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tDØGNRAPPORT
Motorcyklist brækkede spoleben
RANDERS: Ved et færdselsuheld på Viborgvej lørdag
klokken 18.33 brækkede en 20-årig motorcyklist sit spoleben i den ene underarm.
En 20-årig mand fra Randers i bil overholdt ikke sin
ubetingede vigepligt og kørte ud i motorcyklen.

Faldt i søvn bag rattet
HALD: En 43-årig mand fra København kom lige fra festival søndag klokken 17.42, og han må have været meget træt, for han faldt kortvarigt i søvn, da han kørte
på Hadsundvej ved Hald i sydlig retning. Han kørte i
grøften.
Med sig havde han tre passagerer, og alle fire måtte
en tur omkring skadestuen.
En mand på 29 år fra Silkeborg blev udskrevet med
det samme, føreren og en mand på 28 år fra København
blev indlagt til observation, og en 20-årig mand fra Beder udskrev sig selv. Ham ville personalet ellers gerne
have beholdt for at undersøge, men han gik selv, oplyser
Østjyllands Politi.

Gik amok i rudeknusnings-rus
RANDERS: Et omfattende hærværk mødte personalet
i Randers Storcenter mandag morgen. Det er sket kort
før klokken 21 søndag.
Seks forretninger i centret har fået knust ruder, men
der er tilsyneladende ikke stjålet noget, oplyser Østjyllands Politi.
En rød BMW i høj fart er set køre derfra af et vagtfirma.

Brød ind på behandlingshjem
RANDERS: Behandlingshjemmet Shalom i Randers har
haft tyve på besøg. Det skete klokken 3 mandag morgen.
Der er snuppet et 50 kilo tungt pengeskab med medicin og en lille pengekasse i med et lille kontant beløb,
oplyser Østjyllands Politi.

Blev der taget noget?
RANDERS: Søndag mellem klokken 18.56 og klokken
19.07 blev der brudt ind i en autoreservedels-forretning
på Grenåvej i Randers. Der er brækket en bagdør op,
men der er tilsyneladende ikke taget noget, oplyser Østjyllands Politi.

Falck i aktion på Stånumvej.

Brand efter ukrudtsafbrænding
RANDERS: To gange i løbet af weekenden er brandvæsenet rykket ud til ildebrande, hvor årsagen formentlig har været, at folk har været for uforsigtige med
ukrudtsbrænderen. Begge gange er det gået ud over garagen hos pågældende.
Første gang var fredag, da brandfolkene måtte afsted
til Nørre Allé, hvor ukrudtsbrænderen formentlig antændte noget haveaffald, som lå på indersiden af garageporten.
Lørdag måtte brandvæsenet til Stånumvej. Også her
skyldes det formentlig ukrudtsafbrænding for tæt på
garagen. Ejeren var dog hurtig og havde nærmest slukket ilden med haveslangen, da brandvæsenet nåede
frem.
Indsatsleder Peter Allentoft synes ofte, at han oplever
at blive kaldt ud til brande, som er opstået på grund af
ukrudtsafbrænding, og han opfordrer til, at folk passer
bedre på, når de brænder af.
»Selv om hækken er grøn, så ligger der altså noget nede i bunden, som let antænder,« forklarer han.

OPTOG. Hanne-Birgitte Mikkelsen bæres væk fra kirken. Foto: Richard Sylvestersen

Et smukt farvel til Hanne
Hanne-Birgitte
Mikkelsen fik et sidste
farvel fra cirka 300
venner, bekendte og
familiemedlemmer
lørdag, da hun blev
bisat fra Ørum Kirke.

Mens stearinlysenes varme flammer blafrede stille i
kirkerummet, og solstrålerne stille trængte ind gennem
de rudeternede vinduer, talte sognepræst Gert Christensen de sidste ord til Hanne-Birgitte Mikkelsen og
hendes familie, som nu må
leve med savnet.
»Hun vil blive husket for
sin hjælpsomhed, sin interesse i sine medmennesker
og sin lyst til at snakke. En
kort indkøbstur kunne let
blive til en længerevarende
affære,« sagde præsten, der
efter Hanne-Birgitte Mikkelsens død har talt med den
nærmeste familie om hende.
»I fortalte mig også, at vi
ikke skulle synge sørgelige
salmer. For sådan var Hanne ikke,« fortsatte han.
Gert Christiansen forsøgte at give familien håb og tillid til livet og fremtiden og
sagde slutteligt:
»Jeres kærlighed giver
Hanne evig betydning.«

Af Heidi Qvistgaard Jensen
heqv@amtsavisen.dk

ØRUM: Flaget var sænket på
halv, og biler holdt parkeret
i det høje grønne græs langs
vejen op mod kirken under
den klare blå himmel lørdag
formiddag. Hanne-Birgitte
Mikkelsen blev revet væk
fra familien og vennerne alt
for tidligt, da hun mandag 20
juli mistede livet i en færdselsulykke på Hammelvej.
Lørdag blev hun bisat fra
Ørum Kirke nær Jebjerg,
hvor hun boede med sin
mand gennem snart 25 år.
Kirkens bænke var fyldte,
og mange var nødt til at stå
helt udenfor kirken. Der var
slet ikke plads til de mange,
omkring 300, som ønskede at
tage afsked med den kun 49årige Hanne-Birgitte Mikkelsen.

Smuk begivenhed
At Hanne-Birgitte Mikkel-

Optoget
BLOMST. Kirken var smuk med lys og mange
blomster. Foto: Richard Sylvestersen

sen var afholdt af mange,
kunne man også se på det
smukke hav af blomster, der

ULYKKEN
Den færdselsulykke, som kostede Hanne-Birgitte
Mikkelsen livet, skete mandag 20. juli på Hammelvej.
Hanne-Birgitte Mikkelsen kørte nordpå og ville dreje til
venstre mod Jebjerg, da en bagfrakommende 23-årig
mand kørte ind i hendes bil med 150 kilometer i timen.
Hanne-Birgitte Mikkelsen døde på stedet.
Den 23-årige, som er fra Spentrup, havde mere end et
kilo amfetamin i bilen og blev ved grundlovsforhøret
21. juli varetægtsfængslet i fire uger.

lå midt på kirkegulvet, for
enden af hver bænk, i koret
og i våbenhuset.
»Farvel moster Hanne« og
»Hvil i fred« er blot to af de
mange hilsner, som lå ved de
mange flotte og farverige
blomster.
Hanne-Birgitte Mikkelsen
havde en stor familie og vennekreds, som vil savne hende. Hun er hustru, mor, farmor, søster, svigerinde, tante, niece, veninde, kollega og
meget mere.
Familien var rørt og bevæget under den smukke bisættelse.

Familien bar kisten fra alteret og ud af kirken, hvor de
mange, som måtte stå i gangen, våbenhuset og udenfor
kirken stod i siden og dannede en ramme.
Midt i sorgen er de i familien glade for den venlige
medfølelse, som de mange
mennesker har vist dem. De
er også lettede over, at de nu
har fået sagt et smukt farvel
til Hanne. Det fortæller søsteren Solveig Thomsen.
Hun siger, at selv om hun
og den øvrige familie godt
ved, at de ikke får deres kære Hanne igen, så ser de frem
til, at den 23-årige fra færdselsulykken på Hammelvej
kommer for retten.
De har brug for, at sagen
bliver endelig afsluttet.

