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Tim C. er født i 1974
VINDERE: Hvilket år er sangeren og musikeren Tim Christensen født? 1974.
Takket være dette korrekte svar har følgende fem læsere vundet (og vil snarest muligt få tilsendt) hver to billetter
til koncert med Tim Christensen & The
Damn Crystals på Skråen i Nordkraft i
Aalborg fredag 9. november:
Malene S. Christensen, Poul Paghs
Gade 23, Aalborg. Lars Johansen, Bagterpvej 223, Hjørring. Gudrun Jørgensen, Vingaardsvej 6A, Storvorde. Gurli
Kristensen, Dagnyvej 11, Aalborg. P.
Nielsen, Østerbro 47, Aalborg.
Til yderligere fem vindere er sendt et
eksemplar af Tim Christensens nyeste
cd, ”Tim Christensen & The Damn Crystals”:
Davidsen, Hyltvej 53, Hadsund. Molly Jacobsen, Gormsvej 24, Aalborg.
Katja Jensen, Brunbakkevej 9, Hjørring. Bodil Nielsen, Spurvevej 8, Løgstør. Villy Thomsen, E. Billesvej 56,
Sæby.
Bagsiden ønsker til lykke!

LIGE ET ØJEBLIK

Claus Ørntoft

{ Alder: 53 år
{ Civilstand: Gift
{ Boligform og by: Nedlagt landbrug i Mygdal, Hjørring
1. Hvad er din yndlingsbeskæftigelse?
Det er det, jeg laver.
2. Hvad ville du gerne have været?
Det, jeg er.
3. Hvilken kendt person beundrer du mest?
Filosoffen Søren Kierkegaard. Han gjorde det, han
sagde.
4. Hvilken menneskelig egenskab sætter du højest?
Næstekærlighed.
5. Hvad er din største bedrift?
Det må være det værk, jeg lige har afsluttet til
dronningen.
6. Hvad er din største bommert?
Jeg synes, det er et umuligt spørgsmål, fordi det er
et eksistentielt spørgsmål, man har med sig hele tiden.
7. Hvor vil du helst på ferie?
Egentlig har jeg mest lyst til at rejse rundt i Europa
og få tid til at se på og fordybe mig i alt det, jeg ikke har haft tid til at se på af kunst og kulturhistorie.

8. Hvad vil du helst se på tv?
Historiske programmer eller en god western med
Clint Eastwood.
9. Hvad er din livret?
Rødt oksekød.
10. Hvilken slags vin drikker du helst - og
hvorfor?
En god rødvin. Jeg får hovedpine af alt
andet. Men derfor drikker jeg også meget lidt, da den jo som oftest er dyr.

{ Børn: To piger
{ Bil: En gammel Volvo
13. Hvad kan gøre dig rigtig glad?
Når det går godt for mine piger.
14. Hvad kan gøre dig virkelig sur?
Ligegyldighed.
15. Hvad er dit motto?
Min hånd ved mere end mit hoved.

11. Hvilken sport dyrker du?
Da det er meget fysisk, hvad jeg laver såvel modelleringen i store størrelser
som granithugningen - løber jeg og cykler på motionscykel på mit værksted for
at kunne holde til det.
12. Hvad vil du helst læse?
Kunst- og kulturhistorie. Jeg burde nok
læse noget mere skønlitterært, men når
jeg endelig tager mig tid til at læse, skal
det være noget, jeg føler, at jeg kan
”bruge” til noget.

Claus Ørntoft er uddannet ved Det Fynske Kunstakademi, hvor han gik fra 1983-87. Som kunstner arbejder han oftest med værker til det offentlige rum, mest i
Danmark, men også i Norge, Island og på Grønland. Claus Ørntofts værker er bl.a. indkøbt af Ny Carlsbergfondet. Han præsenterede i sidste uge tre løver og ni
hjerter i parken ved Marselisborg Slot. Det var en gave fra bl.a. Aarhus Kommune til dronningen i forbindelse med hendes 70-års-fødselsdag i 2010. En udstilling med værker af Claus Ørntoft er netop åbnet på Amalienborg Museet i København.
A

LIDENLUND

Kun en drøm
tilbage
ØNSKER: - Jeg har kun to

ønsker i livet, proklamerede syv-årige William
fornylig.
- At møde Rasmus
Seebach og at få dødsstjernen, fortsatte han
med tanke på en kolossal
stor og ditto dyr kasse Legoklodser med Starwarsfigurer.
Det første ønske fik han
opfyldt forleden i forbindelse med sin fars job.
At det var stort for
drengen, viser med al tydelighed det billede, han
sendte via mobiltelefonen.
Her står han sammen
med sit popidol og kan
næsten ikke være i sin
krop af bare stolthed.
Det andet ønske, den
helt særlige pakke byggeklodser - taler vi ofte om.
Og hver gang med samme negative konklusion:
- Den koster alt for meget - over 3000 kr. Så
mange penge har jeg slet
ikke.
En dag i efterårsferien i
Brugsens kassekø blev
det drengen for meget
med endnu et nej og snak
om manglende kontanter.
- Jamen mormor, vi kan
da bare bruge dit dankort?
lisb

{ Stilling: Billedhugger
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{ SLANGEPOST: Nogle kontorelever fra et sydafrikansk
postkontor fik travlt med at
løbe for livet, da der ud af en
postsæk sneg sig en meterlang pytonslange. Det var
fjerde gang på en uge, at
postkontoret blev ubehageligt overrasket af en slange
blandt almindelige breve og
pakker.
/ritzau/Reuters

