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DA AGEDRUP FIK SIN KRØNIKE
Mie Jakobsen har sikret sig et eksemplar af Agedrup Krøniken, da bogen under folkefestlignende forhold blev frigivet på torvet i
Bullerup den 3. juni. Her taler hun med Kim Engelbrecht. Udgivelsen af Ib Holdts bog har været en verdensbegivenhed i Agedrup,
som har kastet ikke færre end tre velbesøgte arrangementer af sig med tilsammen næsten 500 mennesker.
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Jan Frederiksen

Af Ole H. Christiansen
■ Når man hører om de store oversvømmelser i Københavnsområdet,
så må vi prise os lykkelige over, at
vi her har adskilt overfladevandet fra
kloakvandet.
Uanset vi bor så lavt som kun
omkring 4 – 5 meter over havets
overflade, er de fleste her i landsbyen
så heldige at være tilsluttet to kloaksystemer, så al overfladevandet forsvinder ned i Vejrup Å eller Pilebækken, inden det havner i Odense
Fjord.
Vi skulle dermed til dels være
forskånet for de store oversvømmelser, som københavnerne lige har oplevet den 3. juli. Dermed være ikke
sagt, at vi helt kan undgå oversvømmelser, som vi tidligere har oplevet
det langs Vejrup Å, når den har været lige ved at være fyldt helt op af
smeltevand, især ude i strandengene,
men vi undgår da at få regnvandet
blandet med kloakvandet.
Odense Vandselskab har vist
helt styr på de dele, og sidst så vi
deres lægning af de store kloakrør
på Lunden i forbindelse med istandsættelse af vejen.

har vi en god oversigt og kan lettere
bedømme trafikken på Agedrupvej.
Det burde man nok gøre i mere
udstrakt grad, hvor det er nødvendigt, men det er naturligvis helt op
til de enkelte husejere, der jo blot
skal holde sig inden for lovens rammer om oversigtsforhold.
Men hermed trafikudvalgets ros
til husejeren for et godt initiativ.

Ny bænk graffitihærget

God oversigt i vejkryds

ADMINISTRA
TION
ADMINISTRATION
Finn Pedersen, leder
4263 1818
Ole Christiansen, annoncer
6610 7597
Jette Rasmussen, regnskabsfører

KOORDINERING
Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Jan
Frederiksen, Erik Schmidt, Finn Pedersen, Ole
Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION
Fjordager Tekst & Reklame
One2one

OMDELING
Thomas Olsen, 6010 1499

Af Ole H. Christiansen
■ På Daltoften er omkring 150 husstande og et større antal biler, der alle
skal passere T-krydset ved Agedrupvej.
Der har i flere år været en dårlig oversigt ved hjørnet, så man
skulle langt frem for at holde øje
med trafikken fra venstre. Beboeren
på hjørnet har nu fulgt en opfordring
til at skære lidt af hækkens top ved
helt at fjerne nogle hækplanter og
skåret hjørnet skråt af, og voila så

DEADLINE

Stof til næste nummer, der udkommer ca. 1.
oktober 2011 skal være redaktionen i hænde
senest den 8. september 2011.

6610 7575
Snarrådig borger fjernede 3 planter.
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På banestien gennem skoven (cykelrute
45) blev der i marts måned i år opsat
nye bænke og skraldespande. Nu er en
af de nye bænke lakket godt til med graffiti med øget risiko for yderligere hærværk.

Tur til “Det store dige”
■ De to forløbne år bød på historiske vandringer i Vester Kærby og
Bullerup.
Mandag den 15. august kl.
19.00 starter vi ved Kertemindevejen og Oldermandsgyden.
Derfra går vi ud til det store dige
og slusen ved Krags Å. Undervejs
vil Holdt fortælle om områdets historie. Turen vil vare ca. to timer og
er ikke for dårligt gående.
Parkér ved kroen og gå forbi
FDF-huset til landevejen.

KOMMUNEN SVIGTER AFTALE
Kommunen har for trekvart år siden lovet at renholde grunden mellem
tandlægehuset og Kiwi. Men der er stadig ikke sket noget.

Tandlæge Grethe Ecklon er utilfreds med, at kommunen ikke overholder sine forpligtelser og ikke holder arealet ved siden af klinikken lige så pænt som oppe i den anden
ende af Butikstorvet.

Af Erik Schmidt

Odense Kommune skal renholde
området mellem tandlæge Grethe
Ecklons klinik og Kiwi. Det erkendte
Poul Bjerregaard fra „Park og vej“ i
en mail til AR den 25. 11. 2010.
„(...)Derfor vil vi fremover selvfølgelig holde grunden og brænde
ukrudt langs kantstenen,“ skriver
Bjerregaard i sin mail og senere i et
brev til Grethe Ecklon.
Hen over forår og sommer er der
bare ikke sket noget. Ukrudtet har fået
lov til at vokse sig struttende stort.
Det er tandlæge Grethe Ecklon
meget utilfreds med.
Det kommer bag på Poul Bjerregaard, at der ikke er sket noget.
- Det er meget skuffende, for jeg
har bestilt arbejdet udført. Det skal
være i orden. Jeg rykker for det på
mandag (den 8. august 2011, red.)!

FIK ALLERGISK REAKTION EFTER HVEPSESTIK
Michael Jensen fik en hveps ind under hjelmen, da han på scooter var på vej til arbejde.
Her takker han for den hjælp, han fik af blandt andre en buschauffør og to unge.

INDLÆG

Michael Jensen er meget taknemmelig. - Jeg var angst og bange for, at jeg skulle dø,
så det var godt, der kom så hurtig hjælp.

Jeg vil gerne sige mange tak for
hjælpen til de to unge mænd, der kørte
min scooter hjem, og dem, der hjalp
mig efter mit uheld. Jeg fik en allergisk reaktion efter et hvepsestik, som
kom sig af, at en hveps kom ind under hjelmen og stak mig, da jeg var
på vej på arbejde.
Også en tak til buschaufføren og
dem, som kom til og hjalp mig - blandt
andre også min læge, Lise, som kom
hurtigt til.
Jeg er meget taknemmelig. Jeg
var angst og bange for, at jeg skulle
dø, så det var godt, der kom så hurtig
hjælp.
Venlig hilsen
Michael Jensen, Daltoften 34
AGEDRUP RUNDT 101 - AUGUST 2011

3

4

Nr. 101 - AUGUST 2011

RETTIDIG OMHU OG UTIDIG ILDHU

Nogle bruger fritiden på have og tv. Tove Dyrvig er mere til foreningarbejde og nærdemokrati. Hun går ikke af vejen
for at troppe op ude foran rådhuset, hvis byrådspolitikerne skal råbes op. Men først og fremmest kan den nye
menighedsrådsformand samle en flok om en sag gennem engagement, venlighed, saglighed og vedholdenhed.

Af Erik Schmidt
Hvis man en dag sidst på eftermiddagen kommer kørende på Kerteminde landevej og ser den nye menighedsrådsformand komme joggende på cykelstien, har man en fornemmelse af, hvilket stof, hun er gjort af.
61-årige Tove Dyrvig har en vilje
af stål. Men den er den smukt gennemsyret af venlighed.
Som formand for Agedrup Sogns
Beboerforening i 1988-94 viste hun
sig som en stort aktiv for lokalområdet. Humørfyldt, indfølende,
nærværende, „ordentlig“ og samlende.
DA SOVEBYEN VÅGNEDE

Enhver med 30-40 års anciennitet i lokalområdet husker, da kommunen ville installere en berygtet ballademager og kriminel i et hus lige ved
skolen og den daværende ungdomsklub sammen med sin familie og sine
to rottweilerhunde.
Da vågnede sovebyen, og sammen med flere andre drog Tove Dyrvig i demonstration foran Odense
Rådhus. Den lokale tv-station var til
stede, men ingen ønskede at blive
identificeret. Tænk hvis banditten tog
hævn.
Til Agedrup Rundt nr. 1, som
udkom i 1994 fortalte Tove Dyrvig:
- Jeg kan huske, hvordan vi omfavnede hinanden hjemme i stuen efter tv-udsendelsen. Ikke fordi vi fik
noget ud af demonstrationen, men
fordi man kun kunne se vores ben. Vi
var lettede, for i min iver efter at gøre
det rigtige, kan jeg godt rage mig ud
i noget! Og min familie er ikke uden
grund lidt bekymret.
IND MED 4-TOGET

Samarbejdet med skolen om
„Den åbne skole“, der var et forsøgs-

projekt i 1989-90, som skulle bringe
skolen, foreningerne, fritidslivet og
familierne i tættere kontakt med hinanden og åbne skolen mod omverden,
skabte flere lokale initiativer. Der var
ugentlige aktivitets- og kulturarrangementer på skolen, åbne værksteder,
madklub og skateboardklub med egen
rampe. Agedrup Rundt blev skabt på
grund af dette samarbejde.
Ungdomsprojektet „4-toget“ var
et andet projekt, som Tove Dyrvig var
en ledende kraft i at få etableret og
senere drevet.
Det var et socialpædagogisk projekt, der opnåede støtte i stor skala fra
både stat og amt.
En dag blev en kæmpestor togvogn bugseret ind i Agedrup downtown af en monsterstor kranvogn og
sat på skinner på det grønne areal ved
siden af Brugsen. I flere år var togvognen rammen om aktiviteter for
primært de 12-14-årige.
Det var et dristigt projekt, som
ikke var selvskrevet til at opnå alle
medborgeres sympati, men Tove Dyrvig, Solvej Hansen og beboerforeningen høstede megen anerkendelse for indsatsen.
EN DEL AF OPDRAGELSEN

Engagementet har Tove Dyrvig
ikke fra fremmede, og det ligger
hende heller ikke fjernt at gå ind i
menighedsrådsarbejdet.
Hun er ganske vist ikke hverken
skriftklog eller „missions“, men hendes forældre, der kommer fra Horne
ved Fåborg, var grundtvigianere, og
både moren og mormoren deltog i
menighedsrådsarbejde.
Hjemme blev der ofte diskuteret
politik. Moren var radikal og faren
uafhængig.
- Det grundtvigianske har ligget
som en del af min opdragelse. Og hvis
tingene er helt bagvendte for mig, så

ved jeg nok, hvor jeg skal finde ro.
AT VÆRE FÆLLES OM ET MÅL

Det er Tove Dyrvigs opfattelse,
at præsten tager sig af det teologiske
og prædikenen, mens hun selv som
formand for menighedsrådet først og
fremmest skal tage sig af organisationen, økonomien, bygningerne udenomsaktiviteterne og personalet.
Det er hun dog ikke alene om.
- Vi er heldigvis mange til at tage
os af tingene. Vi har 12 udvalg, så
meget er uddelegeret til de 7 medlemmer af rådet.
- Det er det, der er spændende.
At vi sammen sætter et mål, finder ud
af, hvordan vi kommer derhen, og
hvem der vil være med for derefter at
omsætte det til virkelighed.
Med sit arbejdsliv har Tove efter
eget udsagn været heldig. Hun begyndte med at sælge garn og børnetøj, men kom så til produktionsplanlægningen på Dalum Papirfabrik.
Senere blev hun sekretær på Amo og
Gluten og hos Marius Pedersen. I en
årrække var hun hos oplysningsforbundet FO som daghøjskoleleder, og
i dag er hun jobkonsulent på integrationsområdet i Nyborg.
- Jeg har været så heldig!
FOR SAGO

