
Danmarksmesterskaberne i
terrænskydning blev for nylig
afviklet i Borris i Vestjylland,
og på Odense Amts Skyttefor-
enings hold for Ung-skytter
var Simon Lebbaeus fra Bog-
ense blandt de fire skytter.

Simon Lebbaeus skyder til
daglig i Særslev Skyttefor-
ening, og terrænskydningen i
Borris var blot hans anden no-
gensinde.

Alligevel klarede han og
holdkammeraterne sig så flot,
at Odense Amt vandt Dan-
marksmesterskabet, så det var
naturligvis en glad og tilfreds
Ung-skytte, der vendte hjem
til Bogense.

- I terrænskydning går man
en rute på 10 - 15 kilometer,
og undervejs er der syv poster
med forskellige mål og store
og små skiver. Skiverne kan
stå fra 50 til 600 meter ude, så
det gælder om at bedømme
afstanden rigtigt og klikke på
sigtemidlerne, fortæller Simon
Lebbaeus og tilføjer, at der
skydes uanset vejret.

- Vi fik heldigvis kun en lil-
le byge, men det var alligevel
en hård weekend med skyd-
ninger over to dage og hygge-
aften med spisning om lørda-
gen. Da jeg kom hjem søndag
aften var jeg bare helt ødelagt i
kroppen efter de mange timer
med riflen over skulderen,
slutter Simon Lebbaeus. JH

Danmarksmester 
i terrænskydning

Simon Lebbaeus var med på
Odense Amts Ung-hold, som
vandt DM i terrænskydning
(privatfoto).

»Kultur Posten« hedder et
stort katalog, som i sidste
uge lå i bunken af post i
alle nordfynske hjem, og
med sin farvestrålende og
lidt specielle forside til-
trak den sig mere op-
mærksomhed end de al-
mindelige reklamer.

Det mere end 60 si-
der store hæfte viste sig
at være sæsonens tilbud
fra aftenskoler og
biblioteker i de tre
nordfynske kommu-
ner. I hæftet er der så-
ledes blevet plads til
omtale af tilbud fra
alle oplysningsfor-
bund, fra biblioteker-
ne, fra familieland-
brugets familieudvalg
og fra Familie og
Sam- fund, ligesom
man kan læse om kor,
husflidstilbud, musik-
aftenskole og Folke-
universitetskomitéen Nord-
fyn. Kort sagt - stort set alle
vinterens tilbud om folkeop-
lysning, undervisning og kul-
tur samlet i ét og samme hæf-
te.

»Kultur Posten« kan således
også betragtes som et af de
første eksempler på, at den
nye kommunestruktur er ved
at vinde indpas, og som det
står at læse på katalogets bagsi-
de, så er »folkeoplysning og
aktivitet i alle områder og på
tværs af kommunegrænser en
af forudsætningerne for fort-

sat
velfærd og livskvalitet for den
enkelte og for fællesskabet«.

Problemet med et så om-
fangsrigt hæfte er naturligvis
at skaffe sig overblik over de
mange tilbud, men heldigvis
findes der allerforrest et alfabe-
tisk ordnet emneregister, som
kan være til god nytte. Men
ellers må det være en god ide,
at udstyre sig selv med en kug-
lepen og en time eller to
under læselampen, og så ellers
krydse de tilbud af, som passer
til den enkelte. 

Der er kurser,
hvor man især
skal bruge hove-
det, og der er
kurser, hvor
hænderne eller
hele kroppen er
vigtige redskaber.
Nogle tilbud er
omfattende og
strækker sig over
det meste af vinte-
ren med faste
ugentlige lektioner,
mens andre er kor-
te og bliver afviklet
på en enkelt aften.

Appetit/
vækkere
Helt dy os fra at give
et par appetitvækkere
kan vi dog ikke.
Hvad siger du til
overskrifter som

»Thepose-collage«,
«”Fedt, følelser og livsglæ-
de«  eller »Hawaiiansk he-
alings massage«. »God

mad og vin« lyder da slet ikke
tosset, eller måske har du me-

re brug for at »Kende din sy-
maskine«, få et »PC-kørekort«
eller lære at danse »Lancier«.

Rækken af foredrag og de-
batmøder ser bestemt også
interessant ud. Skuespilleren
Lone Hertz er blandt de før-
ste, som besøger Nordfyn for
at lægge op til en debataften
om integration af handicappe-
de i samfundet. Hendes kolle-
ga, Henning Jensen, kommer
senere for at holde foredrag
om depression, og for nu at
holde os til skuespillerne, så
kommer også Allan Olsen og
fortæller om sit liv som aktiv
og ædru alkoholiker. Disse
foredrag eller debatter er na-
turligvis beregnet for voksne,
men der findes skam også til-
bud til børnene. For eksempel
kommer bugtaleren Preben
Palsgaard, børneteatret »Skæg-
spiren« og klovnen Karl Oskar
på nordfynsk besøg i løbet af
sæson 2006/2007.

Jo, der er masser at se frem
til og deltage i.

JH

Aftenskoler, biblioteker m.fl. har samlet under-visningstilbud og en oversigt over kulturelle ar-rangementer i ”Kultur Posten”.

Oplysning, undervisning og kultur
Rigtig mange tilbud i »Kultur Posten«, som netop er sendt ud til alle på Nordfyn

OMRÅDEAVISEN NORDFYNTirsdag den 29. august 2006 15


