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■■Gode stole var Rita Lund og Casper Tollberg Larsen enige om, da de for
første gang indtog de nye biografsæder.Foto: Peter Leth-Larsen

■■Der var stumfilm på lærredet, for hvad hjælper det med talefilm, når
biografen er fuld af snakkende receptionsgæster.

■■Løberen, ballonerne og hindbærsnitterne var grønne, men slushisen,
som der blev øst rigtig mange bægre op af var rød.

Stolene godkendt af
Casper og Rita
 ørdag kunne alle, der
L
havde lyst, komme
ind at se den nye
Haarby Bio
Af lise Wolf
lwo@fyens.dk

Haarby: Casper Tollberg Lar-

sen og Rita Lund, var blandt de
mange, der lørdag havde taget
imod indbydelsen fra Haarby
Bio til at komme ind at se den
opdaterede biograf.
Od de nye røde sæder er me-

get bedre end de gamle, var de
to kammerater enige om.
- De andre tippede meget
hurtigere op, når man rejse sig,
forklarede Rita, og Capser havde
allrede fundet ud af, at sæderne
også har en vippefunktion. De
første to rækker er i øvrigt lidt
anderledes. De er tiltænkt børn,
og her kan ryglænget lænes behageligt tilbage.
Og Rita og Casper, der begge
er 10 år, er sikre på, at de nok
vil komme mere i biografen nu.
Det er i hvert fald sikkert, at
de kommer der engang i løbet af
august. For som alle andre børn,

fik de en fribillet, og Casper vidste også, hvad han skulle bruge
den til. Der er nemlig Monster
University på programmet den
næste uge.
Til gengæld må de nok i modsætning til i lørdags tage penge
med til popcorn og andet snolder.
Den officielle åbning stod
direktør for Film Fyn Bo Damgaard for. Han kunne i øvrigt
fortælle, at danskerne er Europas
flittigstte biografgængere. Vi ser
i gennemsnit tre film hver om
året. Og knap en trediedel af
dem er danske.

■■Bo Damkjær, direktør for Film Fyn, holdt indvielsestalen, mens der blev gnasket løs på popcorn og andet godt,
som der blev disket op med. Da snoren var klippet, var der fri adgang til den nyrenoverede biograf.

■■Før kiloene begyndte at rasle af for godt tre måneder siden.

Farvel til 45
kilo på tre
måneder
 eltog i et IduvaD
slankehold hos Fin
Form
Af henning Frandsen
hef@fyens.dk

Tommerup St.: Man behø-

ver kun at se på smilene, når man
spørger Anny Sterregaard, Jes-

per Lund og Kirsten Mansouri,
om deres deltagelse i Fin Forms
Iduvaslankehold.
Kiloene raslede nemlig af
kroppene på dem.
Kirsten smed 17 kilo, Jesper
16 og Anny 12 kilo på ca. tre
måneder.
- Jeg er ikke færdig endnu, for
nu har jeg lige fået hul på det,
siger Kirsten.

■■En lettere udgave - først i august - af Kirsten Mansouri (t.v.), Jesper Lund og Anny Sterregaard. F otos: Henning Frandsen

- Jeg er også begyndt at løbe.
Jeg, som ellers hadede at løbe,
smiler hun.
- Det er den letteste kur jeg har
prøvet, siger Anny, som fremhæver starten.
- Det var godt med et igangspark, hvor jeg tabte 3-4 kilo
de første fem dage ved kun at
holde mig til Iduva, siger Anny
om kosterstatningspulveret,

hun indtog.
Bagefter gik hun over til
mixkost, dvs. almindelig mad
til frokost og pulver resten af
dagen.
Og så begyndte hun at træne
i Fin Form.
Alle tre mener, at det var afgørende for deres succes, at de
deltog i de ugentlige veje- og
ideudvekslingsmøder.

- Det værste ved det er, at jeg
skal have nyt tøj, siger Jesper
uden selvfølgelig at mene det.
Og så begynder Kirsten og Anny
ellers at fortælle om alt det tøj
og tøjbutikker, som de nu er begyndt at købe eller prøve.
- Ja, jeg kan i dag gå ind i de
samme butikker, som min datter, smiler Kirsten.

Fakta

➜➜Information om Iduva-

slankehold hver tirsdag kl.
18 til 18.45 i mødelokale 2 i
Fyrtårn Tommerup (Tommeruphallerne)

➜➜Man kan deltage uden at
være medlem hos Fin Form

