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Lokal opfinder: Jeg har
lavet en energimaskine
3Tinus Kristensen
lover en revolution
Af Rasmus Blicher
rb@hsfo.dk

ODDER - Gal eller genial?

Spørgsmålet trænger sig
unægteligt på, når Tinus
Kristensen fortæller om sit
arbejde. Det er nemlig intet
mindre end revolutionerende, hvis altså den energimaskine han har lavet, kan det,
som han siger, den kan.
- Det er en energimaskine,
som kan løse verdens problemer med svindende olieressurser og forurening.
Den kan producere energi
uden at forbruge energi, siger Tinus Kristensen, da han
besøger redaktionen.
Det lyder som en evighedsmaskine, og det er som
bekendt aldrig lykkedes for
nogle at lave en sådan. Det
er det heller ikke for Tinus
Kristensen, for der skal
strøm til at sætte hans maskine i gang, men den forbruger ikke energi, når den
først kører.
- Jeg er skridtet videre
med mit arbejde, end andre
har været. Systemet er lige
så naturligt som vindkraft.
Det er baseret på vedvarende energi, men det forbru-

0 Det har taget Tinus Kristensen 38 år at udvikle energimaskinen. De første tyve år arbejdede han på ideen tre timer om
dagen, de seneste 10 år har han arbejdet fuld tid på den.
FOTO: RASMUS BLICHER

ger ikke af det tilsatte energi. Det er så indlysende, at
ingen har kunnet se det, siger Tinus Kristensen.

Det er 38 år siden, han begyndte at arbejde på energimaskinen, og for et år siden
kom han så langt, at den nu

BIFFEN I DAG:
18.30 Nobels Testamente
20.30 Prometheus - 3D

Søger patent

LÆGEVAGTEN: 70 11 31 31

I øjeblikket er han ved at
søge patent på den i udlandet.
- Den er nemlig mange
penge værd, siger Tinus Kristensen, der ikke selv drømmer om at blive mangemillionær.
- Jeg håber at komme i
gang hurtigt til gavn for klodens syv milliarder mennesker. Selv får jeg min pension og har ikke brug for penge til at rende rundt og slå
kolbøtter, siger den 75-årige
mekaniker, der bor i Odder
og har haft virksomheden
TK Formstål i Aarhus.
Nu håber han, at der er
nogle maskinfabrikker i
Danmark, Japan eller USA,
der vil være med til at sætte
energimaskinen i produktion.

ALRØ - Tuk, tuk, tuk siger

ODDER - Det er sommer og
de lyse nætters tid. Det smitter af på repertoiret, når Odder Kammerkor giver koncert på Odder Højskole.
Koncerten har fået titlen
„Sange til de Lyse Nætter“,
og det er tredje gang, det to
år gamle kor giver koncert.
Koret byder på sange af
Carl Nielsen, Svend S. Schultz’ fire korsange til tekster af
Johannes V. Jensen: „Gensyn med Danmark“, Jørgen
Bentzons „Tre Fabler efter
La Fontaine“, samt sange
der passer til lejligheden af

0 Cykelfærgen begynder at
sejle mellem Alrø og Snaptun
på lørdag. Derefter sejler den
hele sommeren. FOTO: VISITODDER

Gymnaster skal
i fjernsynet
ODDER - 10 gymnaster fra
Mixspring-holdet i Odder
IGF har ikke alene været
med til at sætte danmarksrekord i at slå vejrmøller.
De har også sikret sig en
tur i fjernsynet.
Det er DR-programmet
Ramasjang Live, der gerne
vil høre, hvordan man slår
en god vejrmølle.
Gymnasterne får også
mulighed for at fortælle,
hvordan det var at være
med til at slå vejrmøller hele vejen fra havnen i Hou til
Torvet i Odder.
- Det bliver spændende
at se, hvordan de laver Ramasjang Live, og jeg glæ-

der mig rigtig meget, siger
Caroline Wolff på 11 år.
Hun er en af de heldige,
der skal i fjernsynet. Faktisk tager både de 10 gymnaster og alle deres holdkammerater med til Holstebro, hvor programmet
bliver optaget.

