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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.

i dagtimerne med mulighed for
vandfitness kl. 14.05 og 14.45.
Arr.: Svømmeklubben Tempo.
15.00 Gårslev, start fra Gårslev
Hallen: Gåtur 5-8 km med eller
uden stave. Arr.: Hjerteforeningen Børkop.
18.30 Smidstrup Hallen: Smidstrup løber for begyndere, let
øvede og øvede.

fredag

torsdag
Fredericia
15.00-17.00 Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, Kræftens Bekæmpelse, julestue.
17.00-21.00 Fredericia Billardcenter, Nørrebrogade 131, Julemærkehjemmets Støtteforenings
Drop In Banko.
19.00 Egeskov Forsamlingshus,
Støtteforeningen holder banko.
19.30 Christianskirken, adventsfest.

19.30 Fredericia Teater, New
Journal, danseforestilling i
3D
Børkop
14.00-15.00 Børkop, Englystskolens Svømmehal: Vandmotion

Fredericia
9.00-12.00 FredericiaC, Byg en
nisseby med udsigt til FredericiaC
mens julemanden underholder.
14.30 Hannerup Kirkes sognegård, Prangervej 114, adventmøde og musik med Dorthe Gade og
Michael B. Pedersen
Børkop
11.00 Børkop Bibliotek: For
børn: Julehistorier.
14.00 Børkop, Englystparken:
Fredagshygge.
14.30-16.30 Børkop, Café Arken,
Peder Brethsvej 3: ”Fra ”Virkelyst” til nu” ved Niels K. Christensen.
19.00 Børkop, Englystskolen:
Banko. Arr.: Børkop og Omegns
Pensionistforening.

Panorama
Biografen

Billetkontoret åbner ½ time før
første forestilling, dog senest kl.
15 på hverdage og kl. 13 i weekenderne
Torsdag
16:15 Adèles Liv - Kapitel 1 & 2
16:30 Jul I Bakkekøbing
17:00 The Hunger Games: Catching Fire
18:00 Philomena
18:15 Sorg Og Glæde
19:30 Adèles Liv - Kapitel 1 & 2
20:00 The Hunger Games: Catching Fire
20:15 Prisoners
20:30 Gravity - 3D


Sport og fritid

Fredericia Svømmehal: mandag,
onsdag, fredag 13-16, tirsdag og
torsdag 13-16 + 18.30-21.00,
lørdag, søndag 10-18. 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 14-15.30 og 18.1521 (ikke for børn under 15 år).
Torsdag 6-8, fredag 10-12 (ikke

for børn under 15) 14-16, 18-20.
Søndag 10-13

Udstillinger og
arrangementer
Telegrafregimentets Historiske
Samling, Bülows Kaserne, Øster
Voldgade, åben onsdage 11-16.
Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn, Frederik IIIs Vej 6,
åben tirsdag og onsdag 10-14,
torsdag 10-16.
Fredericia Bymuseum, Jernbanegade 10. tirsdag-søndag 1216.
Galleri Gilberg, Karen Willesen
udstiller i perioden 29. november
til 21. december. Åben fredage
15-18, lørdage 9.30-13.30.
Galleri Eskely, Pjedstedvej 66,
julehygge med granduft og halmsofa. Åben lørdag den 30. november 10-16, og 10-16 hver lørdag,
søndag indtil jul.

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.

Egeskov Kirke bød
på julesang
Lyngsoddekoret
giver sig masser af
udfordringer
Af Lars
Zachariassen
Musikanmelder

Den Tapre Landsoldathar fået
et hyldestdigt, som vi kan lune
os ved, mens vi venter på, at
han venter tilbage. Arkivfoto

Læser har
skrevet
digt til
landsoldat
fredericia - En læser, Aase
Henriksen, har sendt Fredericia Dagblad et hyldestdigt
til Den Tapre Landsoldat. Vi
skrev i sidste uge, at den
først kommer på plads igen
til
foråret.

”Der stod en soldat på sin
post
i vinters kulde og frost
han drømmer nu på Ryes
Plads
om det hjem han har forladt.
Men alting har jo en ende
snart er skader som ny
så hjem han kan vende
til soklen i vor by.”
Redaktionen takker for linjerne.

anmeldelse - Lad det klin-

ge sødt i sky – sang vi som
fælles åbningssang til Lyngsoddekorets julekoncert i
Egeskov Kirke i aftes.
Og sødt klingede det for
det meste i de indimellem
ret så krævende sange, som
korleder Thomas Hove ledte
koret igennem. Så godt virkede sangen, at publikum
klappede kraftigt til efter
Dejlig er jorden - koncertens
sidste sang.
Her rundede koret af firstemmigt med en flot finaleeffekt i de høje stemmer
ovenover publikums unisone fællessang. - ”– aldrig forstummer tonen fra Himlen, i
sjælens glade pilgrimsgang”
står der i sangen, og måske
er det netop det, der bevæger, når man hører et godt
hvermandskor som Lyngsoddekoret: Glæden, der
smitter ved at synge, freden
og roen, den lise, det giver at
være fælles – og her om noget så livgivende som sang
og musik.
Programmet var ret varieret og bestod af tre afdelin-

ger sange. Der som sagt slet
ikke var så lette at håndtere.
Men hvem gider nøjes med
at synge ting, som man behersker. Udfordringer skal
der til, og dem gav Lyngsoddekoret sig selv masser af.

