangsgaard har arbejdet som frivillig for Sunds IF gennem 17 år og står
blandt andet for klubbens hjemmeside og er tovholder i ungdomsafdelingen. FOTO: JAN SØRENSEN

Fodboldklub uddelte nåle i stakkevis
SUNDS Generalforsamlingen hos
Sunds IF i aftes var af pladshen
syn flyttet til Skalmejeskolen.
De 80 deltagere kunne ikke være
i klubhuset.
Generalforsamlingen omfattede
hæder til en lang række af fod
boldklubbens ledere.
Den største er Gudmund Overbys
Mindepokal, der gives til en frivil
lig, som har ydet en ekstraordinær
indsats for Sunds IF.

Årets medtager blev Jesper Bangs
gaard, der har været frivillig i klub
ben gennem 17 år.
- Oven i det fantastiske vedvarende
engagement, er du også en person,
som i den grad formår at holde fast
i foreningstanken med nogle helt
klare holdninger til ungdomsarbej
det, sagde Carsten Nørbjerg, der på
vegne af Nordea overrakte pokal
og gavekort til Jesper Bangsgaard.
Fodboldklubbens ordførende for

mand Ole Olesen, fortæller, at han
aldrig før har været med til at ud
dele så meget hæder ved en gene
ralforsmaling som den i aftes.
Ni ledere fik klubbens bronzenål
for 5 års arbejde i Sunds IF, tre
ledere fik sølvnålen for 10 års ar
bejde, og seks ledere fik guldnålen
for 15 års arbejde for Sunds IF.
Endelig fik fem ledere DBU’s sølv
nål for 15 års arbejde for fodbol
den.

Den bærende tanke

SUNDS De har deres mål i Sunds IF:
Fodboldklubben vil være den største
målt i antal medlemmer i Herning
Kommune, og der skal være styr på
økonomien.
De mål er opfyldt, fortalte ordførende
formand Ole Olesen på fodboldklub
bens generalforsamling i aftes.
- I bestyrelsen vil vi tillade os at kalde
Sunds IF en succes med kommunens
største fodboldklub, en sund økono
mi og med et højt aktivitetsniveau,
sagde Ole Olesen til de 80 fremmødte.
Fodboldklubben kom ud af 2013 med
et overskud på 151.000 kroner

Medlemmer siver
Sunds IF havde i fjor lige godt 700
medlemmer, men klubben mærker en
stagnation.
- 700 medlemmere er stadigvæk im
ponerede flot i forhold til potentialet i
en by med omkring 5000 indbyggere
og set i sammenhæng med, at der på
landsplan har været en tilbagegang
af fodboldspillere. Men en nærmere

Halvdelen af generalforsamlingen
på Skalmejeskolen gik med at uddele
hæder til en lang række af fodbold
klubbens frivillige.
- At holde liv i foreningstanken
kommer ikke af sig selv. Det kræver
nemlig, at alle bidrager og ser fæl
lesskabet, og at man giver lige så
meget, som man forventer at få igen.
Foreningstanken med fællesskab og
samarbejde er bærende for arbejdet
og livet i Sunds IF. Holdepunkter,
som heldigvis har vist sig at være
de rammer, som kan modstå de ud
fordringer, der kan være med svære
samfundsmæssige forhold med lav
vækst og individualisering af det
enkelte menneske, sagde Ole Olesen.

Genvalg
Generalforsamlingen kvitterede for
velsmurte foreningsmaskine ved at
genvælge ordførende formand Ole
Olesen, kasserer Pia Krøjgaard og
Anders Knudsen til bestyrelsen for
Sunds IF.