Som ærkedemokrat ønsker Tove
Dyrvig sig et kampvalg, når der næste gang er valg til menighedsrådet.
- Det skærper interessen og engagementet.
Selv er hun forundret over, at
nogen synes, det er mærkeligt, at hun
bruger sine kræfter i menighedsrådet,
selv om hun ikke er direkte „hellig“
og en gang i mellem kan drikke en
pilsner eller sende en ed ud i rummet.
Det bliver nu som regel højst til
et „for sago!“, når hun synes, hun
dummer sig. Og det sker ikke så tit.
AGEDRUP RUNDT 101 - AUGUST 2011
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TAK, HEKSEFOND!
25 børn, 7 dagplejere og 3 hjælpere var på Egeskov Slot for Heksefonden-midler.

INDLÆG
Af: Hans Jørgen Zinther og dagplejerne
Den 14. juni modtog styrelsen for
Heksefonden nedenstående. Vi er i
styrelsen utroligt glade for at få en
sådan “historie” om, hvad de tildelte
penge er gået til. Så kan området beboere også se, at det nytter noget at
Skt. Hans-festen gerne skal give overskud. På styrelsen vegne vil jeg gerne
takke Jane for det tilsendte.

6

Hej Heksefond
Vi takker mange gange for de
penge, vi fik af fonden til vores fællestur mellem Seden & Agedrups private dagplejere.
Vi havde valgt at tage til Egeskov
slot den 6. maj 2011. En helt utrolig
dejlig dag. Bare det at vi skulle køre
med en stor bus og så med en trailer
på, det er der ikke mange af vores
børn, som har prøvet.
Vi havde fået en god og hjælpsom chauffør, hvilket er guld værd,
når vi er så mange, der skal af sted.
Solen skinnede hele dagen. Egeskov
er bare et flot sted og der er en utrolig
dejlig Kompan-legeplads, som vi først
gik ned til. Her er bare alt, hvad man
kan tænke sig af en legeplads.
Vi spiste vores lækre mad og så
var det tiden, hvor vi skulle se på alle
de sjove ting, der er på slottets mu-

seum. Motorcykler i massevis. Selv
på taget var der motorcykler. Og dukker, som alle piger drømmer om at
have. Brandbiler i alle modeller,
gamle som nye. Gamle biler, selv
Bedstemor Ands bil var der. Flyvemaskiner og luftballoner hang i loftet. En
stor Londonbus var der også plads til.
Uden for var vi heldige, at to heste skulle trække en gamle hestevogn
og TV2 var for at filme det. Øv, vi
kom ikke med på tv.
Så var det tid til kage og frugt.
Vi gik en smuk rundtur bag om
slottet, hvor de havde et guldæg og
deres buske var klippet i flotte former,
selv en påfugl var der klippet. Kan
kun sige SMUKT, SMUKT, det var
det.
Til sidst kom vi igennem et flot
tulipanområde med en masse forskellige slags og dejlige farver, som næsten tog pusten fra én.
Ja, så kom bussen igen ved 15tiden. Vores børn var meget trætte, for
de havde ikke sovet til middag. Så der
var meget stille i bussen på vej hjem.
Vi var 7 dagplejere, 25 børn og 3
hjælpere af sted, og vi havde en supergod dag.
Vi vil også gerne takke vores forældre for den dejlige frugt, pølsehorn,
kager, juice, og ikke mindst is-penge.
Tina, Lotte, Jane, Marica, Laila, Jeanette & Elsebeth
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Af Ole H. Christiansen og Finn Pedersen
Udgivelsen af Agedrup Krøniken
har været en verdensbegivenhed i
Agedrup, som kastede ikke færre end
tre velbesøgte arrangementer af sig.
Først var der releaseparty den 3.
juni foran SuperBrugsen, hvilket var
tilrettelagt som højdepunktet ved Agedrup Rundts jubilæum.
Bogens indhold bygger jo på artikler, som Ib Holdt har skrevet til
lokalbladet gennem samtlige hundrede numre.
Op imod 250 mennesker besøgte
i løbet af dagen teltet, som beboerforeningen/ Heksefonden beredbilligt
havde opstillet. Der var en øl og en
velgrillet pølse til en flad tier, og inde
i teltet sad forfatteren og signerede eksemplarer af bogen.
Tidligere uddeler Palle Vennekilde havde forud for „jubilæet“ arrangeret et vinindkøb med 750 num-

Ib Holdt signerer bøger i teltet på torvet.

mererede etiketter til „AGEDRUP VINEN“. Disse numre blev der trukket
lod om med udsigt til 3 præmier bestående af 3 x 3 liter god vin. De udtrukne numre blev: 334 – 426 – 603.
De heldige kan afhente vinen i
SuperBrugsen ved henvendelse til den
nye uddeler.
Vi og vore mange hjælpere fik en
lang dag ud af det, fordi der på grund
af misforståelse med tidspunktet blev
startet tidligt og sluttet sent. Gregers
Laursens mave blev godt branket, da
han var grillmester. Men vi fik da fejret udgivelsen af AR nr. 100 med højt
humør i det særdeles gode vejr.
RECEPTION I SOGNEGÅRDEN

Mandag den 6. juni var der så

DA AGEDRUP INDHENTEDE SIN HISTORIE

- og AGEDRUP RUNDT blev fejret ved noget, der lignede en folkefest på torvet
Op imod 250 mennesker besøgte i løbet af dagen teltet, som beboerforeningen/ Heksefonden havde opstillet. Der var en øl og en
velgrillet pølse til en flad tier, og inde i teltet sad forfatteren og signerede eksemplarer af bogen.

reception i Sognegården arrangeret af
Lokalhistorisk Forening, som er medudgiver og også sponsor af bogen.
Byrådspolitikeren og forfatteren
Anders W. Berthelsen var inviteret til
at komme med et indlæg, og han roste bogens folkelige karakter. Til sidst
gav han bogen 5 anmelderstjerner ud
af 6 mulige.
Også lærer Helge Rasmussen, der
blandt andet har skaffet sponsorkroner
og i øvrigt har været elev hos Ib Holdt,
hyldede sin gamle lærer som en glimrende fortæller.
Kolleger fra andre lokalhistoriske
foreninger var til stede. Her sås blandt
andre Arne Svendsen fra Seden og

Poul Poulsen fra Aasum.
Endelig var der foredrag om Agedrup Krønikens indhold onsdag den
15. juni i Agedrup Forsamlingshus
arrangeret af Arbejdernes Landsbank,
der har været medsponsor på bogen.
Ib Holdt fortalte her i sin vante
tilbagelænede og anekdotiske stil om
udvalgte begivenheder i Agedrups og

Hovedpersonen i samtale med byrådspolitikeren Anders W. Berthelsen

Ib Holdt fortæller i forsamlingshusetfor mere end hundrede tilhørere om Agedrup
Krønikens indhold - et arrangement som Arbejdernes Landsbank i Seden Syd stod for.

Bullerups historie.
Ved en senere lejlighed inviterede
filialchef, Claus Bo Petersen, Ib Holdt
og fru Else Marie til en frokost, hvor
sponsoratet overraskende blev forhøjet.
- Det har været helt vildt, sagde
en glad Ib Holdt da støvet havde lagt
sig efter de tre arrangementer.
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Af Erik Schmidt
Da Danske Bank valgte at lukke
filialen på Borsvinget i Bullerup 14.
december 2009 opstod der en tom plet
på pengemarkedet. Men andre pengeinstitutter begyndte at interessere
sig for lokalområdet.
Arbejdernes Landsbank har for
nylig åbnet en filial i Seden Syd, og
Sparekassen Fåborg rykkede allerede
i 2007 til området. Begge banker har
vist interesse for Bullerup og Agedrup
og støttet lokale aktiviteter.
Sparekassen Fåborg har denne
sommer fire års fødselsdag på matriklen i Seden Syd, som for borgere i
Agedrup og Bullerup er blevet det
nærmest beliggende pengeinstitut.
Fejringen af afdelingens fire års
fødselsdag vil ske gennem arrangementer i løbet af efteråret, oplyser
Sanne Greiner, der er filialchef.
- Alle skolebørn er desuden velkomne til at kigge forbi afdelingen,
hvor medarbejderne i forbindelse med
skolestarten udleverer gratis skoleskemaer, boglabels og linealer med en
indbygget lommeregner.
TO SKURVOGNE

Det var i bedste pionérånd, at
Sparekassen Faaborg åbnede med to
sammenbyggede skurvogne den 14.
juni 2007. I september måned samme
år flyttede man ind i den nyopførte
bygning lige ved siden af Netto i Se-

Sparekassen
Faaborg
har bidt
sig fast i
lokalområdet

4 ÅR I SEDEN SYD
Mette Asmussen, Sanne Greiner, Ole Rasmussen og Karina Aagaard.

den Syd. Kunderådgiver Ole Rasmussen var med fra starten.
- Vi fik en rigtig god start. Jeg er
selv lokal, og vi nød godt af, at der
var kommet et mindre lokalt pengeinstitut til området. Siden har vi bidt
os rigtig godt fast i lokalområdet, siger Ole Rasmussen.
Afdelingen i Seden Syd er et eksempel på Sparekassen Faaborgs strategi med at åbne nye filialer i nye
områder med tilflytning og udvikling.
Senest har Sparekassen åbnet afdelinger i Kerteminde og Årslev. Samtidig
har man her i sommer overtaget Ryslinge Andelskasse på Midtfyn efter at
den annoncerede fusion med Svendborg Sparekasse mislykkedes.
Sparekassen Faaborg har heref-
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ter 25 afdelinger, 230 medarbejdere
og betjener ca. 44.000 kunder.
MOBILBANK

- Vi er en lokal bank, der satser
på nærvær og det at være helt tæt på
kunderne, siger Sanne Greiner.
- Det er altid os her ude i afdelingen, der tager telefonerne, når kunderne ringer og så videre. Samtidig
mener jeg også, vi er en moderne og
udviklingsorienteret bank, der følger
med tiden. Det er vores mobilbank vel
et godt eksempel på.
Sanne Greiner er chef for afdelingens fire medarbejdere, der ud over
Ole Rasmussen også tæller Mette
Asmussen og Karina Aagaard. Pernille Thinggaard Hansen er på barsel.

