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08 F R E DE R IC I A
Få dit arrangement
på det sker-listen
Send en mail til redaktionen:

fd@frdb.dk

DET
SKER
Kun enkeltstående
arrangementer med
offentlig adgang optages
på listen. Der gives ikke
oplysning om eventuel entre.

MANDAG
11-13: I.P. Schmidt Gården:
Genåbning af seniorhuset I.P.
Schmidts Café.
TIRSDAG
9: Christianskirken: Café
Christians.
10.30: Fredericia Bibliotek:
Stor Større Størst, børneforestilling med Badut.
NYTTIGE NUMRE
Axeltorv Apotek: Vagtapotek.
Åben året rundt mandag-fredag 8-19, lørdag 8-18, søndag
og helligdage 10-13.
Region Syddanmarks

Trinelise Væring med band på scenen i Tøjhuset lørdag aften. Foto: Mogens G. Madsen

Trinelise satte salen i swing
Fin koncert i Tøjhuset med en af dansk musiks markante skikkelser
KONCERT
Mogens G. Madsen
greg@vafo.dk

FREDERICIA: Vi kunne bestemt
have været flere i Tøjhuset
lørdag aften, men de, der
kom, fik en herlig, festlig og
gennemmusikalsk oplevelse med sig hjem, leveret af
Trinelise Væring og hendes i
alt otte personer store band.
Trinelise Væring har været
med i dansk musikliv en årrække i forskellige sammenhænge, med en række udgivelser bag sig. Senest udgav
hun i efteråret det meget rost
album ”Du går ind ad en dør”,
hvilket var hendes tredje

dansksprogede album i træk.
Koncerten bestod stort set af
hele det nye album med få afstikkere tilbage til de tidligere
albums. Og det er sange, der
for alvor viser Trinelise Værings store evner som sangskriver. Det er tekster om
dit og mit liv, om problemstillinger, som virker vedkommende og nærværende.
Hun leger fint med ordene.
På en scene er Trinelise Væring stilsikker, udadvendt
med stor udstråling. Og
med fine forklaringer undervejs om sine tekster, ikke
uden en god portion humor.
Musikalsk svinger musikken som bare pokker. Hendes musikalske baggrund er
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"

Det kan varmt anbefales. Husk, musik
høres rigtig godt live.
Man kommer altid
beriget hjem.

mangesidet fra jazz, folk og
rock, og de nye sange kalder hun sig selv neo-soul, og
det virker faktisk som en god

beskrivelse. Soul taler jo ofte til såvel følelser som krop,
og det gør Trinelise og hendes band i den grad også.
De otte personer er herlig
sammenspillede, de tre blæsere får uvilkårlig en til at vippe med foden.

Orgel med farve og kulør

På scenen er Una Skott ved
siden af Trinelise Væring, og
det virker også som om, at
de fungerer godt sammen.
Una Skott er med på guitar
og supplerende vokal. De vil
i øvrigt drage ud som duo senere på året, og vi fik en enkelt fin smagsprøve med kun
de to på scenen.
Skal man fremhæve èn me-

FREDERICIA: Med ansættelse
af specialkonsulent Anette
Kidholm Filtenborg rykker
Fredericia Kommune og region endnu tættere sammen
for at skabe flere fælles løsninger til gavn for borgerne

i Fredericia
- Sundhedshuset er med
sundhedsministerens ord en
spydspids blandt sundhedshuse i Danmark.
Sundhedshuset skal derfor være et ”laboratorium”,
for sammen har vi de rette
kompetencer og ressourcer

til at udvikle de rigtige nære
sundhedstilbud.
Stillingen som fælles udviklingskonsulent viser den
store grad af tillid og vilje, der
er i mellem parterne – sygehus, kommune og regionen,
siger Fredericias borgmester,
Jacob Bjerregaard. i en pres-

semeddelelse. Anette Kidholm Filtenborgs primære
opgave bliver at understøtte visionen for Fredericia
Sundhedshus og være bindeled mellem den fælles styregruppe og de mange fagfolk
og øvrige aktører i sundhedshuset.

Genbrugspladserne: Bundgårdsvej i Erritsø og Industrivej, åben alle dage 10-18.
Sct. Nicolai Tjenesten: Åben
for anonyme samtaler hver
aften og nat 20-02, 70120110.

re, bliver det den gennemrutinerede orgelspiller Otto Sidenius, der i den grad
giver lydbillede farve og
kulør. Det er hammondlyd så man næsten følte
sig i selskab med Booker T.
Det swingede og gyngede.
Men bandet formår også at
levere det helt stille spil til
Trinelise Værings fine vokal.
En fin aften på Tøjhuset, hvor
man nu kan se frem til endnu
en koncert med en af dansk
musiks markante kvindeskikkelser nemlig Katinka,
der giver koncert på torsdag.
Det kan varmt anbefales.
Husk, musik høres rigtig
godt live. Man kommer altid
beriget hjem.

Ekstra skub i nære sundhedstilbud
SUNDHED

Læge- og Skadevagt:
70110707, hverdage 16-8
samt weekend og helligdage.

Fredericia Sundhedshus er
rammen om nye sammenhængende velfærdsløsninger i det nære sundhedsvæsen på tværs af region, kommune og private aktører.

Fredericia Krisecenter:
Sjællandsgade 46, 75923848,
døgnåben for rådgivning til
voldsramte kvinder og deres
pårørende.
Krisecenter Stedet (for
mænd): Prinsessegade 81 A,
døgntlf.: 75933223.
KRIS: Kristen Rådgivning
for incestofre og seksuelt
misbrugte tlf.: 50 51 88 18.
=AA Anonyme Alkoholikere:
Danmarksgade 79, møde
torsdage 19-20.

