
Tirsdag den 1. januar 2013 - uge 1 3

Vil du være med til at udvikle 
hesteturisme på Nordfyn? 

Tag med til idémøde 
den 15. januar kl. 18.30 
på Ditlevsdal Bisonfarm
Formålet er at få en masse gode idéer om hesteturisme 
frem i lyset– og se om der er mulighed for at samarbejde 
om udvikling af hesteturisme.

Har du nogle gode idéer – og kan du se mulighederne 
i at styrke hesteturismen på Nordfyn – så tilmeld dig 
mødet på tlf. 64 81 20 44 eller 
per e-mail bogense@nordfynsturist.dk 
senest torsdag den 10. januar.

Med venlig hilsen

 programmet:
18.30
Velkomst v/ formand for Erhvervs- og 
Udviklingsudvalget Kurt Christensen og 
servering af lækker anretning.

19.15
Foredrag af Jens Tranberg, medstifter af JBK 
Horse Shows. Han vil tale om sine erfaringer 
med at arrangere store hesteoplevelser, bl.a. 
med World Cup og Den Spanske Rideskole.

19.45
Oplæg af godsejer Ditlev Berner fra 
Holstenhuus, der vil tale om erfaringerne 
med at skabe et grundlag for hesteturisme 
på Sydfyn via projektet Riderute Sydfyn.

20.05
Diskussion i grupper. Hvilke muligheder kan 
I se for at udvikle hesteturisme på Nordfyn?

20.35
Opsamling af idéer. Hvis der er interesse for 
det, nedsættes en idégruppe, der kan arbejde 
videre med alle de gode idéer om udviklingen 
af hesteturisme på Nordfyn.
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Historien om barnevognen i New York
Anette Sørensen Habel fra 
Skovsby på Nordfyn blev 
med et slag verdenskendt i 
1997. Nu har hun skrevet en 
bog om sine oplevelser med 
det amerikanske retsvæsen.

I 1997 går en dansk kvinde 
på restaurant i East Village 
i New York sammen med 
sin datters far. Hendes 14 
måneder gamle datter lig-
ger og sover i sin barnevogn, 
som moren lader stå udenfor 
restauranten - en helt almin-
delig måde at opføre sig på i 
Danmark, men i New York er 
det noget, man bare ikke gør.
Forbipasserende finder det så 
forfærdeligt, at de alarmerer 
politiet. Mor og datter bli-
ver adskilt, moren kommer 
i fængsel ilagt håndjern, og 
ingen vil fortælle hende, hvor 
hendes lille pige er.

Nu har Anette Sørensen Ha-
bel skrevet og udgivet en bog 
om historien, som kom i næ-
sten alle verdens nyhedsme-
dier. Bogen hedder Ormen i 
Æblet, er skrevet i et let og 
levende sprog, og fænger om-
gående. Her et lille uddrag: 
- Du går ingen steder, Miss. 
Du er arresteret.
Jeg får et chok og holder fa-
stere på håndtaget. 
- Hvorfor er jeg arresteret?
- Fordi du har vanrøgtet dit 
barn, tag hænderne væk fra 

styret og om på ryggen.
Jeg gør, som han siger. Mær-
ker det kolde metal mod mine 
håndled, hører klikkene fra 
den lille jernstang med hak-
kerne på som bliver skubbet 
ind i håndjernet, til det sid-
der helt tæt på min hud. 
Det går op for mig, at det er 
virkeligt, det der sker lige her 
og nu. 
- Hvad med min datter?
Der går en strøm igennem 
mig. Det føles som om min 
krop sover. Alt står stille. Jeg 
er helt vågen, men det føles 
som i en drøm.
- En kvindelig betjent vil tage 
sig af hende.

Anette Sørensen Habel blev 
verdenskendt, fordi hun lod en 
barnevogn med sin datter i stå 
udenfor en restaurant i New 
York.

Der har efterhånden samlet 
sig en stor skare mennesker, 
som står på fortovet foran 
indhegningen til caféområdet 
for at se, hvad der foregår. 
Der holder tre-fire blinkende 
politi-biler.

