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■ Hele tre generalforsamlinger på én aften i Langtved Forsamlingshus. Arkivfoto: Kim Rune

Generalernes aften
Langtved: Onsdag den 21.

hus Forening, og herefter
gælder det støtteforeningerne. Bankoklubben er for
klokken 19.45, klokken 20.30
venter man så, at det er tid til
Teaterforeningen Langtved
Forsamlingshus.
Når det hele formodentlig er godt overstået ved
21.15-tiden, er der ostebord.

Udstilling på
Husflidsskolen

Det drejer sig blandt andet
om patchwork, keramik og
blomsterbinding.
Blandt de lidt mere usædvanlige ting på udstillingen
er en kjole lavet af sider fra
gamle bøger.
Der bliver solgt lodder til
et lotteri, hvor præmien er en
picnickurv, og det er muligt
at købe kaffe og kage.
Alle er velkomne til at kigge forbi.

marts gælder det for deltagerne i Langtved Forsamlingshus om at holde tungen
lige i munden og tingene
adskilt, når hele tre generalforsamlinger skal afholdes
samme aften.
Det begynder klokken 19
med Langtved Forsamlings-

Nyborg: Husflidsskolen på

Carlsmindevej 1 i Nyborg
holder sin traditionelle forårsudstilling lørdag 24. marts
klokken 11 til 16.
Her vil Husflidsskolens
elever vise nogle af de ting,
som er blevet lavet i løbet af vinteren på skolen.

Unge skal lære om misbrug
Nyborg: 60-65 elever, på ucenteret i Nyborg, skal i næste uge fra mandag til fredag
arbejde med misbrug og rusmidler. Eleverne får blandt
andet besøg af repræsentanter
fra rusmiddelcentret, politiet
samt narkolauget, som holder
fordrag om emnet.
Emneugens første to dage
vil byde på introduktion til

emnet gennem fordrag og
film. Senere på ugen skal
eleverne arbejde i værksteder, hvor produkterne skal
være grundlag for en udstilling, som skal afslutte ugen.
U-centret er det, der i folkemunde kaldes 10.klassecentret, og det har til huse i de
svenskrøde bygninger ved
Birkhovedskolen.

Forsvandt efter
påkørsel

ForedraG oG
GUdSTjeNeSTe

Nyborg: En bilist forsvandt

hurtigt fra Kronprinsensgade
natten mellem lørdag og søndag efter at han havde påkørt
en parkeret bil, der tilhører
en af gadens beboere.
Et vidne så dog påkørslen,
og skrev bilens registreringsnummer ned.
- Så der er da lidt at arbejde
med, siger vagtchef Bjarne
Puggaard, Fyns Politi. (jeb)

Tårup: Søndag 25. marts er

der klokken 19.30 forårsgudstjeneste i Taarup Kirke
ved valgmenighedspræst i
Ryslinge, Michael Nielsen.
Men ud over gudstjenesten
vil Michael Nielsen under
overskriften ”Ud med sproget” efter gudstjenesten fortælle om dialekt, rigsdansk,
sprog og identitet under et
foredrag.
Foredraget med tilhørende kaffe og kage finder sted
i konfirmandstuen i Frørup
efter gudstjenesten. Der er
gratis adgang.

■ Fire-årige Albert Møller i venstre hjørne vandt sin første pokal til et stævne i Ringe. Her slog han tre ældre spillere. Det er hans
søskende, der givet ham skakfeber. Sophus Møller (11 år), Benedikte Møller (9 år) øverst til højre og Elizabeth Møller (7 år).

Skakfeber i præstegården
■ Der bliver kastet
rundt med skakgloser
i præstegården i
Frørup. Selv familiens
fire-årige spiller
Frørup: Ved et lille hvidt bord i
stuen sidder Sophus på 11 og
lillebror Albert på fire. Foran
dem står et af husets mange
skakbrætter.
Sophus’ lange ben kan ikke
helt klemmes ind under det
lave børnebord, og overfor
slænger fire-årige Albert sig
ind over brættet.
- Hvad gjorde du så? spørger han entusiastisk.
Sophus er i gang med at
genskabe den kamp, han spillede aftenen forinden. Han
slipper hesten på et af de hvide felter, og kigger på sin lillebror.
- Sådan, siger han.