Af Ole H. Christiansen

MØLLEKROEN BYGGER UD
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Bullerup Møllekro er i gang med en udbygning og renovering. Krostuen er
bygget helt om. Noget er taget fra til
køkkenet og et frostrum, mens der er
bygget til.
Øvrige byggeri er til køkken og
lager og bliver taget i brug ca. 15. september. Det er klart, at Søren og Helle
glæder sig til det, da deres køkkenfaciliteter ikke står mål med resten af
krofaciliteterne. Men de får det dog til
at fungere i det daglige. De kører med
3 vogne med mad ud af huset og har
op til 3 selskaber, så der er gang i den.
Tilbygningen får tag på i løbet af 7
– 10 dage og er dermed lukket.

vet sig en stor viden om hjortene.
Han ved, hvor sart en lille hjortekalv kan være de første levedage.
Den skal i naturen være beskyttet mod
rovdyrene og skal derfor forholde sig
helt stille, indtil organer og muskler
o.s.v. er udviklet, så den kan følge
med sin mor og naturligvis flokken.
De første dage er den sart overfor kulde og regn, og den skal derfor
dækkes til, inden det bliver så kritisk,
at den dør af det. Derfor fandt vi ved
mit besøg den lille kalv ligge sammenrullet, næsten usynlig i græsset.
GÅR GLIP AF EN ATTRAKTION

HJORTEFARMEREN
STOPPER NÆSTE ÅR
Bullerup bliver en attraktion fattigere, når Jørgen Larsen næste år nedlægger farmen.

Af Ole H. Christiansen
71-årige Jørgen Larsen, der
længe har drevet hjortefarm på Lunden, lægger nu an til at takke af. Den
1. marts 2012 bliver hjortefarmens
sidste dag.
Jørgen Larsen fra Humlehaven
lhar gennem de seneste 15 år lejet jord
af Odense Kommune og avlet, kartofler, jordbær og nu hjorte, som har haft
et godt liv på det ret store areal.
Hjortene kan afgræsse arealet,
men der må naturligvis tilskudsfoder
til, og til den ende har Jørgen Larsen
aftaler med flere bagerier, hvor han
kan afhente deres overskudsbrød, og
det bekommer hjortene vel. Når der
har været flest dyr, har der været omkring 70, men nu er bestanden reduceret til omkring 15 dyr.
En af hjortene har den 1. juli fået
en ny lille kalv. Under besøget viste

Jørgen en lille forhøjning, som på selv
kort afstand ikke lignede andet end et
par grene, men som viste sig at være
en 3 dage gammel kalv, hvis lange ører
strittede i vejret. Den skjulte sig i
græsset og først nu skulle den til at
løbe omkring.
Jørgen tog den op på armen, mens
den med et skrig kaldte på sin mor.
Kort efter blev den sat ned på græsset, og med det samme benede den af
sted på sine lange, spinkle ben lige
hen til sin mor for at få en tår mælk,
og den tog ikke fejl af den og de andre hjorte.
PÅ HJORTEKURSUS

Jørgen Larsen er uddannet murer, men en dårlig ryg satte punktum
for dette arbejde, og selv om han er
jæger, har han også taget et kursus i
at passe hjorte og følger alle moderne,
veterinære regler, og han har erhver-

Mange trafikanter har gennem
årene kunnet nyde synet af de mange
hjorte, som det trods alt er lidt usædvanligt at se så nær på menneskelig
bebyggelse.
Jørgen Larsen har gennem årene
hygget sig på grunden, hvor han har
placeret et antal gamle wc-kummer til
brug som siddepladser. Men det bliver alt sammen ryddet til næste år, og
det er ærgerligt, at vor landsby dermed går glip af en endnu en lille attraktion og mindre hobby- og erhvervsvirksomhed.

MINDEORD VED
POUL LARSENS DØD
Af Ole H. Christiansen
Fagforeningsmand og FDF’er
og mange flere titler kunne man
hæfte på Poul Larsen, Markhaven,
Agedrup. Han var sine venners ven
og hjælper og nøjagtig med de
ting, han havde med at gøre i
foreningsøjemed, men nu skulle
han altså ikke længere, da hans
hovedpulsåre bristede den 7. juni.
Han har i mange år været bålmester ved Heksefondens Sankt
Hans fester, og det var populært,
at Poul blev valgt som årets
Agedrupper i 2005 og dermed fik
Agedrup Rundt Prisen.
Foruden hans kone, Gerda og
de to døtre, er vi mange, der vil
savne ham.
AGEDRUP RUNDT 101 - AUGUST 2011
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OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - Agedrup Sogn 1920-40

HVAD ER BULLERUP
HVAD ER AGEDRUP?
Pilebækken danner grænse mellem Agedrup og Bullerup, og kører man på på
Brolandvej over Pilebækken mod Kerteminde, så ligger husene på højre side
af vejen i Agedrup, på venstre side af vejen er det Bullerup ned til Krags Å

Af Ib Holdt, fmd. lokalhistorisk Forening

man huse i udkanten af byerne.
Ved landevejen (i dag BroDer er jo flyttet mange nye bebo- landvej) hed de “Brolykkehuse”.
ere til sognet, og med rette kan de
I et af dem boede i 1809 Maren
spørge: Hvad er i grunden Bullerup, Hansdatter med et lille barn på tre år.
og hvad er Agedrup? Bor man i Dal- Hun klager sin nød til den “Højtoften, så bor man i Agedrup. Bor man fyrstelige Prins Christian, guvernør i
i Engtoften eller Piletoften, så bor man Fyen.” Om hvad da? Hun lider afi Bullerup.
savn, hendes mand Peder Nielsen ligAgedrup Skole flyttede i 1964 fra ger soldat i Nyborg, han må hjem for
Agedrupvej 22 til, hvor den nu ligger at hjælpe hende med avlingen. Det er
på Brolandvej i Bullerup.
ikke nemt, det er ufredstider.
Agedrup Sogn blev i 1600-tallet
Soldaterne boede i fredstider ude
opdelt i tre områder.
i landsbyerne, hvor de hjalp
1. Vester Kærby, sognets
til på gårdene, nu er de i
største og rigeste by.
alarmberedskab, langt væk
2. Agedrup, som oprindefra hjemmet. Hvad der kom
lig bestod af 4 gårde og
ud af sagen ved jeg ikke.
nogle huse.
Brevet i kopi har jeg fra
3. Bullerup, hvor gårdene
en kollega, der for tiden sidlå i Græshaven. Møllen og
der på landsarkivet og roder
Bullerup skovgård lå ved
i gamle militærpapirer. Hver
landevejen.
gang, han falder over noget
Ib Holdt
Lunden og Brofra Agedrup, tager han et
Formand for
Lokalhistorisk Forening
landvej er en del af den
foto af dokumentet og sengamle landevej fra
der det til mig som mail. Jeg
Odense over Aasum til
har fået to, det andet er om en soldat,
Kerteminde.
der er så ked af det, at han hænger sig
Lige før Agedrupvej er der en i et træ på Agedrup Kirkegård. Han
bæk, Pilebækken. Den danner grænse er ikke fra sognet men fra Over Kærby
mellem Agedrup og Bullerup, og kø- ved Kerteminde.
rer man på på Brolandvej over Pilebækken mod Kerteminde, så ligger DET GAMLE SPRØJTEHUS I V. KÆRBY
husene på højre side af vejen i AgeFor et par måneder siden ringede
drup, på venstre side af vejen er det Erik Schmidt til mig og spurgte, om
Bullerup helt ned til den bæk, der hed- jeg vidste, hvornår det gamle sprøjteder Krags Å.
hus i Vester Kærby var bygget.
Den gamle landsbysprøjte står
BROLYKKEHUSE
inde i huset. I tilfælde af brand ringer
Oprindelig lå de tre byer i tre de nok til Odense Brandvæsen.
klumper. Først i 1800-tallet byggede
Fhv. museumsassistent og forfatNr. 101 - AUGUST 2011

ter Anders Enevig, der bor i Seden
fortæller i sin sidste bog “Erindringsgnister”, hvordan han fik genetableret det gamle bystævne i Seden med
de flade sten på et stykke “gadejord”
ved Mindelundsvej i Seden.
Der er et billede i bogen med entreprenør Frederik Jørgensen, der til
sidst hjælper til med skovl og spade.
Han ærgrer sig over, at det gamle
sprøjtehus 5 år tidligere omkring 1960
var revet ned.
Så skriver Anders Enevig: “Men
så glæder jeg mig over, at jeg sammen med et sognerådsmedlem fra
Bullerup var med til at redde det
gamle sprøjtehus i Vester Kærby, der
ligger på højre side af vejen på strækningen fra landevejen ind i Vester
Kærby. Det bliver til gengæld bevaret ind i fremtiden.”
De følgende oplysninger om
sprøjtehuse er fra en artikel i “Fynske
Minder” som hedder “Spøjtehuse i de
fynske landsogne ca. 1850-1900” af
Anders Vægter Nielsen og Johnny
Wøllekær.
KOMMUNEN OVERTAGER

Indtil 1. januar 1865 var hovedgårdsejernes (godsejerne) forpligtiget
til at holde sprøjte- og slukningsredskaber i de landsbyer, der hørte
under gården. Nu skulle kommunen
sørge for sprøjte med dertil hørende
spande o. lign.
Hvad havde man før der var en
sprøjte? Når der var brand i landsbyen, dannede beboerne kæde til nærmeste branddam, for ligesom på samlebånd at fragte vand til ildebranden.
I Bullerup var der to branddamme, desforuden havde man jo
Mølledammen. I Vester Kærby var
der tre branddamme, i Agedrup én.
På Fyn er bevaret 33 sprøjtehuse
fra før 1900. I vinteren 1988/89 blev
disse sprøjtehuse besigtiget, opmålt
og fotograferet.
Da der nu efter 1861 skulle etableres et kommunalt brandvæsen rundt
i hele landet, udsendte foretagsomme
sprøjtefabrikanter reklamemateriale
til kommunerne. Kølstrup-Agedrup

GAVEIDÉ

Sprøjtehuset i Vester Kærby, som oprindelig er fra 1866. Godsejerne var dengang
forpligtet til at holde sprøjte- og slukningsredskaber i landsbyerne.

sogneforstanderskab modtog eksempelvis materiale fra to sprøjtefabrikanter i København og en enkelt i
Odense. I fortegnelsen over de 33
fynske sprøjtehuse står der, hvornår
hvert enkelt er taget i brug. Vester
Kærby sprøjtehus er fra 1866.

