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tid og sted i Vejle Kommune

 

detsker@vafo.dk

 Det er gratis at få et arrangement 
med under ”Tid og sted” - men 
spalterne redigeres af redaktio-
nen. Listen er inddelt efter de 
gamle kommuner.
 Skriv til os senest fem hverdage 
før arrangementet.

  

Fredag
Vejle
14.00-16.00 Søndermarkshu-
set, Søndermarksvej 84: Fredags-
klubben.
21.15 Mariaparken: Zulu Som-
merbio. Film i det fri, filmen Boy-
hood vises. 
 
Børkop
(intet oplyst)

Jelling
14.30-16.30 Jelling, Højager-
centret: Skak. Arr.: Skakklub-Høj-
ager. 
 
Egtved
19.00 Egtved, Engelsholm, uden-
dørs foran slottet: DR Pigekoret 
underholder.
 
Give
18.00 Farre: Sommerfest.

Lørdag
Vejle
19.00 Kunstmuseet, Flegborg 
16-18: Cykel med på en anderle-
des bytur til kendte og ukendte si-
der af Vejle. Museets inspektør er 
guide. 
10.00-12.00 Ved Anlægget 18, 
kælderen: Socialdemokraterne 
holder åbent hus. 
11.15 Kirketorvet 1 (foran Sct. 
Nicolai Kirke): Klokkespilskon-
cert.  

Børkop
10.00-17.00 Gårslev, Rytter-
grøftsvejen 326: Nebbe Marked. 
13.00 Børkop, Vestergade 17: 
Motionister og familiecyklister. 
Arr.: Børkop Motions Cyklister. 
 
Jelling
10.00-16.00 Jelling, Haughus 
Gods, Vejlevej 50: Antik og mø-
belmarked. 
14.00 Jelling, Kongernes Jelling: 
Palisaden rundt.
 
Egtved
12.00-20.00 Tørskind Grusgrav: 
Tre internationale jazzorkestre 
spiller.
 
Give
08.30 Farre, Farre Kirke: Som-
merfesten begynder med mor-
gensang. 
10.00-17.00 Gadbjerg, Sejers-
mosevej 5: Åben have.
10.00-17.00 Farre, Bakkevænget 
8: Åben have.
18.30 Farre: Sommerfest i teltet 

med live musik ved Kenneth Han-
sen.

Lido BiograFerne, 
VejLe
Fredag 7/8 og lørdag 8/8: 
Billetkontoret åbner kl. 11.00. 
12.00: Asterix & Byplanlæggeren 
2D – dansk tale
12.00 + 14.00: Peter Pedal 3 På 
Eventyr i Junglen
12.00 + 16.00: Paper Towns
12.00 + 16.15: Minions 2D dansk 
tale 
13.00 + 18.30 + 21.15: Mission 
Impossible 5: Rogue Nation 
13.00 + 21.15: Ant-Man 3D
14.00: Det Store Nøddekup – 
dansk tale
14.15: Minions 3D dansk tale 
14.15 + 16.15 + 18.45 + 21.15: 
danmarkspremiere Fantastic Four
16.00 + 18.15: TED 2
16.15: Ant-Man 2D
16.15: Jurassic World 2D
18.15: Guldkysten
18.45 + 20.30: Danmarkspremie-

re Comeback
18.45 + 21.15: Danmarkspremie-
re Pitch Perfect 2
20.30: Magic Mike XXL

Byens Bio, jeLLing
Fredag 7/8
20.00 Guldkysten

Lørdag 8/8
15.00 Minions
20.00 Guldkysten

Vagtordninger
Region Syddanmarks Læge- og 
Skadevagt: Tlf. 70 11 07 07 - 
Hverdage 16-08 samt i weeken-
den og på helligdage hjælp til 
akut sygdom. Hjælp til skader 
døgnet rundt. 
Vagtapotek: Løveapoteket, Søn-
dergade 29. Vagthavende til ste-
de: Mandag-fredag 9-22. Lørdag 
9-14 og 18-22. Søn- og helligda-
ge 10-14 og 18-22. Ellers tlf. 
75 82 83 22.
Den Sociale Bagvagt: Vedr. børn 

og unge: I Vejle Kommunes åb-
ningstid: Tlf. 76 81 51 16. El-
lers: Vejle Politi, tlf. 114.
Kiropraktorvagten: Træffes alle 
weekender og helligdage fra 
09.00-10.00. Tlf. 70 20 36 34.
Tandlægevagten: Træffes på te-
lefon 65 41 45 51. En telefon-
svarer oplyser om træffetider og 
betaling. 
De Kliniske Tandteknikere: 
Weekendvagt tlf. 75 53 36 10 
lørdag og søndag 09-10.
Dyrlægevagten: Akut sygdom 
hos mindre husdyr. Træffes på et 
af følgende numre: 74 65 08 34 
- 75 82  01 37.
Akuttelefonen i Vejle Kommu-
ne: Telefonrådgivning ved akut 
opståede psykiske problemer. 
Hverdage 16-07, weekender og 
helligdage hele døgnet. Tlf. 
76 81 91 91. 
VVS-døgnvagten: Træffes på 
75 67 84 86 (Uldum VVS og 
Blik A/S) eller 75 83 66 33 
(Trekantens VVS Døgnservice).

ComeBaCk
Instrueret af Natasha Arthy. Ori-
ginalmanus: Hallgrimur Helga-
son. Dansk manus: Jacob Ting-
leff. Med Anders W. Berthelsen, 
Peder Thomas Pedersen, Sarah-
Sofie Boussnina, Roberta 
Reichardt, Benedikte Hansen, 
Filippa Suensson og Tina Gylling 
Mortensen. Spilletid: 85 minut-
ter. Danmarkspremiere i de lo-
kale biografer i aftes.
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Natasha Arthys 
”Comeback” 
skuffer - men 
spillet er okay

FiLmanmeLdeLse -Instruk-
tøren Natasha Arthy havde 
et overbevisende gennem-
brud med børnefilmen ”Mi-
rakel”. Film nummer to 
holdt ikke den standard.

