
Med et helt nyt tre årigt 
projekt – ”sig det til no-
gen” – tilbyder Randers 
Krisecenter som de eneste 
i Jylland ambulant og 
gratis rådgivningsforløb 
til voldsramte kvinder og 
deres pårørende

”Mange kvinder har svært 
ved at opsøge hjælp, fordi 
de kan være i tvivl, om det 
er dem, der er noget i vejen 
med, eller om de virkelig 
er udsat for psykisk eller 
fysik vold. Derfor tilbydes 
nu ambulant rådgivnings-
forløb med det sigte at 
forebygge, at volden eska-

lerer”, siger socialrådgiver 
Kathrine Andersen, der er 
en af de to projektmedar-
bejdere på det nye tilbud.

Også projektmedarbej-
der Gitte Jensen mener, 
det er vigtigt med en tid-
lig forebyggende indsats. 

”Vi skal bryde tabuet 
og den skyld og skam, 

der kan opstå som følge 
af at leve i et voldeligt 
parforhold, og kvinderne 
gennem rådgivningen får 
viden om voldens kon-
sekvenser og redskaber 
til at bryde med volden, 
 siger socialrådgiver Gitte 
Jensen..

Læs mere side 11

Gravearbejdet med en ny
pumpestation på Grenåvej 
gør, at trafikanter, der 
skal ud af Randers via 
Grenåvej frem til søndag 
11. november kan op-
leve længere transporttid. 
Kloakarbejdet på hjørnet 
af Tronborg indsnævrer 
nemlig vejen til et spor i 
udadgående retning 

side 2

Randers Krisecenter vil nå de 
voldsramte kvinder tidligere

John Braad, der er kendt
for at have klarsyn og råd-
give folk ud fra billeder 
og ting, gæster Memphis 
Mansion torsdag 15. no-
vember. Han kalder sig 
ikke clairvoyant men vil 
hellere snakke om, hvor-
dan han kan hjælpe folk 

side 23

Kathrine Andersen (tv) og Gitte Jensen fortæller her om den voldsspiral, som mange kvinder havner i - det starter i det små - 
måske med psykisk vold og resulterer i fysisk vold - den spiral skal brydes med det nye projekt
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I forbindelse med
premieren på filmen 
”I krig og kærlighed” 
kommer filmens hoved-
roller, Sebastian Jessen og 
Rosalinde Mynster og
instruktør, Kasper Tor-
sting, til Randers ons-
dag 7. november. Du kan
vinde to billetter til denne 
forpremiere
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EC DIESEL-ELEKTRO A/S
Ørneborgvej 19 • 8960 Randers SØ

Telefon: 86 42 11 55 • www.ecdiesel.dk

Kontakt EC Diesel-Elektro A/S
- dit lokale Webasto Servicecenter
og få et tilbud til netop din bil.

Kom varmt fra start med en
Webasto bilvarmer i den kolde tid!

EC DIESEL-ELEKTRO A/S
Ørneborgvej 19 • 8960 Randers SØ

Telefon: 86 42 11 55 • www.ecdiesel.dk

Start ikke dagen med at skrabe is og sne af ruderne. 
eklar. Når du ønsker det.

Betjen varmeren via sms, opkald 
eller en app til din smartphone.+

Findes der noget bedre end at sætte sig ind
i en varm kabine med afisede ruder og frit 
udsyn på en kold våd vinterdag?

Kontakt dit lokale 
Webasto Service Center

Er dit største 
juleønske også en 

Webasto bilvarmer?

Vores Webasto 
Center står klar til 
at levere varmeren 

til din slæde!

Kontakt EC Diesel-Elektro A/S
- dit lokale Webasto Servicecenter
og få et tilbud til netop din bil.

Kom varmt fra start med en
Webasto bilvarmer i den kolde tid!

EC DIESEL-ELEKTRO A/S
Ørneborgvej 19 • 8960 Randers SØ

Telefon: 86 42 11 55 • www.ecdiesel.dk

Start ikke dagen med at skrabe is og sne af ruderne. 
eklar. Når du ønsker det.

Betjen varmeren via sms, opkald 
eller en app til din smartphone.

Feel the Drive

NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER
TILBUDTILBUDTILBUDTILBUDTILBUDTILBUDTILBUDTILBUDTILBUD

På din fødselsdag, kan du hos 
os få RUNNING SUSHI til kun 1 ,-

Husk legitimation

Tilbudspris
   Normalpris 409,- SPAR 20%

MÅNEDSMENU
327,-

2-4 personer: 2 laks, 2 laks new york, 2 tun, 2 rejer, 
5 skiver futo maki Ebi Tempura Roll, 

16 skiver inside-out roll (8 California og 8 Alaska) 
16 skiver Hoso Maki (Avocado og Agurk) 
4 Kyllingespyd 4 Forårsrulle 1 Reje chips

MÅNEDSMENU: 
FAMILIEMENU (54 STK.)

Mariagervej 136B   |   8920 Randers NV   |   Tlf. 8640 4243   |   www.insushi.dk

20% RABAT 

Download Insushi APP og få 5%-10% RABAT på online booking af take-away

Julekoncert
Marie Carmen Koppel

Den 2. dec. – kl. 16:00, i Sct. Peders Kirke, 
Fabersvej 47, 8900 Randers

Logen Navitas støtter 
Humanitært arbejde i 
Randers og omegn.

Køb billet i Forsalg:  
www.ticketmaster.dk eller  
ring på tlf. 7015 6565
Billetpris 215,- kr inkl. gebyr

DYNE & PUDE RENSNING

Nikkelvej 1 · 8940 Randers SV · Tlf. 86 44 73 74
WWW.DYNEFABRIKKEN.DK

GÅSEDUNSDYNE 
Danskproduceret på eget værksted. 140x200 cm. 
Bæreevne over 11. Normalpris 1.599,-

140x220 cm.  kr. 1.099,-

Mandag - fredag 10.00 - 17.00 · 1. lørdag i md. 10.00 - 12.00

Gratis parkering 
lige ved døren

Vi renser og vasker helt uden kemi og  
behandlingen er derfor også meget allergi-
venlig.

Rens/vask af dyne 
str. 140x200/220 cm.  .......................  kun 195,-
Rens/vask af pude .............................. kun    75,-

HUSK – vi kan også efterfylde din dyne  
med nye dun, hvis den er blevet lidt tynd.