Kilder til denne artikel:
1. Anders Enevig: “Erindringsgnister” 2006
Afsnit 57; “Seden ved Odense 1965.”
2. Artikel i Fynske Minder 1989 ved Anders Vægter Nielsen og Johnny Wøllekær:
“Sprøjtehuse i de fynske landsogne ca. 18501900.”

SPILLELYSTEN SMITTER
At få “Revy i teltet” op at stå er en enestående kraftpræstation, og
det er også viljen og glæden, der sætter sig igennem på scenen

MINIANMELDELSE

Køb AGEDRUP KRØNIKEN i
Superbrugsen Bullerup eller
Arbejdernes Landsbank
Seden Syd

214,- KR.

Af Erik Schmidt
I Stiftstidendes anmeldelse af årets
Revy i teltet, som ledes af Sune og Anja
Krintel, kaster Peter Hagmund sig over
en udtalelse fra Sune Krintel om, at „vi
har én af landets bedste revyer“. Det er
at skyde over målet, mener Hagmund.
Man kan måske tale om, at bundniveauet er lavere end hos f.eks. Rottefælden og Odense Vinterrevy, der er professionelle. Scenografien og lyset var i
år ringere end tidligere, og der er måske
for få tekster, som man kan skære sig på.
Men topniveauet matcher de professionelle revyer. Jan Larsen er hylemorsom i revyens topnummer om bombemanden, der får „udløsning“, og Heidi
Kristensen viser sit komiske talent som
„Hunulven Ilse“ i „Med kniven for struben“ og som den stakkels Amalie i „Amalies verden“. Jan Larsen har en Johannes Møllehave-imitation, som er lige på
kornet. Og kapelmester Krintel leverer
med sit band et musikalsk fantastisk velarrangeret „Politisk rapseri“, hvor mester
selv viser, hvad han kan på en guitar.
Amatørernes og de semiprofessionelles styrke er viljen, glæden og det uslebne
iblandet en naturlig flair for performance.
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Hele sceneholdet på teltscenen: F.v.: Per Thorhauge-Andersen, Lisa Haavik, Jan Larsen (instruktør), Heidi Kristensen, Lasse „Guggi“ Winkler og Rikke Bach Eriksen.
Revyen, der er etableret af Sune og Anja Krintel, er henlagt til H.C. Andersen-skoven.
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BRUG DOG DEN SKRALDESPAND!
ABB er glad for fint græstæppe, men træt af unge ballademagere
Af Michael Stengel Petersen
Så er sommerferien næsten overstået. Efterårssæsonen starter i uge 32.
I løbet af sommeren har Odense
Kommune været rigtig aktiv oppe på
vores bane. Der er blevet kørt en
masse muldjord på, lagt rullegræs i
dele af vores målfelter, så nu har vi
næsten et perfekt græstæppe. Det er
længe siden, at det har været så godt
og jævnt.
Her i foråret og sommeren har vi
desværre haft ubudne gæster. Der har

været indbrud 2 gange, og de har stort
set kun lavet hærværk. Jeg vil dog
lige slå fast, at vi ingenting af værdi
har i det hus.
Der er en masse unge personer
fra Agedrup, som benytter vores overdækning, og det er faktisk helt super,
at de gør dette. MEN!!! ryd dog op
efter jer, der står en skraldespand lige
ved siden af, og ikke mindst, SÅ
LAD DOG VÆRE MED AT SMADRE FLASKER.
Vi har en masse mindre børn,
som også bruger området, de kan
nemt komme til skade. Det ender jo
bare med at vi piller vores overdækning ned, så derfor BRUG DOG DEN
SKRALDESPAND DER STÅR
DER. Vi skal jo alle
have glæde af den
overdækning.

deres bil inde på banen. De blev snuppet nogle dage senere af politiet, bl.a.
fordi vi har en masse mennesker som
holder øje oppe på banen. De 2 idioter fik for øvrigt en bøde på kr.
15.000,00 - så på et eller andet tidspunkt klapper fælden.
Jeg har i et tidligere nummer
nævnt, at vi havde en færdig plan for
vores Jubilæumsfest med diverse fodboldkampe og vores bordfodbold-turnering. Det er desværre ikke helt klar
endnu. Vi mangler lige det sidste, så
hold øje med opslag i Agedrup området.
Så er det nye kampprogram klar
for vores unge oldboyshold (onsdagsholdet). Se det nedenfor.

BØDE PÅ 15.000 KR
www.Agedrup-Bullerup
SPILLESTED
Agedrup Park (ved skolen)
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BESTYRELSEN
Formand
Michael Stengel Petersen – 4091 5497
Kasserer
Jens Mattson – 3025 8697
Henrik ‘Damixa‘ Nielsen – 2927 0316
Holdlederne
FBU junioroldboys
Anders Villemose – 2224 1328
Claus Eisner – 2639 9279

Der er også
nogle, som har fået
den tåbelige ide, at
køre på deres knallert inde på selve
fodboldbanen. Det
skal lige siges, at
sidste år var der 2
idioter, som brugte

Her er ABBs yngste oldboyshold i hjemmekamp.

Kamppr
ogram Agedr
up-Buller
up B
Kampprogram
Agedrup-Buller
up-Bullerup
Junior old boys A - ef
terår 2011
efterår
Dag

Dato

Kl.

Hjemmehold

Udehold

Spillested

Ons

10-08-2011

18:45

ABB

Sanderum BK

Agedrup Skole

Super oldboys – mandagshold 2
Rex Jacobsen – 2830 5609
Jens Mattson – 3025 8697

Ons

17-08-2011

18:45

Aarup BK

ABB

Aarup stadion

Ons

24-08-2011

18:45

ABB

B 67

Agedrup Skole

Ons

31-08-2011

18:45

Hårby BK

ABB

Hårby Stadion

Veteraner
Lars Ingo Andersen – 6025 9232
Flemming Lauritsen – 2814 6996

Ons

07-09-2011

18:30

ABB

Dalum IF

Agedrup Skole

Ons

14-09-2011

18:15

Vindinge BK

ABB

Vindinge Sportsplads

Ons

21-09-2011

18:00

ABB

BBB

Agedrup Skole

Ons

28-09-2011

17:45

ABB

Søhus Stige

Agedrup Skole

Ons

05-10-2011

17:30

Årslev BK

ABB

Årslev Stadion

Superoldboys – mandagshold 1
Lars Engstrøm – 6120 9245
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Af Hans Jørgen Zinther
Mandag den 23. maj – ved
morgenlæsning i Fyens Stiftstidende,
ser jeg under „Dagens udflugt“, at turen i dag er kommet til H.C. Andersen Skoven. Jeg glæder mig allerede
til at få min viden om skoven
opdateret.
Vandringen forestås af Jørgen
Edgar Hansen og Ulf Løbner-Olesen
fra kommunens „Park & natur“, som
undervejs vil fortælle om ideen, tilblivelsen og fejringen af skoven. Der
er mødt ca. 40 personer op, hvilket
vakte stor glæde hos vejlederne.
Vi starter på parkeringspladsen,
ved det store vartegn - solansigtet, som
skoven jo også er bygget op efter.
Anledningen til anlæggelsen var jo
digterens 200 års fødselsdag i 2005,
hvor Ulf var landskabsarkitekten og
Jørgen mere havde stået for det praktiske.
200 ÅR GAMMEL KNARK

Efter introduktionen vandrede vi
ind i området – forbi picnicpladsen,
hvor første stop var læ-/fæhuset, hvor
der ligger en gammel egestamme på
200 år.
Dette så man kan danne sig et indtryk af, hvor stor stamme et egetræ har
i dag, fra det blev ”født” sammen med
H.C. Andersen. Her fik vi tillige oplyst ideen med de meget holdbare kanter, som parkeringspladsen er bygget
op om.
Alle omkringliggende græsningsarealer er udliciteret, og disse går helt
ind mellem strålerne. For at kvæget
på nuværende tidspunkt ikke skal ødelægge træerne er disse indhegnet med
tråd. Ideen er så, at når træerne i strålerne er blevet så store, at de kan tåle
kvæget tager for sig af de nederste
grene, vil hegnet blive fjernet.
Når kvæget så tager for sig af ”retterne”, vil der i ca. 2 meters højde være
frit udsyn under træerne. Dette kan
allerede anes ved at se på de tilbageblevne levende hegn, som ses ved starten af ruten.
HOVEDSTIEN - LINDEALLÉEN

Snart kommer vi til skovens
hovedsti – lindealleén. Der er blevet

EN TUR I
DIGTERENS SKOV
Sammen med 40 andre fik Hans Jørgen Zinther
spændende rundvisning i H. C. Andersen-skoven
Turen blev forestået af kommunens Jørgen Edgar Hansen og Ulf Løbner-Olesen, som
undervejs fortalte historierne om ideen, tilblivelsen og fejringen af skoven.

skelet meget til de gamle lindealleér
ved vore mange herregårde, som har
nogle meget flotte, klippede alléer.
Om mange år, er det også tanken, at
den store hovedsti skal klippes - også
selvom det bliver i 25 meters højde.
Afstanden mellem træerne er efter
gamle normer – 5 meter mellem i siderne, og 10 meter på tværs af
lindealleén.
Langs alléen rundt er der et dige,
som om mange år vil få hegn hele
vejen rundt, så kvæget ikke kan
komme ind i skoven, men må ”nøjes”
med træerne i alle strålerne, som tidligere nævnt i artiklen.
NÆSEN - MED LEGEREDSKABER

