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Det sker
I dag
Kulturelt
7-22: Ejby Bibliotek.
7-22: Nørre Aaby Bibliotek.
10-20: Middelfart Bibliotek.
13.30: Foredrag v. tidligere
kammertjener Anker Ander
sen, Kongshøjcentret, Nørre
Aaby.
15-18: Strib Bibliotek.

Møder
19: Informationsmøde om
forskønnelse af højspændings
nettet ved Lillebælt, Kulturøen,
Middelfart.

■ Igen i år valfartede folk fra transportbranchen til Ejby for at
se landet største udendørs messe for faget. Foto: Peter Leth-Larsen

Vestfyn trak endnu en gang
Ejby: Udendørs-transportmessen Vestfyn Trækker, der
i løbet af få år har vokset sig
til Danmarks største af sin
slags, har hverken tabt pusten
eller hestekræfterne.
I den netop overståede
weekend - der var udvidet
med fredag - trak messen
masser af professionelle aktører inden for tranpostbranchen til arrangøren VBC
Group Sales’ store matrikel
ved motorvejsafkørslen ved
Ejby. Alt hvad der kunne
kravle og gå, kunne man fristes til at sige - men det er
naturligvis helt forkert, bran-

chen taget i betragtning. Det
hedder naturligvis i netop
denne forbindelse: Alt og alle
der kunne køre til Ejby.
På messen kunne de besøgende se et stort udvalg af alt
det nye transportmateriel,
der vil indtage landevejene i
de kommende måneder og
år. De kunne både blive klogere, skabe nye forbindelser
og netværke - og måske gøre
en god handel.
Og så ik de lejlighed til at
se, hvad de ypperste danske
virksomheder kan præstere
inden for bl.a. kraner, kroghejs og renovationskøretøjer.

Kvalitetsstempel til GFH
Nordvestfyn: Ved højskole-

opvisningen forleden i Lillebæltshallen blev der af DGI
Fyn og borgmester Steen
Dahlstrøm ønsket tillykke og
delt verbale roser ud til GFH
- Gymnastikforeningen Fjelsted Harndrup.
Anledningen var, at gymnastikforeningen netop er
blevet kvalitetscertiiceret
af DGI, og lykønskningerne
og de rosende ord faldt efter
GFH’s opvisning med Gymnastikhøjkolen i Ollerup.
Både Anna Mette Borring
fra DGI og Steen Dahlstrøm
tilkendegav, at foreningen

er rollemodel for andre foreninger, og roste det store
engagement hos gymnaster,
trænere og bestyrelse. GFH’s
formand gennem mange år
Helge Iversen gav beskeden
videre til de mange gymnaster fra Ollerup:
- Her kan I se, at det nytter
noget at gøre en frivillig indsats, så I skal engagere jer, når
I efter endt højskoleophold
kommer hjem til foreningsDanmark, sagde han.

BASERET På

Aktivt
18-20: Strib Svømmehal.

Film
15.50: Du kan vente dig,
Panorama.
16.30: Gummi T, 3D,
Panorama.
18: Lakseiskeri i Yemen,
Panorama.
18.30/21: Prometheus, 3D,
Panorama.
19.30: Dark Shadows, Nørre
Aaby Bio.
20.15: Men in Black 3, 3D,
Panorama.

Diverse
10-11.30: Mandagscafé i
Sognegården, Middelfart.

I morgen
Kulturelt
7-22: Ejby Bibliotek.
7-22: Nørre Aaby Bibliotek.
10-20: Middelfart Bibliotek.
10-13: Psykiatrisk Samling,
Teglgårdsparken 17, 1 sal,
Middelfart.
11-17: Humlemagasinet,
Rugårdsvej, Harndrup.
11-17: Danmarks Keramik
museum  Grimmerhus.
15-18: Strib Bibliotek.
18.30-20.30:”Broderi med
stolthed”, Historiens Hus,
Algade 8, Middelfart.

Møder
14: Grundlovsmøde m. folke
tingskandidat Camilla Hersom
som taler, Grimmermosehuset,
Kongebroen, Middelfart.
Arr: Det Radikale Venstre.
14: Gundlovsmøde med taler
af Lars Chr. Lilleholt, Inger
Støjberg, Indslev Bryggeri,
Store Landevej, Nørre Aaby.
Arr: Venstre Middelfartkredsen.
14: Grundlovsmøde med
historiker Maria Rytter, ”
Kobakken”, v. Kongebrogården.
14: Grundlovsmøde m. parti
formand Anders Samuelsen,
Kasmoselund, Kasmosevej 3.
Arr: Liberal Alliance.

