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en del af jyske medier

Tirsdag

Efter et langt tilløb har Region Syddan-
mark afgjort, hvem der skal bygge og drive 
det kommende psykiatrisygehus i Grejsda-
len. Det bliver første gang i Danmark, at et of-
fentligt sygehus bygges for private penge, 
men lignende projekter er på vej. Der er før-
ste spadestik til januar og indvielse i 2017. 
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Nyt 
sygehus 
er klar  
i 2017

Der bliver plads til   godt 100 sengeliggende patienter i det nye 
psykiatrisygehus i Grejsdalen, hvor der nu ligger kolonihaver. 
Regionsformand Carl Holst mener, byggeriet fører til en bedre 
behandling.

Sådan skal den nye 
psykiatri se ud:
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Pia Brix synes hun har meget 
at være taknemmelig for

Billedkunsteren Pia Brix-Thomsen   fulder i morgen 50 år. Vi har talt med den kendte kunstner om at 
være midt i livet. På mange måder ligner hun sin kat, Laurits, der gerne går sine egne veje.  Mød hende 
inde i avisen. Foto: Mette MøRk

folkeBlaDeT - Norske Jo 
Nesbø skriver blændende. 
Hans nye roman ”Sønnen” 
er en skarp-sleben thriller 
til seks stjerner.

Bogkassen i Folkebladet

Seks-stjernet  
fra Jo Nesbø
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Basis service
incl. olieskift

fra kun

1295,-
på vores

autoriserede

værksted.

5 ÅR + SERVICE
årgang 2008 eller ældre

og modeller

ÅBENT HUS KL 10-17
Fredag den 28. marts i Vejle

GRATIS HØREUNDER SØGELSE

PRØV GRATIS 
Verdens sejeste 

høreapparathøreapparat

Ring på 
70 230 560 

Beltone First er kompatibel med iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (4. generation), iPad mini med Retina display, iPad mini og iPod touch (5. generation), der 
bruger iOS 7.X eller en nyere version. Apple, Apple logoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker, der tilhører Apple Inc., og som er registreret i USA og andre lande.
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