- Og hvad gjorde han så? lyder det fra Albert.
Sophus og Albert går til
skak. Det gør deres søstre Elizabeth på syv og Benedikte
på ni også. Det har de nemlig
lært af deres far. I weekenden
var Elizabeth og Benedikte
til DM i skak. Og i starten af
marts blev Elizabeth samlet
Grand Prix Vinder på Fyn i
sin årgang. Det samme gjorde
storebror Sophus. Og fireårige Albert, han indkasserede sin alleførste pokal efter
blandt andet at have slået en

[ I skak er det jo tilladt
at sidde og tænke over
et træk i fem minutter.
Så det kræver noget at
sidde tålmodigt overfor
og vente.
AndréFriisMøller, sognepræst

17-årig modstander.
En gang om ugen spiller
alle børnene skak på 4kløverskolen. Her er det far, André
Friis Møller, der står for træningen. Og en gang om ugen
spiller Sophus skak i Frem
Skakklub i Odense. Her er far
med. Men ingen af de andre
børn.
- Det er fordi, det er for
sent. Det er jo en skoledag,
sukker syv-årige Elizabeth
og afslører, at det er hun ikke
helt tilfreds med.
Skak før havregrøden
Det var helt naturligt, at André Friis Møllers børn skulle
lære at spille skak. Han er
nemlig selv vokset op i et
hjem med skakbræt.
Her var det ægte kvalitetstid, når mor var på arbejde, og
far havde tid til bare at spille
skak. Kun de to.
- Det var jo enormt hygge-

ligt at være sammen på den
måde, fordi jeg kunne mærke,
at min far også syntes, det var
sjovt, fortæller André Friis
Møller og fortsætte:
- Børn kan jo også godt
mærke, om den voksne synes, den der fællesaktivitet er
noget ved. Og det er det gode
ved skak. Det er sjovt for os
alle.
Det er faktisk så sjovt, at
sognepræsten ofte har problemer med at få sin yngste
søn i børnehave til tiden. Albert mener nemlig, at man
sagtens kan nå et spil skak før
havregrøden.
- Men det går altså ikke, griner André Friis Møller.
Det var Albert selv, der ville lære at spille skak. Alle de
store søskende gjorde det, og
så ville han også gerne være
med.
Det er de færreste fire-årige, der kan spille skak, erken-
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Det sker

Villedræbe
sinkone

■ 33-årig nyborgenser fængslet efter at
have stukket en mand
ned med kniv

Nyborg: - Jeg var rasende, og

havde der ikke være nogen til
at holde mig tilbage, så havde
jeg dræbt dem alle fem.
Det var en ualmindelig
åbenhjertig 33-årig mand,
der i går eftermiddag var i
grundlovsforhør ved Retten
i Svendborg sigtet for grov
vold, efter at han natten forinden var troppet op i sin kones hus med en kniv. Her stak
han en mand ned med kniven
- manden blev ramt i brystet
under armhulen, men slap for
alvorlige skader, selv om kniven gik 10 centimeter ind.
Den 33-årige erkendte volden og blev varetægtsfængslet
i fire uger. Han protesterede
ikke mod kendelsen.
I retten forklarede den
33-årige, at han er rasende på
sin kone, som han er ved at
blive skilt fra.
Derfor trængte han ind
i hendes rækkehus i Møllervangen i det nordlige Nyborg omkring klokken 1.20
natten til søndag.

Og det var ikke for at hyggesnakke.
- Jeg havde taget kniv med,
og jeg ville bruge den, hvis det
var nødvendigt, sagde han i
grundlovsforhøret.
Meningen var at komme
efter konen og stikke hende
ned, sagde han.
- Jeg er rasende på hende.
Hun sidder og ryger hash til
klokken lort om aftenen lige
foran mine børn, sagde den
33-årige og påstod også, at
konen slår børnene og ikke
læser med dem eller holder
hjemmet rent.
- Jeg vil have mine børn, var
noget at det sidste, han sagde,
inden han blev ført ud af retssalen af et par betjente.

Vennerne
Inden den 33-årige tog af sted
mod konens lejlighed, havde
han ringet til nogle venner.
De skulle ikke være tæskehold, sagde han, men stå klar
udenfor, hvis det blev nødvendigt, forklarede han.
Og det var måske ganske
heldigt. For det var nogle af
mandens venner, der greb ind
og sørgede for, at den 33-åriges raseri ikke gik helt galt.
Han var nemlig på vej til at
stikke endnu en mand ned, da

I dag

Kulturelt

vennerne fik hold på ham.
- Hvis vennerne ikke havde
grebet ind, tror jeg, at alle fem
havde været døde, sagde han.

Låste sig ind
Da han nåede frem til kvindens rækkehus i Møllervangen, låste han sig ind og stod
pludselig med kniven hånden
i stuen, hvor konen holdt fest
med fire venner.
- Der blev panik og råb og
skrig, og en af dem forsøgte at
komme væk gennem badeværelsesvinduet.
Det var ham, som endte
med at blive stukket med kniven.
- Jeg kendte ham ikke. Jeg
tænkte ikke noget på det tidspunkt. Jeg var ligeglad, om
han døde, sagde den 33-årige.
Han erklærede også, at han
var stolt af det, han havde
gjort.
Han fortalte i retten, at han
efter bruddet med konen bor
i en lejlighed i Nyborg og ser
sine børn jævnligt. Men børnene bor altså hos moderen.
Af MogensRasmussen
moras@fyens.dk

8.15-13 og 15-18: Åbent på
Ullerslev Bibliotek.
10-18: Åbent på Nyborg Bibliotek.
12-18: Åbent på Ørbæk Bibliotek.
15-17: Åbent på Nyborg LokalHistorisk Arkiv. Kongegade 7,
1, Nyborg.
19-21: Åbent på Ullerslev
Lokalhistoriske Arkiv. Langtvedvej 15, Ullerslev.

