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MANDAG 6. JULI 2009

dSTRUER

MANDAG DEN 6. JULI
Blandet
11.15: Enggård Cetnret inviterer til styrketræning
i pensionistidræt. Sted: Anlægsvej 6-10
18.30: BIK LØB arrangerer løbetræning for alle.
Mødested: Klubhuset, Drosselvej 1, Struer
19.30: Struer Firma Idræts Støtteforening arrangerer
gammeldags whist. Sted: Bredgade 15, Struer
Film
15.00 + 17.00 + 19.00: Ice Age 3
16.00: Coraline
16.15: Antichrist
18.00 + 21.30: Se min kjole
18.30 + 21.20: Public Enemies
19.45: Sorte Kugler
21.00: Transformers II Sted: Apollon Struer
TIRSDAG DEN 7. JULI
Blandet
09.30: Enggård Centret arrangerer styrketræning
i pensionistidræt. Sted: Anlægsvej 6-10
11.15: Enggård Cetnret inviterer til styrketræning
i pensionistidræt. Sted: Anlægsvej 6-10
14.00: Udstilingen »Oldtiden på Struer-egnen«. Intro
ved projektmedarbejder, arkæolog Sara Heil Jensen.
Sted: Struer Museum, Søndergade 23
Film
15.00 + 17.00 + 19.00: Ice Age 3
16.00: Coraline
16.15: Antichrist
18.00 + 21.30: Se min kjole
18.30 + 21.20: Public Enemies
19.45: Sorte Kugler
21.00: Transformers II Sted: Apollon Struer

dTHYHOLM
MANDAG DEN 6. JULI
Blandet
12.00: Oplev Sydthy Kunstforening og Heltborg Museums
Sommerudstilling 2009 »Kunsten er dødsens alvor« af Paul
M. Cederdorff. Sted: Heltborg Museum, Skårhøjvej 15

Fest for hele Langhøj
Af Frede Stengaard
sten@bergske.dk

STRUER: Årets Langhøj
Cup i Asp blev med sol og
sommer og adskillige bolde i luften den hidtil bedste for arrangørerne i Linde Boldklub.
Fodboldskolen med 90
børn startede mandag.
Onsdag kom der gang i
Langhøj Cuppen med masser af fodbold, og om aftenen var der traditionen tro
underholdning og konkurrencer for alle dem, der ikke lige befinder sig så godt
i et par fodboldstøvler.
Fredag var den helt store
aften med fællesspisning
og fest.
»Vi sprængte alle rammer,« fortæller formanden
for Linde Boldklub, Hanne
Hougaard om ugens indtje-

HOP. Martin Friis Jensen
hyggede sig med en tur
på hoppepuden. Foto:
Frede Stengaard.
ning, men uden at nævne
beløbets størrelse.
Hun kunne blot konstatere, at alle initiativer blev
en succes: Fodboldskolen,
Langhøj Cuppen, en ny ide
med at lade tidligere elever
på Langhøjskolen samle et
fodboldbold bestående af
kammerater fra skoletiden
og den daglige underholdning.

HAVETRAKTORTRÆK. Fuld pedal og så derud over
plænen med slæden på slæb. Foto: Frede Stengaard.

LØBET

»De kunne jo godt
have brugt fem
minutter på at
undersøge vores
baggrund,« mener
Søren Jespersen og
Rojana Panthama, som
netop havde åbnet en
klinik med traditionel
thailandsk massage
i Hjerm, da SKAT og
politi kom på uanmeldt
kontrolbesøg.
Af Frede Stengaard
sten@bergske.dk

HJERM: 31-årige Rojana
Panthama åbnede sin klinik med traditionel thaimassage for ømme led, dårlig ryg og migræne på Østre
Hovedgade i Hjerm mandag
den 1. juni, og torsdag den 4.
juni fik hun uanmeldt besøg
af to kriminalbetjente og to
repræsentanter fra SKAT i
Struer.
»De kom ved fire-tiden om
eftermiddagen, og det var
meget ubehageligt,« fortæller hun.
Med assistance fra politiet
gennemførte SKAT en kontrolaktion på i alt 26 massageklinikker fra Hjerm og
Holstebro i vest til Århus i
Øst.
Det skete ifølge SKAT
blandt andet på grund af en
mistanke om, at der på nogle
af massageklinikkerne, hvor
der blev reklameret med traditionel thai-massage, også
blev leveret seksuelle ydelser og altså drevet en form
for uregistreret bordeldrift.
»De havde helt klart en
forventning, om at vi måtte
være kriminelle, men de
kunne jo lige have brugt fem
minutter på at undersøge vores baggrund,« mener Rojana’s mand, Søren Jespersen.

Har it-firma
Søren Jespetrsen driver itfirmaet AirNet, som leverer
trådløse internetforbindelser til sommerhuse med netværk omkring både Hjerm,
Nr. Nebel og på Bornholm,
og det var her Søren Jespersen boede, da han blev gift
med 31-årige Rojana.
Rojana Panthama kom til
landet fra Thailand, hvor
hun med en universitetsgrad
i Business Administration i
flere år var ansat hos LG
Electronic og nogle år var
hun salgsleder hos Panasonic Electronic.
Da hun i 2006 kom til Dan-

De havde
helt klart en
forventning, om
at vi måtte være
kriminelle, men de
kunne jo lige have
brugt fem minutter
på at undersøge
vores baggrund.

»

SØREN JESPERSEN,
Rojanas mand.

mark begyndte hun at studere engelsk og arbejdede som
kontorassistent ved El-Supply på Bornholm, men
hun fik lyst til at skifte
brance. Hun kom i lære hos
en venindes mor på en klinik med traditionel thailandsk Wat-Poo massage i
Rønne, og da Rojana og Søren Jørgensen i 2008 flyttede
fra Bornholm til Hjerm,
hjalp Rojana nogle af familiens venner, som havde problemer med blandt andet en
skulder og en arm, som var
delvis følelsesløs. Hun fandt

ud af, at hun var rigtig god
til at give massage. Så for at
blive endnu bedre vendte
hun tilbage til Thailand og
fuldførte en uddannelse på
en af Thailands mest berømte massageskoler, Watpo
Traditional Medical School
i Bangkok.

Råd og vejledning
Hun ville gøre det, så godt
som muligt, og inden hun åbnede klinikken i Hjerm kontaktede hun Nordvestjysk
Erhvervsråd for at få råd og
vejledning om, hvordan hun