Aktivt

Rask vandretur Quiltedag på
i historien
Kulturøen
Nordvestfyn: Trænger du til
lidt motion, og vil du også
gerne blive lidt klogere på
lokalhistorien, kan du slå to
luer med et smæk onsdag
den 13. juni. Middelfart Museum og Odense Bys Museer
stiller med guider til en historisk motionstur fra Hyllehøj
til Skrillinge kl. 19-21. Den
raske vandring i historien bliver på blot tre-ire kilometer,
men rækker mere end 5000
år tilbage i tiden. Mødested
er p-pladsen ved Hyllehøjskolen.

Middlefart: Lørdag den 14.

juni er udråbt til Quilt in
Public Day - det betyder noget i retning af ”quilt i det
offentlige rum-dag”. Og det
særlige håndarbejde nyder
også fremme på Kulturøen,
hvor der er åbent quilte-væksted kl. 10-13. For dem, der
ikke har prøvet at quilte, er
der både quilte-kyndige og
sykit til rådighed.
Det er ikke nødvendigt at
tilmelde sig først - man kan
bare møde og begive sig ud i
quiltningens kunst.

10-12: Legestue i Strib
Sognegård.
15: Stjerneløbet, start/mål v.
hjørnet af Galsklintvej/Gran
hækken, Middelfart.
Arr: Middelfart Motionsklub.
19-21: Strib Svømmehal.

Film
15.50: Du kan vente dig,
Panorama.
16.30: Gummi T, 3D,
Panorama.
18: Lakseiskeri i Yemen,
Panorama.
18.30/21: Prometheus, 3D,
Panorama.
19.30: Dark Shadows, Nørre
Aaby Bio.
20.15: Men in Black 3, 3D,
Panorama.

Diverse
13.30-16.30: Strikkecafé,
Asperup Sognehus.

■ Anna Trolle ejede Kærsgaard i perioden fra 1675 til 1723, hvor hun døde på julenat. Ud over at
oprette Brenderup Skole blev hun også kendt for at hente humlen fra Tyskland til Fyn.

Skole tager navn
efter godsejer
■ I forbindelse med
Brenderup Skoles
300 års jubilæum
bliver skolens navn
ændret til Anna
Trolles Skole
Brenderup: Skovtrolde, solsik-

ker, chili, regnbuer og nordlys
har på forskellige tidspunkter
fundet vej til navnene på nogle af kommunens vuggestuer
og børnehaver.
Men når børnene bliver
gamle nok til at gå i folkeskole, er de eventyrlige væsener,
planter og atronomiske fænomener erstattet af noget så
jordbundet som geograi.
Det er også tilfældet i Brenderup, hvor den lokale folkeskole hedder - Brenderup
Skole.
Netop i Brenderup har
man dog valgt at tænke i andre baner.

Den 22. august fejrer de
nemlig 300-året for godsejer
Anna Trolles etablering af
skolen i 1712. Så nu skal skolen hedde Anna Trolles Skole.
- Vi synes, at navnet klinger af noget andet og mere
end Brenderup Skole. Vi var
selvfølgelig allesammen klar
over, at det var lidt usædvanligt, men jo mere vi tænkte
over det, jo bedre synes vi om
idéen, siger skoleleder Lone
Bodekær, der peger på, at
Anna Trolle ikke var en hvilken som helst kvinde:
- Hun var på lere måder en
fremsynet kvinde, som ikke
spærrede sig inde på Kærsgaard Gods, men også tænkte på egnene beboere. Hun
etablerede skolen og bragte
også humlen fra Tyskland til
Brenderup.
Både Lone Bodekær og
formand for forældrebestyrelsen Klaus Kristensen erkender, at der formentligt er

en del i Brenderup og næsten
alle udenfor, der ikke kender
Anna Trolle.
- Men så tænker vi jo, at folk
vil blive nysgerrige og måske
spørge ind til det eller besøge vores hjemmeside, siger
Klaus Kristensen, der dog allerede har måtte møde de første skeptiske blikke:
- De siger typisk, at det da
lyder spændende, men spørger så, om vi er sikre på, at det
er en god idé. Men det er vi.
Politikere siger ja
Før Brenderup Skole oficielt
kan skifte navn til jubilæet
den 22. august, skal politikerne sige ja to gange. Først
i skoleudvalget og dernæst i

