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tid og sted i Fredericia
fd@frdb.dk
 et er gratis at få et arrangement
D
med under ”Tid og sted” - men
spalterne redigeres af redaktionen. Listen omfatter Fredericia
Kommune og Børkop-området.
Skriv til os senest fem hverdage
før arrangementet.

tirsdag
Fredericia
16.30-17.30 Fredericia Bibliotek, bogcafe, Tendenser i litteraturen.
18.30 Danmarksgade 79, Åbent
AA møde med taler.
18.30 Gasværksgrunden, Fællesløb. Arr. Fredericia Fællesmotion.
18.45 Fredericia Bankocenter,
Nørrebrogade 16, FDFs Støtteforening holder bankospil.
18.45 Billardklubben, Nørrebrogade, Banko 2002.
Børkop
14.00-15.30 Børkop, Englystparken: Senior shop.
17.00-18.00 Gårslevhallen:
Børneidræt.
18.00 Børkop, Vestergade 17:

Børkop Motions Cyklister.
19.15 Brejning Forsamlingshus:
Bankospil. Arr.: Gauerslund IF.

onsdag
Fredericia
10.00-12.00 Krakesgård, Vendersgade 63, Ældre Sagen holder
åben IT-café.
16.00-17.30 Tøjhuset, Gothersgade 34, Nytårskur 2015.
17.00-21.00 Fredericia Billardcenter, Nørrebrogade 131, Julemærkehjemmets Støtteforenings
Drop In Banko.
19.00-20.00 Frivilligcenter,
Vendersgade 63 Anonyme Alkoholikere for kvinder holder møde.
18.45 Fredericia Bankocenter,
Nørrebrogade 16, Invalideforeningen af 1969 holder bankospil.
19.00 Herslev Forsamlingshus,
Bankospil.
19.00 Egeskov Kirke, Helligtrekonger-fortælling.
Børkop
09.00-12.00 Børkop, Englystparken: Bridge.
14.00-16.30Børkop, Gauerslund
Sognehus: Sogneeftermiddag.
14.30 Børkop, smidstrupparken:
Banko.
17.00 Gårslev Hallen: Løbetræning 7-9 km. Arr.: Hjerteforeningen Børkop.

18.00 Gauerslund Hallen: Løbetræning 3-8 km. Begynderhold/
øvede hold. Arr.: Gauerslund Løbeklub.
19.00 Børkop, Vestergade 17:
Familiecyklister. Arr.: Børkop Motions Cyklister.

Panorama
Biografen
Billetkontoret åbner ½ time før
første forestilling, dog senest kl.
15 på hverdage og kl. 13 i weekenderne
Tirsdag
15:30 Pingvinerne fra Madagascar 2D (Dansk tale)
16:00 Antboy: Den Røde Furies
Hævn
17:30 De Satans Chefer 2
18:30 All Inclusive
18:30 Whiplash
19:00 Exodus: Gods And Kings
20:00 De Satans Chefer 2
20:30 Hobbitten: Femhæreslaget
- 3D / HFR
21:00 All Inclusive

Sp
ort og fritid
Fredericia
Svømmehal:Fredericia Svømmehal: mandag, onsdag, fredag 1316, tirsdag og torsdag 13-16 +
18.30-21.00, lørdag, søndag 1018. Morgensvømning: mandag,
onsdag, fredag 6-8. Voksenaften
torsdage 18.30-21.00

Tropisk Badeland: Mandag, onsdag, fredag 13-16, tirsdag, torsdag 13-21, lørdag, søndag 1018.
Fredericia Bowling og Keglecenter: Mandag - fredag 10-22,
lørdag 12-22, søndag ring og hør
Erritsø Svømmehal: Tirsdage
6-8, onsdag 14-16.00 og 18.3021 (ikke for børn under 15 år).
Torsdag 6-8, fredag 10-12 (ikke
for børn under 15) 14-15.30,
18.30-20. Søndag 10-13.

Udstillinger og
arrangementer
Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn, Frederik IIIs Vej 6,
åben tirsdag og onsdag 10-14,
torsdag 10-16.
Fredericia Bymuseum, Jernbanegade 10. Lukket hele januar
måned.

