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ALT VAR PARAT
Morder skulle vidne
i bedragerisag

PENGE LØBET HJEM

HEL TILFÆLDIGT
Fire gaderøverier
i Århus
■ Fire gange på et døgn er tilfældige
borgere blevet frarøvet ejendele på gaden i Århus, skriver jp.dk. En 21-årig
kvinde blev skubbet omkuld på Banegårdspladsen og frarøvet sin pung lørdag ved 17-tiden. Kort tid efter blev en
mand truet til at udlevere sin mobil i
M.P. Bruunsgade. Klokken 19.35 lørdag aften blev en 29-årig kvinde truet
til at udlevere sit dankort og kontanter
på Trøjborg. Det sidste gaderøveri skete
på Åboulevarden klokken 02.30 natten
til søndag, da tre unge mænd blev truet
med kniv til udlevere en mobil. Politiet
siger i øvrigt, at der ingen sammenhæng er i mellem sagerne.
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■ Den 47-årige direktør, der i mandags
skød sig selv og sin otteårige søn i Løgten nord for Århus, var udset som hovedvidne i en erstatningssag om bedrageri
for millioner, skriver bt.dk. Som tidligere
direktør for en krakket kæde af vvs-forretninger havde MORTEN NYSTEN angiveligt både viden og skriftlige beviser
i sagen, som kunne fælde tre magtfulde
mænd i branchen.
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SKILSMISSE I RETTEN
Janni Kjær kræver
100-200 mio. kr. af eksmanden
■ Skilsmissen mellem JANNI KJÆR
og Christian Kjær ender i retten. Janni
Kjær nægter at skrive under på skilsmissepapirerne og har i stedet rejst et
økonomisk krav, skriver Ekstra Bladet.
Ifølge avisens oplysninger slæber Spiesarvingen sin eksmand i retten i håbet
om at få et sted mellem 100 og 200 mio.
kr. Det er efterhånden to år siden, at parret sendte en pressemeddelelse ud, hvor
de fortalte offentligheden, at de efter 20
års ægteskab gik fra hinanden.
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NYTÅRSKUR AFLYST
Føder Mary
inden jul?

150.000 kroner til hjertebørn

■ I løbet af 12 timer fik omkring 300 løbere fra velgørenhedsforeningen KUUL i
Århus samlet 150.000 kr. ind. Pengene blev løbet direkte ud til Skejby Sygehus,
hvor de skal bruges til hjertebørn.
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...KRONER BRUGTE
HVER DANSKER
OVER 18 ÅR PÅ
JULEN SIDSTE ÅR.
KILDE: DANMARKS STATISTIK

GE Money Bank

Julen nærmer sig.
Skal der gøres
ekstra plads
under træet i år?
Nu har du muligheden.
Lån fra 5.000 – 200.000 kr. på gemoneybank.dk
eller ring 70 20 46 81.
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Du kan have masser af gode grunde til at forkæle dine nærmeste lidt ekstra. Og hvis man ikke skal forkæle familien
til jul, hvornår skal man så gøre det? Hos GE Money Bank har vi i år gjort det billigere for dig at gøre julen sød. Ikke
alene har Penge & Privatøkonomi udnævnt os til at være Danmarks billigste ﬁnansieringsselskab målt på ÅOP (Årlige
Omkostninger i Procent), men lige nu sparer du også oprettelsesgebyret, hvis du ansøger inden den 24. dec. 2010.
Ved lån på 40.000 kr. over 5 år med variabel rente: Mdl. ydelse fra 789 - 1.036 kr., debitorrenten fra 6,20% - 19,77%. ÅOP før skat fra
7,05% - 20,61%, de samlede kreditomkostninger er fra 7.334 - 22.071 kr., og det samlede kreditbeløb bliver fra 47.334 - 62.071 kr.

■ Mere og mere
tyder på, at KRONPRINSSESSE
MARY føder inden
jul – selv om hun
har termin midt januar, skriver bt.dk.
Hun vil nemlig ikke
deltage i nytårskuren, formentlig
fordi fødslen bliver
sat i gang tidligere
– omkring 38. uge
– hvilket er normalt
for tvillinger.
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