[ Vi synes, at navnet
klinger af noget andet
og mere end
Brenderup Skole
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Numerolog: To
gode navne
■ Hvilket navn er
bedst? Avisen har
bedt en numerolog
om at bedømme
navneændringen i
Brenderup
Brenderup: Et navneskifte fra

Brenderup Skole til Anna
Trolles Skole er både godt
og skidt, hvis man spørger
numerolog Freja Larsson fra
Otterup.
Hun har analyseret begge
navne og fundet frem til at
begge navne er ideelle til en
skole.
”Det er et meget pudsigt
tilfælde med skolens navn og
navneforslag. Begge navne
giver som mindste tværsum
tallet 5, som står for undervisning/videnformidlings-tallet.
Altså et ideelt tal for en skole”.
Samtidig udløser navnet
Trolles en særlig gevinst, fordi det giver et karmisk belønningstal.
”Navnet, som står forrest
(Brenderup og Anna), har ens
tværsum (3), men har forskellig betydning. Her er Brenderup bedst. Til gengæld er
Trolles = 27/9 et karmisk belønningstal, som giver god
vind i sejlende med hensyn til
at sætte nogle planer i gang,
som man dog helst ikke skal
snakke højt om, men udføre
i praksis”, skriver Freja Larsson.
Hun skriver dog også,

■ Navneændringen skal blandt andet proilere skolen skarpere
i retning af det musiske og kreative. Her er det et billede fra den
traditionsrige cirkusforestilling. Arkivfoto: Nils Svalebøg
byrådet.
Da skoleudvalget mødtes
i den forgangne uge, var der
dog ikke nogen tvivl.
- Vi kan ikke se noget forkert i, at skolen kommer til
at hedde Anna Trolles Skole,
hvis det er det, som skolen og
forældrene ønsker, siger udvalgsformand Kasper Højte
(S), der ikke frygter, hvis andre skoler vil følge Brenderup
Skoles eksempel.
- Umiddelbart tror jeg ikke,
at det bliver nødvendigt at
lave særlig regler for, hvad
skolerne må kalde sig. Så
skulle det jo være fordi, at der
var skoler som foreslog nogle
underlige navne. Og det er
der jo ikke nogle, der har nogen interesse i, siger han.
Mens det er usædvanligt
for en folkeskole at gå væk

fra et geograisk navn, er det
igennem de seneste år blevet
mere normalt, at folkeskoler
forsøger at proilere sig tydeligere over for forældrene.
Og ifølge Lone Bodekær er
det også i det lys, at navneændringen skal ses:
- Det ligger i tiden, at man
gerne vil proilere sig, så folk
ved, hvad man står for. Hos
os handler det selvfølgelig om
faglighed, men også om musik og kreativitet.

Af Jonas Ancher Nyeng
Foto: John Fredy
jany@fyens.dk, jfr@fyens.dk

at navneændringen vil øge
spændingerne på skolen og
lede til både interne og eksterne konlikter.
Det skyldes ikke mindst
skolens fødselsdato den 22.
august 1712.
”Da skolen fødselsdato er
22 (=4) er den sikkert gået sine
egne veje og har sine egne
metoder og bryder sig ikke
om at rette ind efter gældende normer. Denne 4-energi
indes et andet sted i numeroskopet, hvor den påvirker
skolens interne forhold. Ved
et navneskift øges antallet af
disse markante, viljestærke
og opindsomme 4-energier.
Derved fordobles de interne
og eksterne spændingsproblematikker ved et skift til
Anne Trolles Skole”, skriver
Freja Larsson.
Selve navnet Anna er også
problematisk, skriver Freja
Larsson:
”Med navnet Anna som
skolens nye ”fornavn” kan
man opleve at måtte arbejde
ekstra hårdt og få en tendens
til at blive lidt perfektionistisk
for at undgå kritik udefra fra
myndigheder og forældre”,
der konkluderer:
”Alt det gode vil fortsat
være til stede ved navneskift,
men visse besværligheder vil
øges efter min opfattelse. Ærgerligt, for det var ellers lot
med et rigtigt navn på skolen”.
Af Jonas Ancher Nyeng
jany@fyens.dk