Anette Sørensen Habel er født 
i 1967 og opvokset i Skovsby 
på Fyn. Hun er uddannet 
skuespiller fra HB-Studio, 
New York, i 1995. Boede åre-
ne derefter i  København, pt. 
i Hamborg.
Hun har skrevet flere novel-
ler. Romanen Ormen i æblet 
er hendes debut.

Tilbage på TV
På torsdag den 3. januar kan 
man se Anette Sørensen Ha-
bel i Deadline på TV klok-
ken 22.30. Her bliver der 
fulgt op på historien, der blev 
kendt som The Pramcase og 
beskrevet i både New York 
Post, New York Times, BBC, 
CNN og samtlige danske me-
dier dengang.
Bogen er meget personlig og 
spændende læsning, den er på 
175 sider og kan eksempelvis 
købes hos Otterup Bøger & 
Papir. Den koster kr. 199,95.

Talenter afslutter 2½ års ekstra fysiktimer
FYSIK. Som fysiker kan 
fremtiden byde på alt fra 
udvinding af Grønlands un-
dergrund, 3D print og kræft-
forskning til opstart af egen 
virksomhed på baggrund af 
en spændende ide. 125 talen-
ter fra 25 gymnasier landet 
over fejrede torsdag d. 6. de-
cember afslutningen på Ma-
sterClass Fysik hos Science-
Talenter. Nu gælder det deres 
SRP - og senere måske en 
fremtid som fysiker.
Efter en god fælles frokost 
fik alle talenter overrakt et 
diplom for deres deltagelse 
af talentchef Hanne Hautop 
og fhv. undervisningsmini-
ster Bertel Haarder under 
stor jubel og klapsalver. Af-
slutningen på MasterClass 
fysik bød tillige på en række 
indlæg fra netop Bertel Haar-
der, rektor ved DTU Anders 
Bjarklev og en ung fysiker, 
Klaus Højbjerre, som alle gav 
deres syn på, hvordan en na-
turvidenskabelig uddannelse 
kan bruges.
Bertel Haarder, som også 
er en af initiativtagerne til 
Mærsk McKinney Møller Vi-
dencenter, er ikke i tvivl om 
vigtigheden af at uddanne 
flere fysikere og naturviden-
skabsmænd til gavn for det 
danske samfund og verden. 
- Det bliver nogle af jer, der 
skal finde ud af, hvad der fin-
des i Grønlands undergrund!, 

afrundede Bertel Haarder sin 
tale til talenterne
Den unge fysiker, Klaus Høj-
bjerre, kan godt huske forlø-
bet gennem sin uddannelse 
- og alle de store spørgsmål 
om, hvad han skulle være. 
Når Klaus i dag ser tilbage på 
tiden i gymnasiet og univer-
sitet, indrømmer han dog, at 
han i situationen ofte er gået 
efter det, han synes var mest 
spændende. Det har i dag gi-
vet ham en kæmpe værktøjs-
kasse med adgang til spæn-
dende projekter, forskning 
og job inden for 3D print og 
kræft.
Anders Bjarklev, ingeniør og 
rektor på Danmarks Tekniske 
Universitet, lagde dog heller 
ikke skjul på, at alle talen-
terne er velkomne på DTU 
efter sommerferien, når de er 

færdige med gymnasiet. Og 
en ingeniøruddannelse herfra 
giver også mulighed for selv 
at starte sin egen virksomhed 
på baggrund af en spændende 
ide.

Kort om 
MasterClass Fysik
Et supplerende undervis-
ningstilbud til de 125 mest 
talentfulde gymnasieelever 
i fysisk fra 25 forskellige al-
mene og tekniske gymnasier. 
Det treårige forløb indehol-
der seks camps og en stu-
dietur til forsknings-center 
CERN i Schweiz. Talenterne 
får inspiration og faglig for-
dybelse i fysiskfaglige områ-
der. Projektet er finansieret af 
Augustinus Fonden med 3,24 
mill. kr.

Talentchef Hanne Hautop, Kristoffer Bruun Refer 3.c, Mads Friborg 
Nielsen 3.d, Louise Vilsbøll Larsen 3.c, Mathias Bøgh Halbro 3.c og tid-
ligere undervisningsminister Bertel Haarder.