3 Hvis man gerne vil se
nogle af Oddergymnasterne
i fjernsynet, så gælder
det om at kigge med på
Ramasjang på fredag
kl. 18-18.30.

3 Læs mere på
www.energy-machine.dk.

Kor synger
nattesange

3 Færgen sejler hver
weekend fra på lørdag
med to daglige afgange
fra begge havne. Fra den
2. juli kan man sejle med
færgen hver dag.

TORSDAG
09.00-15.00 Odder - Asylgade 31B:
Gratis alkoholrådgivning og behandling
13.00-16.00 Odder - Odder Museum: Udstilling
14.00 Odder - Bisgaardsvej 42: Firmaidrætten,
motionscykeltur
15.00-18.00 Odder - Skovdalsvej 27:
Genbrugsmarked, Retro Genbru
16.30-17.30 Odder - Kirkecenteret:
Anonyme Alkoholikere (AA) holder møde
17.30-22.00 Gylling - Sportspladsen: Byfest
18.00 Gylling - Gylling Strand: Flugtskydning
18.50 Odder - Pakhuset: Bankospil, borgerforeningen
19.00 Odder - Bisgaardsvej 42: Firmaidrætten,
motionscykeltur
19.00 Odder - Økologiens Have:
Møde om frivilligt arbejde
19.00 Odder - Rathlousdal: Medlemsmøde, Konservative

er brugbar. Så det skulle vel
ikke være så svært at afgøre,
om Tinus Kristensen er gal
eller genial. Og dog.
For han vil hverken fortælle eller vise, hvordan maskinen virker af frygt for, at
den gode ide bliver snuppet
af andre.

Cykelfærgen
stævner ud
det, når cykelfærgen „Gitte
Marie“ på lørdag lægger til
på Alrø for første gang denne sommer. Den gamle fiskekutter sejler hver sommer cykelturister mellem
Alrø og Snaptun.

ONSDAG
13.00-16.00 Odder - Odder Museum: Udstilling
17.00-22.00 Gylling - Sportspladsen: Byfest
17.30-19.30 Odder - Pakhuset: Hjælp til dansk,
for udlændinge
18.00 Odder - Spektrum: Fortræning, Odderløbet
19.00 Odder - Ålykkecenteret: Åbent hus,
Odder Bridgeklub
19.00 Odder - Bisgårdsvej 42: Stavgang
19.00-21.00 Odder - Højskolen: Åbent møde,
Parkinsonforeningen

Mendelssohn og Brahms.
Der bliver også sange fra
den svenske sangskat.
Besætningen i koret er fire
sopraner, tre alter, tre tenorer og tre basser, og organist
Grethe
Moesgaard Gammelmark
er korleder og inspirator.

3 Koncerten foregår
torsdag den 21. juni kl. 20
på Odder Højskole, og den
er gratis.

Massør bag uddannelse
ODDER - Til daglig har mas-

sør Michael Bonde klinik i
Fitness World på Ballevej.
Men fremover skal han også stå for en uddannelse.
Sammen med sin kompagnon Jannie Arvad laver
han en lægeeksamineret
kropsterapeutuddannelse.

Den vil tilbyde en grunduddannelse som fysiurgisk
massør og en overbygning
som kropsterapeut.
Navnet på uddannelsen
bliver Dansk Akademi for
Kropsterapi, og det får
adresse i Højbjerg.

Møllen byder på kunst
GYLLING - Det er malerne

Søren Astrup Nielsen og
Doris Sørensen, der udstiller i Gylling Mølle under
byfesten.
Søren Astrup Nielsen
maler naturalistiske billeder og fanger nuet med humor og finurligheder. Doris Sørensens billeder

handler om lysten til at
gengive det sete og arbejdet med farverne.

3 Der er åbent fra kl. 10
i møllen både på fredag,
på lørdag og på søndag.

