Mandag
den 9. juli 2018

Deling af
sexvideoer
udløser 20
dages fængsel

Aarhusiansk
iværksætter får
festen til at lette

En 16-årig mand fra Aarhus er blevet idømt 20
dages betinget fængsel
ved Retten i Aarhus for
deling af sexvideoer.
Retten har dømt ham
for børneporno og blufærdighedskrænkelse,
ved at han via Facebook
og beskedtjenesten Messenger delte to sexvideoer
med en gruppe på ﬁre
personer.
Det er den sidste af i alt
ni prøvesager i det store
sagskompleks kaldet Umbrella om deling af sexvideoer.
Anklager Rosa Pape,
Østjyllands Politi, havde
krævet en betinget dom
på 50 dages fængsel, men
er alligevel tilfreds med
dommen.
» Jeg er tilfreds med, at
der er dømt for børneporno og for krænkelse af
modtagernes blufærdighed, siger hun.
Den dømte har udbedt
sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke
dommen til landsretten.

Trine Hansen gør planlægningen for
travle forældre en smule nemmere.
Hun samler pynt til forskellige temaer
til børnefødselsdage og sælger det
samlet i kasser til forældre i festnød.
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Østjyder
overholder ikke
afbrændingsforbuddet
Det er historisk tørt i alle
østjyske kommuner. Derfor har brandvæsenet
indført afbrændingsforbud overalt. Men politiet
oplever, at ikke alle tager
forbuddet lige alvorligt.
Østjyllands Politihar i
weekenden fået ﬂere henvendelser om ulovlige
ﬂammer i blandt andet
kulgrill. Ingen af episoderne, som betjente rykkede ud til, er dog endt i
sigtelser, fortæller vagtchefen hos Østjyllands
Politi.
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Få rabat på store oplevelser
Husk, at du som abonnent hos Jyllands-Posten får rabat på en lang række museer og kulturinstitutioner.
Du skal blot medbringe dit personlige JP-kort og fremvise det ved køb af billet.
Se oversigten over rabatter og print dit JP-kort på mit.jp.dk
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Aarhus Teater er på
nedbrydningens rand

Samsø: Vejboder, gadekær og en stram kæde

AGF har åbnet ny fanshop og møder FCM i ny
udebanetrøje

Ugen i Østjylland
Mandag den 9. juli

Gunner Severinsen, fhv.
borgmester, Hammel, fylder
95 år.
Onsdag den 11. juli

Jørn Holstein, skuespiller, instruktør, Aarhus C, fylder 75
år.
Torsdag den 12. juli

Preben Wolff, fhv. administrerende direktør (Mols-Linien A/S indtil 2011), cand.merc., Ebeltoft, fylder 75 år.
Fredag den 13. juli

Vagn Rasmussen, fhv. kriminalkommissær, Grenaa, fylder 90 år.

Iværksætter sælger festpakker
til "stressede" børneforældre

Lørdag den 14. juli

Finn Kjelstrup, fhv. bankdirektør, Aarhus C, fylder 90 år.
Karin Salling, bestyrelsesmedlem, Højbjerg, fylder 75
år.

27-årige Trine Hansen
har sagt sit job op for at
sælge festpynt på
fuldtid.
KATY WANG
jpaarhus@jp.dk

DAGENS VEJR

18-23°
Mest tørt med nogen eller
en del sol. Let til frisk vind
fra vest og nordvest, ved
kysterne stedvis hård vind.

Når pynt, røde pølser og
prinssekjoler skal gå op i en
højere enhed, kan børnefødselsdage være en hektisk oplevelse for forældrene.
27-årige Trine Hansen fra
Aarhus har forsøgt at lette
planlægningen for de travle
forældre en smule. Hun samler pynt til forskellige temaer
til børnefødselsdage og sæl-

ger det samlet i kasser til forældre i festnød.
»Når mine kollegaer, der er
lidt ældre end jeg selv, skal
holde børnefødselsdag er de
altid lidt stressede og synes,
det er tidskrævende. Det lader ikke til at være noget, de
glæder sig til, fordi der er så
mange detaljer at tænke på,
og fordi i dag bliver der stillet
helt vilde krav til det med
holde børnefødselsdag,« fortæller hun om idéen.
Hendes målgruppe er især
forældre, der vil have, at alt
ser godt ud til deres børns
fødselsdage. Hvor pynt, bestik og alt andet i temaet gerne skal være i matchende farver. Om det så er barnets før-

ste fødselsdag eller at børnene selv har bedt om et
Spiderman-tema.
»Mine kunder er ofte mødre, som går op i, at fødselsdagen skal se godt ud, og de
lægger tit billeder op på de
sociale medier, hvor de viser
festerne frem til vennekredsen,« siger Trine Hansen.
Nu har ﬁrmaet Deloitte taget Trine Hansen og Party In
A Box under vingen i et
iværksætterprogram, hvor
de giver iværksættere en
hjælpende hånd til alt fra at
ﬁnpudse salgstaler til møder
med investorer til råd om
budgettering.
»Deloitte har kontaktet
mig, fordi de så vækstpoten-

tiale i ﬁrmaet. I øjeblikket har
jeg 19 temaer, men det kan
nemt udvikles til mange forskellige former for voksenfester.«

»Ikke raketvidenskab«
Idéen med de færdiglavede
kasser er simpel, synes hun
selv:
»Det er ikke raketvidenskab, når jeg samler nogle
ting i en kasse. Men det er
åbenbart noget, nogle forbrugere har manglet. Mange
af mine kunder siger til mig,
at mit koncept er noget, de
har ledt efter, fordi man skal
bruge så meget tid og omtanke på at planlægge en fest,«
siger Trine Hansen.

Især satser hun på børnefamilierne, fordi hun mener,
de er villige til at bruge ﬂere
penge end eksempelvis studerende, der skal holde 25
års-fødselsdage.
»Unge vil måske ikke bruge
lige så mange penge på pynt
til fester, mens folk med børn
vil ofre rigtig mange penge.
De er klart noget af det mest
købestærke segment.«
Til daglig er Trine Hansen
indkøber i legetøjsﬁrmaet
Maki A/S. I sit arbejde ser
hun, at temafester og -fejringer som Halloween bliver
mere og mere populære
blandt børn og børnefamilier
i Danmark. Det vil hun udnytte.

