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Profil

Dyrlægen har kæmpet for sin parkgolf
■■Nicolai Agger, der
har udsigt til Helnæs
Bugt, er endelig
kommet nærmere at
bruge sine 36 huller
Han troede, det ikke var no-

gen sag.
Men det blev en sag.
En langstrakt sag.
En sag over to år.
Men der er lys forude for
Nicolai Agger fra Ungersbjerge 7 med Helnæs Bugt
som pittoresk nabo inde fra
trækøkkenbordet.
Eller skulle vi sige: Hul
forude, thi de seneste to år
har Nicolai Agger kæmpet

Blå bog
➤➤Nicolai Aggerer født 16. januar 1949 og er fra Struer-kanten. Han har bygget en park
golf-bane ved Ungersbjerge
ved Haarby. Her har han også
boet siden 2007.
➤➤Haner tidligere dyrlæge og
skabte sig derefter en karriere
i medicinalindustrien. Han var
med til at skabe en pumpe til
væskebehandling af nykælvede
køer i firmaet Pharmalett A/S,
som han siden solgte.

en kamp for at få lov til at
etablere og bruge sin såkaldte parkgolf-bane med tilhørende vinbutik.
Nu om dage ser det ud til,
det endelig lykkes, da Assens Kommune har vedtaget
en lokalplan, der muliggør
drømmen.
”Jeg kunne ikke forestille
mig, at nogen ville blande sig
i, hvor man anlagde en græsplæne til at slå til en bold på”,
sagde Nicolai Agger i en artikel i denne avis om den
japanske parkgolf, der er en
blanding af kroket og golf.
Parkgolfen spilles modsat
golf på en mindre bane med
en større bold.
Men nogen blandende sig.
Nærmere bestemt de lokale naturforkæmpere i
Danmarks Naturfredningsforening. De mente, kommunen havde været for lemfældig med tilladelserne og
klagede derfor et par gange.
Både en masse naboer og
byrådspolitikere har været
positive over for banen. Den
kan fremme turismen, hedder det sig. Og Nicolai Agger
har så store planer, at han vil
udbrede sporten til at knopskyde i resten af Danmark og
trække et VM til sine 36 hul-

Sepp Piontek, legendarisk

fodboldtræner, der i onsdags
fyldte 75 og som siden 1980
har boet i landsbyen Vejrup
ved Blommenslyst med
fru Gitte, har forlængst lagt
støvlerne på hylden, men at
engagement, humor og talegaver stadig er opdateret,
kan man høre, når han på sit
charmerende cirkusdansk
fortæller om sin spiller- og
trænerkarriere, og hvordan
han gjorde op med amatørismen i sit nye
hjemland. Han
er født i Breslau,
i dag er polsk og
hedder Wroclaw.
Piontek er ude
med et foredrag
i AOF-regi, torsdag 19. marts kl.
19 foregår det på
Kulturmaskinen
ved Brandts.

Kim Kingo, stor fynsk jazzmu-

siker, (foto) har udgivet plader med bl.a. Odense Banden, men aldrig i eget navn.
Det rådes der bod på
nu med sin Kingos Swing
Quartet, der ud over kapelmesteren selv omfatter Gert

Kolmos, Niels Christian Resting
og Mogens Westermark.

Som appetitvækker for et
senere album
har Kingo og co.
været i studiet
og indspillet en
single med Otto
Brandenburgnummeret ”Kaj
og Erling” med
det touch, som
han mener passer til kvartettens repertoire.

Fødselsdag

60

Teknisk serviceleder
ved Tre Ege Skolen
i Ryslinge Leif Kristiansen,
Skovlundsvej 3, Ryslinge,
fylder 60 år tirsdag den 17.
marts.

40

■■Nicolai Agger fra Haarby-kanten kan endelig smile. Efter et par år ser det ud til, han endelig
kan komme til at bruge sin parkgolf-bane. Arkivfoto: Jens Wognsen
lers idyl.
66-årige Nicolai Agger er ikke

en, der sådan opgiver.
Den tidligere dyrlæge, der
senere kom over og gjorde
en indbringende karriere i
medicinalindustrien, er fra
Struer-kanten og har spillet
håndbold på så højt niveau i
sine formative år, at han var

på både ynglingelandsholdet
og A-landsholdet.
På tærsklen til at blive udtaget til OL i 1972 i München kom en ledbåndskade
på tværs og stjal oplevelsen,
hvilket han aldrig er kommet
sig over i sine drømme.
Men wingen vandt dog
DM med IF Stadion på Nørrebro i både ’72 og ’73.