Apotek og
lægevagt
Axeltorv Apotek har tilkaldevagt i lige uger, Løveapoteket i
ulige uger. Hverdage: 19.3020.30. Lørdage: 12.00-14.00 og
19.00-20.30. Søn- og helligdage:
10.30-12.00 og 19.00-20.30.
Lægevagten I Fredericia tilkaldes på 70110707.
Falck, tlf. 70102030. Alarm:
1-1-2.

Hvad i alverden har opera og
rockere med hinanden at gøre?
Opsætningen af
Elskovsdrikken
med rockere, en
hippie og en italiensk indvandrer er
meget ligefrem

Rådgivning og vagt
Tandlægevagten: Kontakt
65414551 lørdag og søndag
10-12.
De Kliniske Tandteknikeres
weekendvagt: Kontakt
75533610 lørdag og søndag
9-10.
Frivillighuset, Vendersgade 63,
lektiehjælp for børn, unge og
voksne mandag, tirsdag, onsdag
og torsdag 17-20.
Kirkens Korshærs Varmestue:
Danmarksgade 79. Åben mandag
til fredag 10-14, samt onsdag 1620, søndag 14-16. Tlf. i åbningstiden: 7593 39 00.
Sct. Nicholai Tjenesten: Åben
for anonyme samtaler hver nat
20-02, 70120110.
Fredericia Krisecenter: Sjællandsgade 46, 75923848,
døgnåben for rådgivning til voldsramte kvinder og deres pårørende.
Krisecentret »Stedet« (for
mænd): Prinsessegade 81 A.
Døgntlf. 75933223.
KRIS: Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte
50518818.
FrivilligCenter Fredericia.dk:
Vendersgade 63. Åbent mandag –
torsdag 9–15, 72106770.
Læs mere på www.frivilligcenter-

fredericia.dk.
Dyrlægevagt: Taulov Dyrlægerne
I/S har døgnvagt og træffes på
75562088 og 75562007.
Tre-For: 79333435.
Selvhjælp Fredericia-Middelfart: Kontakt Krackes Gård, Vendersgade 63, 72106773 mandag-torsdag 9-13 - eller man kan
møde op personligt i telefontiden.
Hjælp Voldsofre: Landsforeningens sekretariat, 86415900.
Daglig telefontid og telefonsvarer
med vagthenvisning.
Alkoholambulatoriet, Team Alkohol: Fynsgade 10 B, 72 11
3730: Åben alle dage 8.3012.00, onsdag dog efter aftale.
Lokalpsykiatri Fredericia, Vendersgade 49, 1. 76203200
Fredericia Turistbureau: Fredericia Turistbureau/Fredericia Bibliotek, Prinsessegade 27, åbent
mandag-fredag 10-16. Lørdag
10-13.
Genbrugspladserne: Bundgårdsvej i Erritsø og Industrivej, åben
alle dage 10-18.
Social-humanitær hjælp: Der
kan træffes aftaler om tryghedsopkald, besøg, personlig vejledning m.m. med Ældre Sagen.
75912392.
Offerrådgivningen ved Sydøstjyllands Politi: Tilbyder tlf.- og
personlig rådgivning til ofre, vidner m.v. døgnvagt 23 68 60 07.

Lastbilchauffør påvirket af stoffer
fredericia - En 55-årig lastbilchauffør fra Fyn blev
mandag formiddag standset
og anholdt af politiet, sigtet
for at være påvirket af euroriserende stoffer.
Det var en bilist på den
jysk-fynske motorvej ved
Fredericia, som gjorde politiet opmærksom på, at en
forankørende lastbil med
anhænger kørte slingrende.
Efter at lastbilen var bragt

til standsning på motorvejen, viste det sig, at chaufføren var påvirket af euforiserende stoffer og han måtte
efterfølgende afgive en blodprøve på politigården i Fredericia.
Resultatet af blodprøven
vil afgøre den efterfølgende
straf for at køre lastbil i påvirket tilstand, oplyser Sydøstjyllands Politi i Fredericia.