Vi bevæger os stille og roligt ind
til skovens midte – næsen, hvor der
er opstillet leg til børn og barnlige
sjæle - kast og leg med tennisbolde.
Mange bolde forsvinder dog, fordi
voksne med hunde, bruger dem til leg,
og glemmer at lægge dem tilbage, som
hundene ikke har ødelagt.
Vi fortsætter mod nord, og kommer ud i det øvre græsningsareal, som
afgræsses af en flok unge kvier – nok
10 til 15 stykker. Disse er utroligt nysgerrige, og følger os på meget tæt
hold. Ikke alle deltagere på vandringen var lige begejstret for denne nærkontakt.
I det fri hos kvierne kommer vi
til ”elefantfødderne” bygget op som
solansigtet og lavet til leg for både

børn og voksne. Vi drejer over mod
Seden Syd, og her støder vi på flade
sten i marken, ”stensætninger”. Inspirationen er blevet hentet på Øland.
Og herfra kunne vi se resultatet
af flere års ønsker fra beboerne i Seden Syd, nemlig en bro over til Flaskehalsen. Den er ganske ny, så der
var stor glæde blandt flere af deltagerne, som netop kom derfra.
KRONPRINSENS TRÆ

Vi spadserer tilbage til ansigtet,
bevæger os gennem midten og kommer frem til nederste venstre hjørne
– til den eg, som kronprins Frederik
plantede et år efter indvielsen.
Den så meget ”mølædt” ud, men
vejlederne fortalte os, at et sådant
angreb ikke ødelagde træet, da den til
august vil sætte nye blade. Træet kan
åbenbart ”tænke”: Nu skal jeg igen
se pæn ud, så derfor sætter jeg nye
blade - fascinerende.
Vi fortsætter til venstre kind,
hvor vi går over kronprinsessens bro,
som hun aldrig har set. Den er fremstillet af træplanker, og med et rækværk i begge sider lavet i metal – udformet som et flot M, der holder på
et hjerte.
Vi spadserer nu tilbage til vort
udgangspunkt. Efter at de sidste
spørgsmål på bedste vis er besvaret,
takker vi alle for en virkelig god rundvisning og drager stille og roligt hjem
til flimmeren.
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Køkkenmontering

AGEDRUP KRØNIKEN

v/ Sne dkermester Henrik Damm-Hansen

Alt tømrer- & snedkerarbejde

Køkken - Bad - Garde robe - Døre - Vinduer

KØBES FOR 214,- I SUPERBRUGSEN BULLERUP OG ARBEJDERNES LANDSBANK SEDEN

Hvenekildeløkken 225
5240 Odense NØ

Mobiltlf.: 20 73 67 47
Privat:
65 93 86 35

Vand • Varme
Gas • Sanitet
MARSLEV VVS ApS

V/ Stefan Christensen

Aut. Gas og V VS Instal.
Klaus Friis Madsen

Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

VVS GARANTI

TLF. 65 95 12 06

Tlf. 2122 6009

Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

V/DORTHE KLEINER - GRÆSHA
VEN 15 - 5320 A
GEDRUP
GRÆSHAVEN
AGEDRUP
TLF
TLF.. 6610 8016 - MOBIL 2063 0816

Tir
.-lør
Tir.-lør
.-lør.. fra kl. 9.00

ENGLØKKEN 2 - 5320 AGEDRUP
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Jesper Øelund Banke

Sol Zinther

Lunden 35b ● 5320 Agedrup
Telefon: 60 17 88 66
Mail: info@banke-ejendomsservice.dk
www.banke-ejendomsservice.dk

LÆGEEKSAMI NERET MASSØR

ÅBEN 12.00 - 22.00

Telefon
31130171

MA REVISION
Morten Andersen, registreret revisor
Hannerupgårdsvej 4 5230 Odense M
Tlf. 6597 7097 Fax. 6597 6097

Klinik Corpus www.KlinikCorpus.dk
Sportoften 1
v/Marianne Werner
5320 Agedrup
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Mølledammen 3, 5320 Agedrup, Tlf. 6610 8081

STATOIL Servicenter
Anni og Ole Dam Hansen
Kertemindevej 315, Bullerup
5320 Agedrup
66 10 94 26

v. K. Haagen Jensen
Aut. EL-installatør
Bullerup Butikstorv
Mølledammen 9
5320 Agedrup

NYHED
Anns klinik for fodterapi
Klipning af negle
● Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne
● Behandling af nedgroede og fortykkede negle
● Behandling af diverse fodlidelser - f.eks. psoreasis
● Udfærdigelse af indlæg efter behov
● Vejledning i generel fodpleje
● Salg af cremer og små aflastninger
●

Ann Charlotte Holm
Statsautoriseret fodterapeut
Mølledammen 3B ● 5320 Agedrup
Telefon 65 90 30 30

MALERMESTER

OLE SØRENSEN

Kirsebærhaven 7 BULLERUP 5320 AGEDRUP
TELEFON
6611 5131
MOBIL
2012 5131
TELEFAX
6611 5132
z

z

Vi kan tilbyde:

·Vandgymnastik
·Babysvømning
·Fysioterapi
·Massage
·Akupunktur
·Reiki Healing
·Hawaii Massage
·Tankefeltterapi
·Kranio-Sakral Terapi
·Neglebehandling – påsætning af gelenegle

Mølledammen 10 A
5320 Agedrup
tlf: 66 10 89 44
admin@bullerupsvommebad.dk
www.bullerupsvommebad.dk

MURERMESTER

MØLLE
KROEN
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Selskabsforretning
Dinér transportable
Vi klarer alt i Dinér-transportable
samt i vores selskabslokaler
Brolandvej 7
5320 Agedrup
TLF. 6593 8707

Hardy Clausen Eftf. Aps
Egegårdsvej 3
5260 Odense S

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48

Tlf. 6610 8539 - 4016 6868

Alt murerarbejde udføres

Agedrup Forsamlingshus

15

8.00-22.00 mandag-fredag
mandag-fredag
8.00-20.00
8.00-20.00 lørdag-søndag
lørdag-søndag

MØLLEDAMMEN 11
BULLERUP

PIZZA VERO
v/ Mehmet og Hassan
Mølledammen 7, 5320 Agedrup
6610 9170
AGEDRUP RUNDT 101 - AUGUST 2011

BROLANDVEJ
FIK SLIDLAG

Asfaltarbejdet udførtes uden for almindelig arbejdstid og dermed i
den trafiksvage tid og var således ikke til megen gene for trafikken.

Af Ole H. Christiansen, trafikudvalget
Vor del af den gamle landevej
mellem Odense og Kerteminde er nu
ved at være renoveret. I dag den 26.
juli blev den resterende del af Brolandvej belagt med tjære og sten, som
i løbet af kort tid vil være så sammen-

kørt, at overskydende sten kan fjernes, så vi i mange år igen kan have
en god vej at køre på.
De dygtige vejfolk fra NCC skal
have tak for et godt stykke arbejde,
der udførtes uden for almindelig arbejdstid og dermed i den trafiksvage
tid og således ikke var til megen gene

SIDSTE SKOLEDAG MED LÆRER
Forældrerepræsentanter i nybagte 7. b skriver til AR
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Det var en vanskelig redaktionel beslutning at bringe denne artikel med billede! Læreren er Erik Schmidt, der også er redaktør af nærværende blad. Han bedyrer dog, at
den rosende artikel ikke er betalt bestillingsarbejde!
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for trafikken.
Skulle bilisterne herefter blive
fristet at træde lidt hårdere på speederen på den jævnere vej, så må vi opfordre dem til at udvise tilbørligt hensyn og holde farten under de 45 km/t.
Tak.

INDLÆG
Eleverne fra 6. b (nu 7. b - red.)
tog en pæn og vermodig afsked med
deres klasselærer, Erik Schmidt, der i
6 år har undervist i dansk, men tidligere også i historie samt kristendom.
Erik har været dygtig og god til
at indlære børnene i mange forskellige ting, og har haft en helt speciel
måde at takle alle ting på. Klassen
var glad for ham og vil savne ham
fremover.
Det var derfor en vemodig afsked
man tog på deres sidste skoledag inden sommerferien.
Klassen havde købt et flot træ,
som Erik kan plante i haven til minde
om en en god klasse. Tak for denne
gang!
Venlig hilsen Curt og Susanne Storr

STOP SNAKKEN NÅR TALEREN ER PÅ
Ole Christiansen er forundret over, at publikum ikke stopper snakken, når Sankt Hanstalen holdes fra scenen. - Det er almindelig høflighed.

INDLÆG
Af Ole H. Christiansen
Vejret var fint, og der kom skønsmæssigt 1.200 deltagere til årets Sankt
Hansfest. Hvad mere kunne vi ønske
os.
Et mobilt dukketeater underholdt
børnene og andre barnlige sjæle. På
lastbilen var opstillet vort nye musikanlæg, og efter formandens velkomst
blev båltalen holdt af rådmand Jane
Jegind, mens vor gode skuespiller Jan
Larsen og formanden sang for til midsommervisen.
Igen i år måtte vi så desværre
konstatere, at folk ikke kunne stoppe
snakken i de 5 minutter, båltalen varede, så det var svært for Jane Jegind
at få ørenlyd.
Det må være således, at man ligesom i kirken holder mund, mens der
tales fra ”scenen”. Det kunne jo være,
at der kom nogle guldkorn, og så er
det også almindelig høflighed.
Heksefonden vil gerne tiltrække
talere ude fra, men det er nok noget
betænkeligt, hvis det er helt omsonst
at få sit budskab ud, selv gennem kraftige højttalere. Husk nu, at det varer
kun 5 minutter, og skal vi så blive
enige om at give taleren en chance til
næste år? Vi stopper i hvert fald salget fra boderne i de 5 minutter.
ALLE DE NITTERE

Det lykkedes i år at få fat i hele 4
fadølshaner, mens der var gang i
kaffe- og sodavandssalget, hvor især
popcornsmaskinen gik på højtryk med
Jan Fibæk ved roret.
Kage og pølser indgik også i programmet, mens tombolateltet havde
et godt besøg uden dog desværre at
få helt udsolgt. Men som jeg siger, I
skal bare lade være med at blande alle
de nittere i bowlen, så skal I nok få
udsolgt. Den afdeling var med stor

Børnene her har været med til at lave heksen, som Kim Engelbrecht ved hjælp af en 8
m høj stige fik placeret i toppen af Skt. Hans-bålet.

entusiasme stablet på benene af vore
”hekse” Greta Nielsen og Annelise
Laursen, der fik hjælp af andre damer
ved salget.
DEN GAMLE OG DEN NYE BÅLMESTER

Vor gamle bålmester Poul Larsen
har vi lige mistet, da hans hovedpulsåre under en indlæggelse på OUH
pludselig bristede. Vi vil altid savne
ham og hans arbejdsomhed og fandenivoldske humør.
Hans job som bålmester blev øjeblikkelig overtaget af Kim Engelbrecht, der også stod for snobrødsbålet sammen med alle de andre
FDF’ere.
Sankt Hans bålet var i år mere
end 8 meter højt og dermed meget
voldsomt i begyndelsen, så nogle af
ungerne var ved at få svedet toppen,
men det gik da, og skulle nogen fryse
i aftenkulden, kunne bålet levere en
betydelig varme.
Sidst, men ikke mindst havde
Pouls kone, Gerda Larsen, sin lille fiskedam, som hun stillede op, selv om
hun lige havde mistet sin mand. Hun
fik helt udsolgt.