Han har efter eget udsagn
altid ”løbet med en bold foran” sig, som Nicolai Agger
har sagt det til citat.
Det var også bolden og en
Europa Cup-tur til Island,
der smeltede ham sammen
med sin første kone, han formede to børn med.
I dag er hans nye ”barn”
parkgolf-banen. (makl)

Jan Schou, Odense-entertai-
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Jubilæum

Navnligt- i dag om Arne Lundemanns særlige aftale med William Rosenberg
ner, var i rollen som ambassadør og arrangør af et velgørenhedsshow til fordel for
Terre des Hommes, særdeles
tilfreds, da han efter showet med gratis underholdning af
fra kendte ansigter - kunne
overdrage en ”betragtelig
sum penge” til organisationens topledelse i Danmark.

Adresse:
Navneredaktionen,
Banegårdspladsen,
5100 Odense C

■■Arne Lundemann mindes
sjælden aftale med kollega.
Arne Lundemann, lun fætter
fra Nyborg der i 55 år har
underholdt danskerne og i
40 år var tilknyttet Odense
Teater, har andre kreative
årer, der kommer til udtryk,
når han med pensler og farver kaster sig over sit staffeli.
- Jeg farer heldigvis stadig
land og rige rundt og underholder, i Blokhus og på blokvogne, men jeg nyder også at
slappe af med at male. Det er
en lise for sjælen at fordybe
sig i billedets forvandling og
en glæde, jeg ofte fik en god
snak med skuespillerkollega
William Rosenberg om - han
var en fremragende maler.
I november sidste år stod
Lundemann foran alteret i

■■Rasmus Fruergaard, t.v., én af Odense Teaters alsidige talenter, var lutter øre, da teaterchefen Jens August Wille bød ensemblet velkommen til første læseprøve på Monty Pythonmusicalen ”Spamalot”. Her drager Fruergaard, som ridder Sir
Galahad, ud med King Arthur alias Anders G. Koch (t.h.). Fruergaard er p.t. udlånt til ”De tre Musketerer”s turnéudgave.
Frederiksberg Kirke.
Anledningen var William
Rosenbergs bisættelse.
Han havde selv bestemt
og aftalt, at Lundemann ved
dén lejlighed skulle fortolke
Epes følsomt begavede Holberg-vise ”Jeppes farvel” fra
Aage Stentofts musicaludgave af ”Jeppe på Bjerget”.
- Vi lavede aftalen for
mindst 15 år siden, efter William havde hørt visen ved

en kabaret med ”2 x Lundemann, Arne og André”, og
nogle uger senere skrev han
til mig for at minde mig om
aftalen om ”Jeppes farvel”,
når han selv engang skulle
sige farvel. En smuk gestus.
Der gik heldigvis mange
år, inden Arne Lundemann
kunne indfri sit løfte til en
gammel ven og kollega.
William Rosenberg blev
94 år.

Afdelingssygeplejerske
Tove Wilhelmsen, H.C.
Andersen Børnehospital, er
i forbindelse
med sit 40års jubilæum
den 17. marts
blevet tildelt
dronningens
fortjenstmedalje.
Tove har i mange år haft
sit virke på børnehospitalet,
hvor hun med flid, stor indsigt - og mange andre kvaliteter - har været én af garanterne for den høje kvalitet
på H.C. Andersen Børnehospital.
Tove har altid været meget
engageret i børnene, familierne og sine kolleger - og
hun bidrager fortsat med stor
arbejdsiver og indsigt. Seneste eksempel er deltagelsen
i hele reorganiseringen omkring etableringen af en større daghospitals-funktion på
børnehospitalet.
De udsatte børn har en
meget stor plads hos Tove, og
hun er en af børnehospitalets nøglepersoner inden for
omsorgssvigt og børnemishandling.
Tove (født Hansen) er født
den 24. januar 1956 på Midtfyn.
Hun blev uddannet sygeplejerske på Sygeplejeskolen i
Odense i november 1978.
Som nyuddannet blev hun
ansat på neurokirurgisk operationsafdeling, hvor hun var
i ca. et halvt år, indtil hun fik
den stilling på børneafdelingen, som hun allerede var
skrevet op til i elevtiden.
Den 1. april 1979 begyndte
Tove sit job som børnesygeplejerske i Afsnit H2, og
i 1983 flyttede hun til afsnit
H3, hvor hun i 1993 blev ansat som 1. assistent.
Da stillingen som afdelingssygeplejerske blev ledig
i 1996, søgte og fik hun stillingen.
Hun har været ansat i H3
siden, kun afbrudt af et halvt
års ansættelse i H4 i 2003.
I 1998-1999 læste Tove diplom i ledelse i Aarhus, og
hun har gennem årene haft
mange forskellige tillidsposter og arbejdsområder.
Der er reception i børnehospitalets skolestue den 17.
marts klokken 14-17.