Det gør ej heller film num-
mer tre, dramaet ”Come-
back”.

Filmen spiller kun 85 mi-
nutter, men føles faktisk næ-
sten dobbelt så lang, fordi 
forspillet til historiens ven-
depunkt for hovedpersonen 
Thomas Vang (Anders W. 
Berthelsen) virker uende-
ligt.

Han, falleret stand-up’er, 
kegler rundt sammen med 
hans meget, meget vrede 
datter, hendes bimbo-venin-
de og hans totalt amoralske 
kompagnon Mads.

Vi fornemmer, at datteren 
- flot spillet af Sarah-Sofie 
Boussnina - er vildt vred 
over, at han har været en 
mildest talt miserabel og fra-
værende far.

Road-movie
Datteren og veninden duk-
ker pludselig op, lige mens 
Thomas og Mads skal på 
turné. Det bliver til en slags 
road-movie til Jylland, hvor 
det bliver pinagtigt klart, at 
datteren ikke kan trænge 

igennem til den distræt fra-
værende Thomas. Og hun er 
så indebrændt, at hun heller 
ikke kan få budskabet frem i 

ord, men i stedet lader vre-
den gå ud over hans elendi-
ge vrag af en Chevrolet Im-
pala.

Pinlige scener
Det kommer der meget pin-
lige scener ud af på et hotel i 
Randers og mellem bunkere 
ved Hanstholm.

Den fysiske ”kommunika-
tion”  mellem far og datter 
eskalerer så langt, at datte-
ren kommer galt af sted, og 
der, først der, løfter Thomas 
op i sig selv og finder ud af, 
at han vist hellere må se at 
finde ind til en form for far-
rolle, pigen kan bruge til no-
get.

Problemet er bare, at man 
altså ikke laver en far på 85 
minutter.

Ko-vendingen inde i Tho-
mas’ hoved virker ikke tro-
værdig.

Filmens billede af stand-
up miljøet er mildest talt ik-
ke tiltalende. Det kan så væ-
re, hvad det vil.

Men vi har set historier 
om kuldsejlede far-datter 
forhold, som virker langt 
mere engagerende og ved-
kommende end dette ma-
nus, der er en versionering 
af et islandsk originalmanus 
af Hallgrimur Helgason.

Måske fungerer det bedre 
med islændinge.

De ER jo indebrændte og 
fåmælte...

Man laver ikke en far  
på 85 minutter

sarah-sofie Boussnina og roberta reichardt i ”Comeback”.  foto: Nordisk film distributiN

Tekst:  
Erik Andresen
eran@vafo.dk

En 29-årig mand 
dømt for vold  
i Skolegade

Af Maria Søgård Jørgensen
majo@vafo.dk

VejLe - En formiddag i janu-
ar blev en 18-årig vejlenser 
slået ned på Skolegade i Vej-
le.

Gerningsmanden var en 
10 år ældre bekendt, og han 
slog den 18-årige i ansigtet, 
så han faldt, og sparkede 
ham herefter i ryggen, mens 
han lå ned.

Episoden skete, fordi den 
29-årig var sur og ked af det 
over, at den 18-årige, som 
var en bekendt, angiveligt 

havde bagtalt ham og hans 
kæreste og spredt falske ryg-
ter om dem.

I retten onsdag forklarede 
den 18-årige, at han ikke 
kendte noget til disse bagta-
lelser.

Her erkendte den 29-årige 
at have givet et enkelt knyt-
næveslag og sparket den 
18-årige et par gange i bagde-
len.

- Det var meget lig det, der 
var rejst tiltalte for, fortæller 
anklager Mette Schjoldager.

Den 29-årige, som ikke er 
tidligere dømt, fik 40 dages 
betinget fængsel, som ikke 
skal afsones, hvis han udfø-
rer 60 timers samfundstje-
neste.

slog en bekendt 
efter falske rygter

VejLe - Jobportalen Ungar-
bejde.dk med base i Vejle 
oplever i disse uger en vold-
som stor interesse fra unge, 
der søger job til at supplere 
deres SU.

Baggrunden er, at de unge 
nu ved, hvor de skal stude-
re. Derfor er næste trin at 
supplere SU’en med et job, 
så de unge får penge til an-
det end bøger og husleje.

- På grund af ferietiden er 
juli traditionelt set ikke en af 
de travleste måneder på 
året, når det handler om 
jobsøgning, men det har æn-
dret sig meget pludseligt. De 
unge har lige fået at vide, om 
de er kommet ind på det stu-
die, som de har drømt om, 
siger adm. direktør på Ung-
arbejde.dk Ole Holdgaard. 

- Vi ligger i denne uge med 
vækstrater op til 40 procent 
i forhold til ugen før, hvor de 
unge fik at vide, hvilket stu-
die de er kommet ind på. 
Det er studiebyerne Køben-
havn, Aarhus, Odense og 
Aalborg der ligger forrest, 
men det er dejligt at se, at 
eksempelvis Silkeborg og 
Vejle også ligger højt i stati-
stikkerne, siger Ole Holdga-
ard.

Jobportalen Ungarbejde.
dk er landsdækkende og for-
midler hvert år flere tusinde 
jobs. Både elevstillinger, vi-
karjob, fritids- og fuldtids-
job. Jobportalen har eksiste-
ret siden 2008, da den blev 
etableret af tre unge vejlen-
sere, der siden solgte porta-
len til Ole Holdgaard. -rak

Unge bestormer 
jobportal