BRUG FOR YNGRE KRÆFTER

Det gentages år efter år at opstille
et bål, opsætte telte og lastbil som
scene, klargøre pladsen bag butikstorvet med borde og bænke m.m. af de
25 personer, der støtter Heksefonden
i bestræbelserne på at samle al folket
til en sommerfest og sommerkomsammen.
Også i år havde fondens formand,
H. J. Zinther, opstillet en plan, så enhver af de 25 medhjælpere vidste,
hvad de skulle lave, og ingen svigtede.
Dette år hyggede folk sig som
sædvanligt med hinanden og fik hilst
på nye tilflyttere, der gerne skulle
være med til at danne stammen i den
nye generation, som skal overtage festerne fra de gamle af os, som hidtil
har taget slæbet, så landsbyens identitet kan være intakt.
Vi må jo se i øjnene, at vi gamle
på et tidspunkt forsvinder ud af billedet, og det skal være mit ønske, at
yngre beboere vil bakke op om landsbyens fælles fester og foreninger, der
står bag, og dermed melde sig på banen.
Find vore adresser i AGEDRUP
RUNDT.
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SMØRREBRØD
PL
ATTER
PLA
OSTEBORDE
PØLSEBORDE
K
OLD BUFFET
KOLD
V
ARM BUFFET
VARM
ANRETNINGER

TØMRERMESTER

Kristian Tvergaard

Lene & Dennis Karlsen, Rugløkkevej 2 - 6610 9305

Tlf 6617 1807
Mobil 4051 0001
kristian@tvergaard.com

Murermester John A.P
etersen
A.Petersen

Daltoften 49, 5320 Agedrup
Tlf.: 6610 9811 - Biltlf.: 4087 9811

ONLINE TIPS & LOTTO
VIDEOUDLEJNING
FRISK BRØD -hver dag
KOPI SERVICE
TELEFAX
FOTO indlevering
ÅBEN HVER DAG
7.00-22.00
63 100100

Bullerup Nærbutik
Lunden 62
5320 Agedrup
6610 9501

Aut. VVS.installatør Peter Henriksen
Windelsvej 61, 5000 Odense C
Tlf. 65905598 Mobil: 20130198

Din lokale telefonbog!

18
6610 9696
JOAN STRØM
Hammeren 2
BULLERUP

A/S

● El-installationer, industriinstallationer
● Data-installationer, rackskabe og fiber-backbone
● Nyinstallation, service og fejlretning

Strand Allé 25 - DK
-5240 Odense NØ
DK-5240
.mertzel.dk
Tlf
.: 6610 8585 - www
Tlf.:
www.mertzel.dk
Se mere om Mertz Electric A7S på www.mertzel.dk
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Totalløsninger
Alt murerarbejde udføres · Indhendt gerne tilbud.
Jim E. Jensen
Markhaven 54
5320 Agedrup

Tlf.: 26 71 72 99
www.jimmurer.dk

Skolebladet
AGEDRUP SKOLE

Red.
Red.: Vicky Andersen, skolebestyrelsen, Erik Schmidt, lærer

I skole igen!

ÆGTE DAGSLYS TIL DE YNGSTE
Meget tyder på, at lys og æstetik har betydning for både indlæringsevne, humør og adfærd. Derfor er det heldigt, at „indskolingsgangen“ netop har fået et brush-up. Man kan så stille sig spørgsmålet: Hvad med det øvrige gangareal, der efterhånden bruges en
del i undervisningen. Østfløjen er fra 1964 og er ikke blevet malet siden begyndelsen af 1980’erne. Ak ja, de penge!

August/september
KALENDEREN
10. 8.
15. 8.
22. 8.
30. 8.
27. 9.
Uge 39
14. 10.
Uge 42

1. skoledag for 1.-9. klasse
Børnehaveklasserne begynder
Skolebestyrelsesmøde
Idrætsdag
Skolebestyrelsesmøde
Tværuge
Motionsdag
Efterårsferie
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SKOLEBESTYRELSEN
Pia Juel Johansen (fmd.) - 2532 1768

pia.juel@webspeed.dk
Malou Peterson Porst (n.fmd.) - 30427213
Preben Skytthe - 21 75 44 86
Jan Frederiksen - 66107008
Tom Martin Buchholz - 66108140
Steffen Lauridsen - 40626585
Thomas Dreisig - 28102891
Lene Petersen - (suppl.)
Birgitte Andersen (skoleleder) - 2443 4071
Ole Klitgaard (viceskoleleder) - 6593 2406
Juliane Ludvigsen (lærer) - 6447 1203
Claus Toft (lærer) - 6614 1246
Kristoffer Nagy Skaastrup 9A (elevrep.)
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LONE OG METTE STOPPER
Overgangen fra daginstitution til skole, trafiksikkerhed, nyt betalingssystem
til SFO, ny lærer og studerende, Mette Rasmussen og Lone Skalicky stopper,
ny skolechef, kontor og børnegang malet.

Af Birgitte Andersen, skoleleder

BIRGITTE

august måned. Disse vil derfor først
få en opkrævning, når systemet er
Velkommen til et nyt skoleår. oppe at køre igen. Det betyder, at man
Allerede her i starten af august er der kan få en opkrævning for 1-2 mdr. på
liv på skolen, hvor særligt de nye en gang, alt efter hvor hurtigt systebørnehaveklassebørn er mødt op i met kommer i gang. Man skal derfor
skolefritidsordningen sammen med være ekstra opmærksom på de opderes forældre. Det giver en rigtig god krævninger, der kommer i august og
september.
start for dem, at de kan
Skulle der være
møde de nye skolekamInformerer spørgsmål til dette, er
merater, blive fortrolige
man velkommen til at
med skolens rammer og
kontakte souschef Stig
lære alle de usynlige
Poulsen i skolefritidsgrænser.
ordningen.
Overgangen fra daginstitution til skole, der
HANNE I STEDET FOR
både indeholder skolefriKIRSTIN
tidsordning og undervisPå personaleområdet
ning, er ikke så voldsom
de første 14 dage, inden børnehave- sker der nogle ændringer i det nye skoklassen starter. Både børn og foræl- leår. I skolefritidsordningen er der en
dre hygger sig, og det er for foræl- ny studerende. Hun hedder Fartun
drene en enestående mulighed for at Abdi Ali, og skal være her til udganmøde andre forældre og lære dem gen af januar måned.
På biblioteket er der også et nyt
nærmere at kende. Det vil være med
til at sikre et godt samarbejdsklima i ansigt. Hanne Beckmann kommer fra
de kommende klasser.
Humlehaveskolen, hvor hun har væDet bliver en tid med masser af ret skolebibliotekar i en del år. Hanne
nye og spændende udfordringer, og skal desuden have timer i 1. klasse.
vejen til og fra skole er også én af Der sker dog ikke en forøgelse af personalet på biblioteket. 1. september
dem.
Man hjælper sit barn allerbedst stopper Kirstin Remvig, der har fået
ved at træne skolevejen til fods og på orlov for at videreuddanne sig.
Jeg ønsker Fartun og Hanne velcykel så ofte som muligt. På skoleporten er der link til en side med tips komne til skolen og ser frem til et
og råd til, hvordan man gør sit barn positivt samarbejde med dem.
til en sikker trafikant.

20

METTE OG LONE STOPPER
BETALING FOR SFO

Odense Kommune er ved at indkøre et nyt betalingssystem for betaling til SFO. Da det gamle system er
lukket, har det ikke været muligt at
sende opkrævning til de nye
børnehaveklassebørn, som ikke er
nået at blive tilmeldt i det gamle system.
Dette gælder også for dem, der
har lavet blokændringer i juni-juli-

Også 2 af skolens garvede lærere
skal vi tage afsked med i starten af
skoleåret, da de har valgt at gå på pension.
Mette Rasmussen har været på
skolen siden 1973 og har i mange år
undervist i billedkunst og håndarbejde. Hun er også sproglærer og blev
videreuddannet til at arbejde med elever med et andet modersmål end
dansk.
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Lone Scalicky kom til Agedrup
Skole i 1985 og har fortrinsvis undervist i dansk, idræt og fremmedsprog.
Jeg vil sige tak til Mette og Lone
for deres indsats på skolen og ønske
dem et langt og givende otium.
Mette Krøyer er desværre fortsat
alvorlig syg. Hendes timer vil blive
læst fast af skolens lærere.
NY SKOLECHEF

Også i skoleafdelingen er der et
nyt ansigt. Poul Anthoniussen er blevet ansat som ny skolechef 1. 8.
Han kommer fra en stilling som
skolechef i Middelfart Kommune er
40 år og har været leder i 14 år, de
sidste 2 år som skolechef.
Pouls uddannelsesmæssige baggrund er en læreruddannelse samt en
PD i organisationsudvikling. Han er
en engageret leder og vil kunne sætte
et tydeligt præg på arbejdet med Fremtidens Skole og virkeliggørelsen af
tankerne om børne- og ungemiljøer.
Her fra skolen vil vi byde ham
velkommen til det nye job og ser frem
til et godt samarbejde til glæde for
områdets børn og unge.
BØRNEGANGEN MALET

I sommerferien har personalet i
teknisk service som sædvanligt haft
travlt. Indskolingsgangen er blevet
malet, og skolens kontor er blevet helt
renoveret. Det ser flot og indbydende
ud, og jeg håber alle vil være med til
at passe godt på tingene, så der kan
se godt ud i mange år frem.
Forberedelserne til det kommende skoleår er i skrivende stund
godt i gang. Mange lærere er på skolen for at gøre klar til eleverne kommer, og mandag d. 8. mødes alle lærere på Kerteminde Vandrerhjem,
hvor arbejdet med “Fremtidens
Skole” er på programmet.
Jeg ser frem til et spændende og
lærerigt skoleår og glæder mig til at
møde eleverne efter en dejlig sommerferie.

EKSTRA INDSATS
FOR LÆSNING I
4. KLASSE
Skolen har fået ekstra timer
til læsevejledning i 4. klasse
Af Erik Schmidt

Danske skolebørn læser for lidt - ikke Marie her fra 8. a - men mange drenge læser fx
slet ikke frivilligt skønlitteratur efter 4. klasse, og det er et stort samfundsproblem.