Aktivt

9.30: Aktiviteter. Egevang,
Ullerslev. Arr.: Dagcentret
Egevang.
9.30-12: Legestue for de 0-6
årige iflg. en voksen. Avlsgården, Nyborg. Arr.: Avlsgårdsforeningen.
9.30-12: Åbent værksted.
Kongens Bastionsvej 2, Nyborg. Arr.: Aktivitetsforeningen
Vestervold.
10: Let motion. Egeparken,
Nyborg. Arr.: Egeparkens Brugerråd.
10-14.45: Aktiviteter. Kløvervej
1, Ørbæk. Arr.: Dagcentret.
18.30: Håndarbejdscafé.
Langtved Friskole. Arr.: Langtved Håndarbejdscafé.
20: Koncert med Michael
Falch. Nyborg Kino. Arr.:
NG&IFs venner og NG&IF Koncertudvalg.

Møder

18.30: Generalforsamling.
Spejderhytten. Arr.: Kongshøj
Spejderne KFUM.
18.30: Ordinær generalforsamling. Hotel Nyborg
Strand. Arr.: Motionsklubben
Elefanten.
19: Ordinær generalforsamling. Avlsgården, Skaboeshusevej 102, Nyborg. Arr.:
Avlsgårdsforeningen.

DEN GYLDNE

Elever hjælper Indien
Nyborg: I samarbejde med

■ André Friis Møller er sognepræst i Frørup. En gang om ugen
træner han sine børn - og mange flere i skak på 4kløverskolen.
der André Friis Møller. Men,
det er ikke fordi, de ikke kan
lære det.
- Det kræver selvfølgelig at
børnene er tålmodige, og det
er nok det, der er det sværeste, siger han.
Der er nemlig meget ventetid, når man spiller skak.
- I skak er det jo tilladt at
sidde og tænke over et træk
i fem minutter. Så det kræ-

ver noget at sidde tålmodigt
overfor og vente, forklarer
André Friis Møller.

Af AnneWittorffRusbjerg
Foto: JensWognsen
anwi@fyens.dk, jewo@fyens.dk

foreningen Skole for Livet
har en gruppe på 20 elever
fra Nyborg Gymnasiums internationale linje udarbejdet
undervisningsmateriale, der
skal hjælpe indiske skoleelever med at lære engelsk.
Foreningen Skole for Livet hjælper elever fra 1. til 7.
klasse på en indisk kostskole,
som ellers ikke ville have mulighed for at gå i skole, da de
kommer fra fattige familier,
der ikke har råd til at sende
deres børn i skole.
Og nu får de indiske skolebørn endnu en hjælpende hånd
i form af undervisningsmateriale, som eleverne fra Nyborg
Gymnasium har lavet.
- Carsten Henriksen fra
Skole for Livet gjorde os opmærksom på, at de indiske
børns engelskundervisning
har mangler. Undervisningsformen er gammeldags, og
deres bøger er forældede.
Derfor gik vi blandt andet i

gang med at udvikle undervisningsmateriale, forklarer
Mariann Brandt, der er lærer på Nyborg Gymnasium
og har været med i processen
omkring samarbejdet mellem
gymnasiet og Skole for Livet.
De internationale elever
på gymnasiet har også startet fundraising-projekter og
udviklet en blog om Skole for
Livet.
Og planen er, at samarbejdet mellem Skole for Livet
og Nyborg Gymnasium skal
fortsætte i fremtiden.
- Vi vil gerne have en fast
tilknytning til Skole for Livet,
så de internationale elever på
gymnasiet også i femtiden kan
arbejde sammen med projektet i undervinsingen. Det
giver en autenticitet, og eleverne har engageret sig meget
i det, siger Mariann Brandt fra
Nyborg Gymnasium.
Af KristianPedersen
krpe@fyens.dk

DEMO-DAG
Onsdag 21. marts kl. 10-16

Fodterapeut Morten Skovfoged vil demonstrere og vejlede omkring
valg af det rigtige fodtøj, der kan afhjælpe dine problemer.
I Danmark har New Feet udviklet en særlig kollektion for folk med
diabetes, gigt eller følsomme fødder. Fodtøjet er udført i de bedste
materialer og har rummelig læst, suveræn stødabsorbering og høj
stabilitet.
www.new-feet.com
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