Hvert år skal 200.000 midtjyder tjekkes for tarmkræft
Regionshospitalet
Herning skal spille
en vigtig rolle
AF OLE SKYDT

ols@herningfolkeblad.dk

HERNING Hvert år fra 2018 skal 200.000
midtjyder tjekkes for tarmkræft som led i
det landsdækkende screeningsprogram for
tarmkræft. Programmet indfases fra i år,
og de første tjekkes allerede om kort tid.
Regionshospitalet Herning skal spille en
vigtig rolle i programmet, der er en del af
Kræftpakke III.
Tarmkræft er den tredjehyppigste kræft
sygdom. Hvert år rammer den 4200 dan

skere, og 2000 dør af sygdommen. Det er
baggrunden for, at starten til Danmarks
mest omfattende kræftscreeningsprogram
går på mandag.
Blod i afføringen er et af de første tegn
på tarmkræft. Derfor inviteres alle borgere
mellem 50 og 74 år efter tur til at indsende
en afføringsprøve, som analyseres for spor
efter blod.
- Formålet med at tilbyde screening for
tarmkræft er at opdage sygdommen i tid
lige stadier. Det giver både større chance
for overlevelse og en mere skånsom be
handling, siger Berit Andersen, ledende
overlæge i Afdeling for Folkeundersøgel
ser, Regionshospitalet Randers, som koor
dinerer screeningsprogrammet i Region
Midtjylland.
Med screening er det også ifølge overlægen

muligt at opdage og behandle forstadier til
tarmkræft og dermed forebygge, at kræf
ten opstår.

Fire år
Det tager fire år, før alle borgere mellem 50
og 74 år i Region Midtjylland har modtaget
deres første invitation, og derefter vil alle
i aldersgruppen blive inddraget, fordi der
sker en indfasning.
Regionshospitalet Herning og Aarhus
Universitetshospital spiller en nøglerolle,
fordi begge sygehuse opererer for tarm
kræft, giver medicinsk kræftbehandling og
strålebehandling.
Det er ifølge lægelig direktør Jens Friis
Bak, Hospitalsenheden Vest, også vigtigt,
at screeningsundersøgelserne i form af
kikkertundersøgelse af tarmen ikke pla

ceres i alt for stor afstand fra borgernes
bopæl.
- Vi går nu lige så stille i gang med at
starte programmet og vil komme i gang
omkring 1. april, fortæller Jens Friis Bak
og fortsætter:
- Det er temmelig indgribende i folks liv.
Det bliver spændende at se, hvordan bor
gerne vil opleve tilbudet.

Indgribende
Ifølge overlæge Berit Andersen har pro
grammet helt fra starten arbejdet med
nogle af de barrierer, som der kan være i
tarmkræftscreeningsprogrammet.
- Først og fremmest kan det måske virke
grænseoverskridende for nogen, at de skal
tage en prøve af deres afføring og sende
den med posten. Oven i det kan det være

en udfordring at få mændene til at deltage,
siger overlægen .
Mænd søger ofte først læge senere i et
sygdomsforløb end kvinder. Regionerne
er derfor gået sammen om den aktuelle na
tionale kampagne imod tarmkræft, »Hvad
rimer på gjort?«, som gerne skulle bringe
smilet frem og nedbryde barrierer - særligt
hos de mænd, som ikke umiddelbart synes,
at afføringsprøver og screening vedrører
dem.

Kan spare 30-40 midtjyske liv
- Vi vil jo gerne have, at borgerne tager
stilling til, om de vil deltage i screeningen.
Videnskabelige undersøgelser har vist, at
dødeligheden af tarmkræft falder med 25
procent hos dem, der lader sig screene, så
det taler jo for, at så mange som muligt

deltager, fastslår Berit Andersen og fort
sætter:
- Fra 2014 forventes det, at der blive opda
get 230 tilfælde af kræft i 2014, og fra 2018
er det 360 per år.
Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrel
sen har ifølge overlægen skønnet, at tarm
kræftscreeningsprogrammet på landsplan
vil spare mindst 150 liv pr. år.
- Det svarer til 30-40 liv i Region Midtjyl
land, siger overlægen.
Regionen vil også fjerne polypper, der op
spores.
- Dermed forebygger vi udvikling af kræft,
siger overlægen.
I løbet af de første fire år får hver borger
kun et enkelt tilbud om screening for tarm
kræft, men fra 2018 får man tilbuddet hvert
andet år.