Nød at synge

Allerede med den første
sang, Skyerne gråne, mærkede vi, at sangerne trods
lidt usikkerhed nød at synge, og ikke langt inde i sangen fik de et godt tag i melodien. ”Når kulden svøber
sig” havde en fin tekst, der
var let at tyde, fordi koret
sang så klart. O Tannenbaum var en af korets bedste
præstationer med hvile og
grundig klangbund i stemmerne. Flot harmonik. Vel
sagtens fordi koret her tonede lidt ned i piano og mezzoforte. Den enkelte sanger
fik på den måde lettere ved
at høre nabostemmen. Her
blev stemmerne særligt runde og smukke at lytte på.
Den lille mandeskare –
seks stemmer talte jeg det til
- stod sine steder lidt udsat.
Især i passagerne med vekselsang, hvor de mange
kvindestemmer stod sikrere. Men sunget blev der og
med god effekt. Kirkens
fremragende organist og
pianist, Svitlana Leonchuk,
akkompagnerede koret på
det fyrirgste i Advent, der på
den måde fik herlig energi,
så sne og glimmer kunne

drysse ned over de forjættende ord: Jul igen!
Fin ornamentik og flotte
understemmer i Ding Dong
Merrily on High, der var sat i
et så fornuftigt tempo, at
stemmerne fik fylde i løden
og klarhed i diktionen.

Imponerende rytmik

Rytmikken i ”Hver gang det
bliver vinter” imponerede.
Selv professionelle kor kunne trille af på den. Herligt
smilende treklang til sidst i
Sikken voldsom trængsel…
Og helt skøn kom ”Barn
Jesus i en krybbe lå” til at stå
med flotte og varmende harmonier. Her var stemmerne
i ligevægt, og den sidste istap i mig smeltede. Og med
Leonchuks tindrende klare
mellemspil på orgel i den afsluttende fællessang, Dejlig
er jorden, blev der sat punktum for en dejlig aften i Egeskov Kirke.

➔➔
Lyngsoddekoret, Thomas Hove, korleder, Svitlana Leonchuk, klaver og orgel, Egeskov Kirke

Skadeklinikken Fredericia,
76237005. Åben dagligt 8-22

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. 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: Meldahls Rådhus, Vendersgade 30.
72113511, åbent mandagfredag 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.

Knap 400 vil
være med i Den
Lille Havfrue
Fredericia - Næsten 400
danske og internationale
skuespillere, sangere, dansere og performere har
meldt sig, når Fredericia i
denne weekend holder
audition til opsætningen af
”Disneys Den Lille Havfrue
– The Musical”.
Hvem der er den fødte
havfrue, vides ikke endnu,
men teatret forventer at have rollefordelingen på plads
inden jul.
Musicalen er er oprinde-

ligt produceret af Disney
Theatrical Group og er baseret på Disney-tegnefilmen af
samme navn fra 1989. Den
bygger igen på det klassiske
H.C. Andersen-eventyr om
havfruen, der længes efter
at blive en del af den jordiske verden og opgiver sin
smukke stemme for at finde
kærligheden på land.
Musikken er komponeret
af den mangedobbelte
Oscar- og Golden Globe-vinder Alan Menken.

Gamle briller når
at gøre gavn inden jul
fredericia - Optiker Louis
Nielsen i Fredericia indleder
nu den årlige nationale indsamling af gode genbrugsbriller til kædens hjælpeprojekt i Tanzania.
- Jeg håber, folk i Fredericia og omegn er friske på at
kigge efter i skuffer og skabe, om de har briller liggende, som kan hjælpe et andet
menneske, der ellers aldrig
ville få mulighed for at få
hjælp til et bedre syn, siger
chefoptiker i forretningen i
Gothersgade, Michael Biegala, i en pressemeddelelse.
Louis Nielsen i Fredericia
trækker i den forbindelse
lod om nye briller til en vær-

di af 795 kroner blandt alle,
som indleverer brugte briller i butikken inden juleaften.
Optikerkæden sender ansatte på ekspedition til Tanzania seks-otte gange årligt
for at give synsprøver og
briller. Som led i brilleindsamlingen
samarbejder
Louis Nielsen nu også med
SOS Børnebyerne. I de kommende måneder vil man give synsprøver og briller på
en række af SOS Børnebyernes faciliteter i Tanzania.
Derudover er der indsamlingsbøsser fra SOS Børnebyerne i Louis Nielsens butikker.
kii.