PALLE BRUGS I SPIDSEN
FOR NY LOKAL LÆSEFOND
Agedrup Læsefond (ALF) vil forsøge at samle midler til oplysning om vigtigheden af
læsning og ekstraordinære læseprojekter

Af Erik Schmidt
En ny lokal læsefond er i støbeskeen. Fonden vil forsøge at samle
midler til at udbrede kendskabet til,
hvor vigtigt det er at styrke læsefærdighederne i et videnssamfund og
til ekstraordinære læseprojekter.
- Fonden har som sådan ikke noget med skolen at gøre, men det vil
forhåbentlig blive muligt for den lo-

kale, offentlige skole at søge om midler til særlige projekter, siger én af stifterne, Palle „Brugs“ Vennekilde.
- Baggrunden for bestræbelserne
på at etablere fonden er, at samfundet
har brug for et højere uddannelsesniveau, og gode læsekundskaber giver
stor frihed for den enkelte.
Nu skal formaliteterne bringes i
orden, der skal etableres en bestyrelse
og udarbejdes et prospektmateriale.

SIKKER TRAFIK

For nogle bliver
det nye skoleår en tid
med masser af nye og
spændende udfordringer. For de mindste
elever er vejen til og
fra skole én af dem.
Man hjælper sit
barn allerbedst ved at
træne skolevejen til
fods og på cykel så
ofte som muligt. På
skoleporten er der link
til en side med tips og
råd til, hvordan man
gør sit barn til en sikker trafikant.

I det nye skoleår bliver der på
Agedrup Skole sat særligt fokus på
læsning på 4. klassetrin. Skolens to
læsevejledere, Erik Schmidt og Lone
Sinkjær, får ekstra timer så de sammen med lærerne i de to 4. klasser kan
give læsningen et ekstra skub.
Agedrup Skole deltager også i
lærerforeningens projekt, „Vi læser
for livet“. Derfor kan skolen i en kortere periode trække på læsekonsulent
Lone Billeskov Jansen.
Desuden bliver der i sammenlagt
18 uger indført „læsebånd“ i mellemtrinsklasserne fra efterårsferien til
påskeferien - dvs. ca. 9 uger i hver
skemaperiode, ialt 18 uger (uge 7 er
tværuge og medregnes ikke).
Hver morgen i denne periode
læser alle elever på mellemtrinnet fra
kl. 8.10 - 8.30. Der er dog enkelte
undtagelser. De klasser, der har praktisk-musiske fag i første lektion, læser ikke de pågældende dage. Nærmere information følger.

HUSK DE NYE 21
RINGETIDER
Eleverne skal først møde kl. 8.10
og frikvartererne forkortes

I dette skoleår begynder første
lektion kl. 8.10.
De to lange frikvarterer bliver
dog hver afkortet med 5 minutter, så
eleverne vil slutte skoledagen på samme tidspunkter som tidligere.
Ringetiderne for hele skoledagen
kan ses på skolens hjemmeside under
afsnittet “Om skolen”.
AGEDRUP RUNDT 101 - AUGUST 2011

4263 1818

HYGGELIG
KONTINGENTBETALING
Mange beboere, som ikke nar netbank, var glade for at betale kontingent til Greta
Nielsen og Anne Lise Laursen i Brugsen.

Af Greta Nielsen og Hans Jørgen Zinther
Den 7. og 14. maj 2011 kunne
sognets beboere betale deres kontin-
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gent til Agedrup Sogns Beboerforening (ASB) gratis ved indgangen
til Bullerup Brugs (sparede på den
måde 30 kr.).

BYTINGET 1. MAJ I VESTER KÆRBY

Byfest den 27. august
Gadekæret er blevet renset og er nu så rent, at der nu udsættes 5 græskarper og guldfisk. Bytingspladsen og Sprøjtehuset hjælpes man ad med at vedligeholde. Der slås
græs og der kalkes. Ved mødet blev Anne Marie Wognsen genvalgt som Oldermand.
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Mange beboere, som ikke har
netbank var meget glade for det.
Vi siger mange tak for opbakningen og vil gøre det igen den sidste
weekend i maj 2012.
En dame betalte kontingent for
første gang og havde så dårlig samvittighed over dette, at hun betalte
ekstra 300 kr. til ASB (flot gestus).
En meget betænksom dame forærede vi 2 ”damer” kransekage, som
hun havde købt ved bageren, da hun
så vi drak tør kaffe.
De to lørdage vi var der, havde vi
utrolig mange meget positive oplevelser, hvilket vi siger mange tak for. Vi
håber også, at der var nye betalere
imellem – så Agedrup Rundt og ASB
kan bestå – og det ønske er vist de fleste i området enige om.
Hvis du/I endnu ikke har betalt
kontingentet – så skynd jer at gøre det
evt. hos Anne Lise Laursen, Skovhaven 43 - eller Greta Nielsen Arendalsvej 9.
Af Hans J. Zinther og Henrik Thygesen
Man er ved at undersøge, om man
kan få fjernvarme i byen. Selvfølgelig er prisen vigtig, så ved at kontakte
den ansvarlige rådmand, vil man høre,
om prisen er noget nær prisen i
Bullerup/Agedrup.
Beboerne ønsker bump på
Kærbygade, så de kan få sænket hastigheden gennem byen. Og så er man
trætte af alt det affald som smides i
byen.
Der vil blive afholdt loppemarked i byen lørdag den 2. juli og søndag den 3. juli fra kl. 10 – 16 i Kærbygade 12. Den 27. august kl. 18 - bliver der afholdt byfest hos Pia i Kærbygade 9.

Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er
forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget.
I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen!
Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online
INDTRÆNGEN PÅ PRIVAT OMRÅDE
Ubudne gæster ved Hammeren misbruger terasse ved Fælleshuset

BESTYRELSEN
Formand
Hans Jørgen Zinther
Brolandvej 28
5320 Agedrup
Tlf.: 4042 5213 - hj@zinther.dk
Kasserer
Anne-Lise Laursen
Skovhaven 43
5320 Agedrup
Tlf.: 66 10 87 19 - gregers.cady@youmail.dk
Sekretær
Jan K. Larsen
Daltoften 31
5320 Agedrup
Tlf. 66 10 83 49
/ 31 14 83 49 - daltoften31@webspeed.dk
Best.medl.
Henrik Thygesen
Kærbygade 26, 5320 Agedrup
Tlf. 65 97 40 53
vagn-thygesen@mail.tele.dk
Best.medlem
Finn Peterson
Skovhaven 47
5320 Agedrup
Tlf.51 24 71 54 - finn-malou@ofir.dk
Best.suppl.
Grete Nielsen
Arendalsvej 9
5320 Agedrup
66 10 90 31 - gretanielsen@gmail.com
Best.suppl.
Ole Christiansen
Daltoften 20
5320 Agedrup
Tlf. 66 10 75 97 - h.c.olee@privat.dk

Så må jeg altså i blækhuset igen.
Denne gang harmes jeg på vegne
af en god veninde, der bor i fællesskabet i Hammeren. Området ligger
ud til de to vandhuller med ænder ved
banecykelstien. Det er nu ikke ænderne, der er deres problem, men
ubudne gæster, der aften og nat huserer i deres overbyggede terrasse ved
fælleshuset.
Sidst Vladimir og jeg var på besøg blev vi forevist affald i form af
øldåser, cigaretskud og rester af en
slags narkotika og andre stærke sager,
der ryges.
Vor veninde har flere gange på
en pædagogisk og venlig måde for-

klaret dem, at det er en privat terrasse,
der kun er for de 20 beboere, der har
socialt samvær her.
Man er lidt hjemsøgt i de små
huse, idet der har været en del indbrud. Endvidere har hun efter hjemkomst fundet sine havemøbler ude i
en af søerne. Det må vel være en
politiopgave at finde de formastelige,
men vil politiet mon tage sig af sådanne sager.
Er der nogle kloge hoveder i vort
sogn, som kunne have forslag til en
effektiv løsning.

Kære Olivia

ringe på 114 og bede om assistance.
Man vil da, hvis det er muligt, sende
en patruljevogn.

www.agedrupsogn.dk

GODE SIGNALEMENTER OG
GULVVASK

Reg. nr. 0975 - 3619111699

Fra en politimand i vor omgangskreds har jeg fået at vide, at beboerne
bare kan ringe på 114, hvor det vil
blive registreret, og hvorfra man vil
sende en patrulje, hvis en sådan er i
nærheden.
Hele området her serviceres fra
Vollsmose politistation, så de har da
ikke så langt at køre.
Jeg har haft en samtale med din
veninde, der siger, at politiet kun vil
komme, når de unge mennesker er på
stedet, og de er vel forduftet, når politiet endelig dukker op.
Ud fra disse to påstande har jeg
tilladt mig at skrive til politimesteren
i Odense, som må formodes at have
den øverste myndighed over tingene
her og have forstand på det.
Det er nu lykkedes at få et svar
fra de øverste politimyndigheder, som
oplyser, at man stadigvæk bare skal

Med venlig hilsen
Olivia W. Olsen

Det klogeste er da at få nogle
gode signalementer, hvis det ikke er
muligt at få en dialog med de indtrængende.
Det er nok ikke så klogt at gå i
clinch med disse formastelige personer, men det kan da være nødvendigt
at gå ud og gøre rent med et par store
spande vand, kost og sæbe, og så er
det nok lige pludselig ikke så interessant for dem at opholde sig på stedet
med vand over det hele.
Jeg kan se, at der er opsat et skilt
med “Privat område”, og det kan vel
have en vis virkning.
Med venlig hilsen
Ole H. Christiansen

