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5

varme

Bog

Dvd

Eric Lax, ’Conversations
With Woody Allen’

’Cecilie’

Stærkt underholdende og
åbenhjertig biograﬁ med
masser af guld-citater.

Hårrejsende gys med Sonia
Richter i rollen som 33-årige
Cecilie, der ser og hører
ting, ingen andre oplever.

Styr på familieKalenderen ’Familie-Portalen’
er blevet et populært redskab
til planlægning og kontakt
n
kork-opslagstavle
med tegnestifter eller
sedler sat op med magneter på køleskabet er
alt for gammeldags.
I hvert fald, hvis
man spørger de to initiativtagere til ’Familie-Portalen’ eller de 3.000 brugere,
der til daglig benytter den
elektroniske kalender. Et interaktivt samlingssted, der
hjælper over 200 danske familier med at holde styr på
aftaler, arrangementer, fritidsaktiviteter, skoleskemaer, forældremøder, indkøbslister, mærkedage, fotoalbum og meget andet.

E

Nem kommunikation
49-årige Erik Madsen fra
Amager er en ﬂittig bruger af
’Familie-Portalen’. Han har
en stor familie spredt over
hele landet, som jævnligt
skriver med hinanden,
uploader fotos og planlægger
arrangementer via computer-kalenderen.
»Vi bruger det til at arrangere fester, lægge billeder
ind og holde øje med fødselsdage. Det er nemt at kommunikere med hinanden på
den måde. Lige så snart man
har en dato på et arrangement, kan man sætte det ind
i kalenderen, så alle i familien kan følge med,« siger
Erik Madsen til 24timer.

Online-kalenderen har fået hans familie til at kommunikere mere sammen, end de
ellers ville have gjort, mener
han.
»Der er ting, man hurtigere får fat på, og man kan se,
hvad der rører sig hos de andre familiemedlemmer. Og
så er det sjovt at se hinandens billeder.«

Nyttig for fraskilte
Den virtuelle kalender fungerer på den måde, at familiens medlemmer får et brugernavn og en adgangskode,
så andre ikke kan komme
ind på siden. Så har alle mulighed for at plotte aftaler og
gøremål ind og kan på den
måde holde snor i hinandens
aktiviteter.
Erik Bertelsen, der sammen med sin kollega Egil
Rød Larsen står bag ’FamiliePortalen’, har oplevet, at det
især er fraskilte forældre og
sammenbragte familier, der
benytter kalenderen.
»Det er meget delefamilier, hvor der er stor afstand
imellem forældrene, der bruger det. Det kan godt være
svært for dem at koordinere
tingene, og derfor er der
mange, som er glade for at
bruge vores system til det,«
siger Erik Bertelsen.
lars.lindevall@24timer.dk

KLIK-KONTAKT Familien Madsen bruger ’Familie-Portalen’ ﬂittigt.
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REDIGERET AF KASPER ANDERSEN

Tv

Film

Bog

De forsvundne babyer,
DR1, kl. 20

’American Gangster’

Jonathan Gould,
’Can’t Buy Me Love’

Dramatisk og bevægende
DR1-dokumentar om rugemødre og spædbørnssalg.

Instruktør Ridley Scott har gjort det
igen med eminent fortælling om
Harlems narkokonge Frank Lucas i
skikkelse af Denzel Washington.

planerne via pc

13

661 sider om et af verdens
største pop-fænomener, The
Beatles.

familie anbefaler

TOTTE BYGGER
Boxen, Folketeatret, Kbh.
K, lørdag kl. 10.30 og 12
De ﬂeste kender Gunilla
Woldes børnebogsserier om
Lotte og Totte, som fortæller
om små og store hverdagsoplevelser. Nu kan Totte (billedet øverst) også mødes i en
munter teaterforestilling for
de mindste. Totte vil bygge et
hus. Mor og far har ikke tid,
så det er kun Bamse, der kan
hjælpe. Hele Tottes værktøjskasse må i brug, før han kan
invitere mor, far og publikum til ’kaffe’ i sit nye hus.

der hedder ’Den lille båd.’
Hun bliver så grebet af historien, at hun sammen med sine rengøringssvampe straks
træder ind i historien og forestiller sig, at hun er hovedpersonen. Her kommer hun
ud på en eventyrlig rejse
med udfordrende og sjove
oplevelser på den lille båd.
Lige indtil den dag, hvor den
store bølge tager hende helt
op til himlen, som bliver
hendes nye hjem.

DEN LILLE BÅD
Kvarterhuset, Jemtelandsvej, Kbh. S, lørdag kl. 11
Børneteater om en rengøringskone, der ﬁnder en bog,

GLIMMER OG GENBRUG
Statens Museum for
Kunst, Kbh. K, lørdag og
søndag kl. 10.30
Tag på familieudﬂugt til Statens Museum for Kunst. Her
kan børnene slippe fantasien
løs i værkstederne, hvor de
bliver udfordret til at skabe
egne kunstværker med glimmer, genbrug og andre
spændende materialer. Det
er rigtige kunstnere, der underviser og hjælper i værkstederne. Og hvem ved, måske ﬁndes der en lille kunstner i os alle.

Her kigger Erik og datteren Simone kigger i familiebilleder, som altså nu ikke længere kun hænger på væggen. Foto: Camilla Stephan