Anna Trolle blev
hentet af fanden
Nordvestfyn: Hvis lærerne på

Brenderup Skole vil undgå
at give eleverne mareridt,
skal de nok undgå visse fortællinger om Anna Trolles liv
og død, når de skal forklare,
hvorfor skolen skal opkaldes
efter hende.
Myten om hendes død kunne nemlig ligeså godt være
plottet til en gyserilm.
På godset Kærsgaards
hjemmeside fremgår det, at
Anna Trolle dels byggede
skolen og dels sendte to bønder til Tyskland, så de kunne
lære at dyrke humle på Fyn.
Det lykkedes og resultatet
blev, at egnen i de følgende
århundreder levede højt på
dyrkningen af humle.
Til gengæld kom Anna

Trolle i konlikt med kirken,
da hun ville begrave sin elskede hund på den lokale kirkegård. Præsten lod sig overtale,
men det blev opdaget, så hunden måtte graves op.
Og så kommer det lidt
uhyggelige. Ifølge myten blev
Anna Trolle nemlig hentet
af fanden, da hun døde julenat 1723. Hun vidste, at hun
skulle dø netop denne nat og
havde derfor fået præsten til
at tegne kors for alle vinduer.
Men fanden kom og væltede
et stort asketræ gennem taget, så han kunne tage Anna
Trolle med. Om morgenen
var der kun en håndfuld støv
tilbage af Anna Trolle, og i
ligets sted fyldtes kisten med
sten. (nyeng)

■ - Er du færdig, far? Efter 24 timer på cyklen modtages Jacob
Sandberg af familien. Svaret er: både-og. Foto: Peter Leth-Larsen

- Min krop har det
faktisk pissegodt
■ Jacob Sandberg fik
sin debut i Middelfarts
ekstremcykelløb - et
helt døgn i sadlen
Middelfart: Ekstremsport er

blevet ekstremt populær de
senere år. Stadig lere bruger måneder på at træne
hårdt for at kunne gennemføre ironman-konkurrencer,
halve eller hele maratonløb
eller nådesløse cykelløb over
hundredevis af kilometer.
Men hvorfor gør de det?
Hvorfor presser de sig selv
til det yderste af deres fysiske
formåen - og måske endda
lidt længere?
- Jeg ved det sgu ikke. Det
var en udfordring for mig
selv. Jeg har trænet meget
op til løbet. Bare spørg familien, siger Jacob Sandberg,
der netop er kommet i mål
ved Lillebæltshallerne efter et helt døgn i sadlen som
deltager i ekstrem-cykelløbet
Bianchi Melfar 24.
Det er første gang, han deltager i ekstremcykelløbet i

hjembyen, hvor han cykler i
Motionscykelklubben Baghjulet.
- Er du færdig nu, far, spørger børnene, der tager imod
ham sammen med resten af
familien.
Og det er han. Men overraskende nok ikke fysisk.
- Min krop har det faktisk
pissegodt. Men der er jo noget, der hedder adrenalin, siger han.
571 kilometer har han tilbagelagt på de 24 timer i sadlen. Og det var hårdt.
- Det var væsentligt hårdere, end jeg havde troet.
Det blæste jo helt åndssvagt.
Værst var det ved et-tiden i
nat. Der var bare ikke noget
ved det. Jeg skulle arbejde rigeligt med mig selv for at fortsætte, siger han.
Men skal han så være med
igen næste år?
- Jeg ved det ikke. Måske
skal jeg inde en anden udfordring. Men måske ser jeg det
anderledes til januar.
Af Jesper Gimbel
jegi@fyens.dk

Fem ruter på
stor cykeldag
Nordvestfyn: Fem ruter i ire
byer. Det er tilbuddene i Middelfart Kommune, når Cyklistforbundet søndag 10. juni
holder Store Cykeldag over
hele landet.
I Brenderup, Føns og Gelsted arrangerer lokaludvalgene familieture ud i det blå
med ture fra 7 til 15 kilometer
i nærområdet.
I Middelfart har Motionscykelklubben Baghjulet to ruter på programmet. En lang
tur på 50 kilometer og en familietur på den 15 kilometer,
som følger kløverstiruten fra

Middelfart til Strib og retur.
Middelfart Kommune er
med på sidelinjen, da kommunen har sørget for præmier til alle ire lokationer. Præmier, som arrangørerne får til
opgave at dele ud.
Alle ire steder begynder
cykelturen klokken 11.
Læs mere om ruterne på
www.middelfart.dk/storecykeldag.

Af Bjarne Jacobsen
bja@fyens.dk