Lastbil tabte et hjul, der
ramte personbil

Af teateranmelder Eddie
Buchhave
fd@frdb.dk

anmeldelse - Kun akkom-

pagneret af tre musikere på
henholdsvis klaver, cello og
violin arbejder de seks operasangere sig igennem den
to en halv time lange nyopsætning af Gaetano Donizettis opera, elskovsdrikken.
Normalt ville vi være hensat
til Italien, men aftenens
danske udgave er henlagt til
det sydlige Sverige med meget få hints til Italien. Den
forsmåede førsteelsker, som
i denne udgave er en klodset
italiensk indvandrer, Nemorino, må så meget grumt
igennem, før han scorer sin
udkårne, Adina (svensk dulle).
Operaen fungeret fint i en
meget skrabet scenografi og
med de 3 musikere i venstre
side af scenen, en meget
mundret dansk oversættelse
og en god leg med det danske sprog, som i hvert fald
formår at bringe smilene
frem hos publikum. Der er
således både noget for ope-

Skadeklinikken Fredericia,
76237005. Åben dagligt 8-22

Underholdningsværdiener helt i top i operaen ”Elskovsdrikken”. pr-foto

raelskere og dem, som ikke
er så vante med genren.
Men for at vende tilbage til
rockerene: hvor Belcore i
den oprindelige opera synges af en tenor, er han i denne udgave erstattes af en
rocker (bas) og en supporter
(tenor) som tager over på de
højeste toner. At det ligefrem hæver det musikaske
niveau, er synd at sige, men
det giver dog et opsætningen et løft på det humoristiske plan, når de 2 slås om
tonerne og opmærksomheden.
Instruktøren, Guido Paevatalu, som jo nærmest er
en institution i dansk operaliv, har gjort meget ud af at

gøre operaen spiselig for det
brede publikum og hvis den
i originaludgaven gik for at
være en komisk opera, har
den i denne opsætning fået
et ryk opad til ultra komisk
opera. Forud for stykket var
Guido selv på scenen for at
forklare om netop denne
udgave, så publikum var
godt forberedt.
Hvis man holder af originaludgaven af denne opera
på italiensk, vil man helt sikkert også synes om den danske udgave, selv nogle ville
savne et stort kor, nogle klædelige gevandter og lidt flere
musikere. Men her har vi
dog en opsætning, som har
gjort sig umage for at ram-

me nogle temaer, vi også
møder i vores del af verden
og vores tid. Til trods for det
noget minimalistiske udtryk, fungerer operaen i sin
helhed og vigtigst af alt: underholdningsværdien var i
top.

➔➔
”Elskovsdrikken” 5. januar
2015. Arrangør: FredericiaMiddelfart Teaterforening.
Medvirkende: Guido Paevatalu, Niels Jørgen Koefoed Riis, Sofie Elkjær Jensen, Ingeborg Børch, Bo Kristian Jensen og Anders Jakobsson. Instruktion & scenografi: Guido
Paevatalu.

Taulov - En lastbil tabte
mandag formiddag et hjul
på Skærbækvej i Taulov, og
hjulet ramte med stor kraft
en bagvedkørende personbil, oplyser Sydøstjyllands
Politi i Fredericia.
Personbilen, der blev ført
af en 53-årig fredericianer,
fik store skader på fronten,
men føreren slap uskadt fra

det noget usædvanlige sammenstød.
Føreren af lastbilen standsede ikke efter episoden, og
politiet er nu interesseret i
at høre fra chaufføren eller
eventuelle vidner til episoden på Skærbækvej mandag
morgen kl. ca. 8.20.
Politiet kan kontaktes på
tlf. 114

Varevogn blev tømt for værktøj
erritsø - En hvid Ford
Transit varevogn, der var
parkeret på Snaremosevej,
blev hen over weekenden
tømt for indhold af værktøj
og maskiner.

Sydøstjyllands Politi i Fredericia oplyser, at ukendte
indbrudstyve havde skåret
hængslerne til varevognens
bagdøre af, for at skaffe sig
adgang til lastrummet.

Indbrud i villa i Sjællandsgade

fredericia - I løbet af nytårsnat blev der begået indbrud i en villa i Sjællandsgade.
Tyven har skaffet sig adgang til huset ved at knuse et

stuevindue. Ved indbruddet
blev der fjernet en boremaskine og en batterioplader.