Foreningens konto:
DANSKE BANK
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hjemmeside
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PERSONALETS OVERENSKOMSTER KONFIRMATIONSFORBEREDELSE
ÆNDRER KIRKEBETJENINGEN
Bisættelser og begravelser vil ikke kunne finde sted lørdag, da de ikke kan varsles efter overenskomsten.
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der før, hvis
man skal vies
sidst på måneden.
Bisættelser
og begravelser
vil ikke kunne
finde sted lørdag, da de ikke
kan varsles efter
overenskomsten.
Under personalets ferie vil
Lene Marqvardsen er menighedsrådets kontaktperson til persoder være yderlinalet.
gere indskrænkninger, da vi her kun kan tilbyde beAf Lene Marqvardsen, kontaktperson
gravelse/bisættelse tirsdag og fredag.
For snart to år siden fik kirkens
personale nye overenskomster, hvil- HVERDAGSGUDSTJENESTER
Man vil også kunne opleve 4
ket har givet en del ændringer i
arbejdstiderne, da man er gået fra 6- lukkeweekender om året, to af gudstjenesterne vil her blive erstattet af
dages uge til 5-dages uge.
Dette har betydning for den ser- hverdagsgudstjenester.
Dette skyldes, at personalet har
vice, vi kan tilbyde, idet vi nu holder
lukket to dage om ugen, da der ikke fået 8 årlige fri-weekender, og også
er penge til at dække fridagene ind her må vi spare på vikarer.
I forbindelse med konfirmation
med vikarer.
Mandag er som altid lukkedag, bestræber vi os på at holde lørdagen
desuden er der kun åbent om lørda- fri for tjenester, da der er meget forgen, hvis der er bestilt bryllup. Dette beredelse med opstilling af stole,
skal gøres senest 1 til 2 måneder før pyntning osv.
Der kan i helt specielle tilfælde
den ønskede dato, da personalet skal
varskos med mindst en måneds var- ændres på reglerne. Dette aftales med
sognepræsten.
sel.
Vi håber på forståelse for tiltaDa arbejdsplanen udkommer til
den første i en måned, vil det i prak- gene og vil løbende orientere i Agesis sige, at man skal bestille 2 måne- drup Rundt, hvis der sker ændringer.
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Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Så er sommerferien forbi, og tiden nærmer sig for konfirmationsforberedelse. Der er i år to hold, og begge
klasser begynder onsdag, den 7. september, hvor der er gjort plads til
’præst’ på skoleskemaet. Forberedelsen finder sted i Sognegården,
Agedrupvej 12.
I efteråret mødes vi én gang om
ugen, og til foråret fra ca. midten af
januar mødes vi hele dage godt én
gang pr. måned indtil konfirmationerne. Umiddelbart før konfirmationerne får vi også tid til at øve os og få
det sidste på plads inden de to store
festdage!
Søndag, den 11. september, indbydes konfirmander og forældre (og
gerne søskende) til gudstjeneste + orienteringsmøde fra kl. 10.00 til ca.
12.00.
Vi begynder kl. 10.00 til gudstjeneste i kirken. Umiddelbart efter vil
jeg fortælle lidt om den forstående
forberedelse. Der bydes på en forfriskning. På gensyn i september!

KONFIRMATION 2014
Vi repeterer:
7A: Søndag d. 4. maj
7B: Søndag d. 11. maj
7C: St. Bededag d. 16. maj

OPEN AIR - HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 18. september kl. 11.00

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Traditionen tro vil vi atter fejre
høstgudstjenesten i det fri omgivet at
nyhøstede marker. Også i fjor havde
vi en dejlig udendørsgudstjeneste med
mange deltagere.
Det er sanseligt og anderledes at
være sammen under åben himmel, og
det er nu 6 år siden, vi måtte rykke
indendørs på grund af regn.
Er vejret ikke med os, går vi indenfor og holder gudstjenesten i
sognegården, men lidt blæst hører
med.
Gudstjenesten finder sted bag
ved Sognegården, Agedrupvej 12. Vi
sidder på klapstole, alteret er lavet af
halmballer, og salmebøger, dåbsfad,
brød og vin er taget med udenfor til
den ’rullende’ altergang.
Høstgudstjenesten er ikke knyttet til en bestemt søndag, men er en
meget gammel skik, med eviggyldig
mening. Fokus er nemlig at være sammen og takke og lovsynge Gud for, at
vi er til og har hinanden.
Vi vil synge de kendte høstsalmer, og børne-/ungdomskoret vil
medvirke.
Vi håber, at rigtig mange også i
år vil finde vej til en høstgudstjeneste
i det fri.
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Gudstjeneste i det grønne. Vi sidder på klapstole, alteret er lavet af halmballer, og
salmebøger, dåbsfad, brød og vin er taget med udenfor til’rullende’ altergang.

HØST-KIRKE-FROKOST
Af menighedsrådet
Umiddelbart efter gudstjenesten indbydes, som vi plejer, til
kirkefrokost. Frokosten koster kr.
25 pr. person og beløbet går ubeskåret til Kirkens Korshær, som
høstofferet går til.

AUKTION OVER MEDBRAGTE GAVER
Af menighedsrådet
Lige efter frokosten holder vi
auktion over medbragte gaver.
Alle opfordres til at medbringe
et høstoffer, som det kaldes med et
gammelt ord. Måske en pose tomater, kartofler, æbler, blomster; et bundt
purløg eller persille. Måske en pose
boller, et stykke sæbe eller et dejligt

glas marmelade? Du bestemmer!
Der er mange muligheder på
denne årstid, og alt er velkomment.
Vi vil så holde auktion over de
medbragte gaver, og pengene herfra
vil ligeledes ubeskåret gå til Kirkens
Korshær. Det plejer at være en sjov
del af denne søndags arrangement
samtidig med, at det giver en god
skærv til et godt formål.
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Kollekten:

BØRN OG SORG

Fortsætter nu som “Børn og Sorg på Fyn”

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Det er stadig muligt at støtte børn
og unge i sorg og krise i forbindelse
med dødsfald.
For få år siden kom dette initiativ i stand efter ihærdig indsats af bl.a.
Agedrup menighedsråd. Målgruppen
er børn og unge i alderen 10-16 år,
der har mistet tæt på og gælder nu
officielt for børn fra hele Fyn. Det er
enestående værdifuldt i sorgbearbejdelsen for efterladte børn og
unge også at møde andre børn og unge
i samme situation, derfor dette tilbud.
’Børn og Sorg på Fyn’ er nu en
forening, men vi kan stadig ikke tilbyde samtalegrupperne uden frivillige
bidrag, derfor en stor opfordring til
via kollekten også at bidrage til dette
vigtige tilbud, der støtter børn og unge
i at komme godt videre i livet. Det er
også muligt at blive medlem af “Børn
og Sorg på Fyn” for kr. 300. Grupper eller foreninger kan blive medlem
for min. kr. 1.000. Se desuden
hjemmesiden: www.børnogsorg.dk /
www.børnogsorgpåfyn.dk

KIRKENS KORSHÆR
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- det nytteløse nytter...
Kollekt-indsamlingen i augustseptember går til Kirkens Korshær,
som gør en indsats på mange fronter i
Danmark blandt udstødte i vores samfund, såsom: Byarbejde, varmestuer,
herberger, narkoarbejdet, Mariatjenesten, Familiecenter, Sct. Nicolai Tjenesten,
arresthusarbejdet,
gudstjenester og
forkyndelse. Der
er brug for Kirkens Korshærs arbejde - mere end nogensinde før - og gennem kirkens kollekt har alle en ‘gratis’ mulighed for
at give et bidrag. Vi sørger for porto.

HAN FÅR TINGENE

- Det er enormt spændende at få det stærkt kritiserede nye regnskab

PORTRÆT
Af Karin Ritter, menighedsrådet
I vores serie af portrætter af menighedsrådets medlemmer er vi kommet til det sidste portræt, den netop
afgående formand og nytiltrådte kasserer, Hans Ove Nielsen.
Hans Ove har siden 2007 boet i
Munkebo, hvor han og hans kone har
bygget nyt hus. I spøg betegnes adressen som Trellerup, en stadig voksende
forstad til Munkebo.
Tidligere og i næsten 20 år hed
adressen Hammeren i Bullerup, men
så skulle der ske noget nyt, og byggeriet i Trellerup gik i gang.
Egentlig er Hans Ove barnefødt
og opvokset i Åsum, hvor hans far sad
i menighedsrådet i mange år. Muligvis ligger det lidt i blodet med interessen for arbejdet der.
Når Hans Ove ikke er aktiv i
menighedsrådet, passer han sit arbejde som koordinator ved TDC, hvor
han har været ansat i 27 år.
Han blev efter udstået læretid i
Bullerup-El udlært som elektriker,
men på grund af arbejdsløsheden
blandt håndværkere – også dengang
– måtte der findes andre veje.
I nogle år var Hans Ove ansat ved
P&T som postbud, indtil tiderne ændrede sig. Hans Ove blev ansat som
kørende tekniker ved TDC – et
drømmejob, som han var rigtig glad
for.
For 10 år siden blev dagligdagen
og arbejdsopgaverne ændret til kontorarbejde med koordinering af
entreprenørarbejde og efterfølgende
regningsbehandling.

sønner, Thomas på 28 og Søren på 26.
Hans Oves gøremål ud over arbejde og rådsarbejdet kan siges meget kort: Have, camping og tysk vin.
Hvert år tager Hans Ove og Lene
med gode venner til Sydtyskland og
smager de nye vine og fragter gerne
en masse med hjem – selvfølgelig kun
til “eget brug”.
- Vi har efterhånden et godt kendskab til, hvem der er værd at besøge
for at få de bedste vine, fortæller Hans
Ove.
Med et nyt hus er der også en ny
have, og når grunden er på næsten
2.000m2, så går der meget tid med at
anlægge og pleje. Men det er spændende at plante og se, at der kommer
noget ud af det - så spændende, at det
efterhånden er svært at komme hjemmefra for at nyde campingvognen og
livet på danske campingpladser.
- Efter flere år med sommercampingferie i Italien, må vi indrømme, at Trellerup trækker mere, siger Hans Ove.
HJERTET NÆR

Hans Ove har desuden været
kredsleder i FDF Agedrup i 6 år, 1993
– 1999, hvor kredsen voksede sig stor
og havde god succes med aktiviteterne. Succesen var så stor, at det var
nødvendigt at bygge ud, hvilket FDF
kan glæde sig over i dag.
Hans Ove var med i FDF i over
30 år. Derfor står foreningen hans
hjerte meget nær, og det har på en
måde været noget af drivkraften til det
kirkelige arbejde. For kirkens ve og
vel er som sagt også en stor interesse,
hvor Hans Ove bruger rigtig meget
tid.
VELFUNGERENDE MENIGHEDSRÅD

TRELLERUP OG TYSK VIN

Hans Ove er gift med Lene på 30.
år! Til familien hører også 2 voksne
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På spørgsmålet, hvordan Hans
Ove kom i rådet, fortæller han, at han
efter tiden i FDF i 2000 blev opfor-

E TIL AT FUNGERE

bssystem til at virke i dagligdagen, siger Hans Ove Nielsen

blev jeg valgt som formand for menighedsrådet og har været det, indtil
foråret 2011, hvor jeg lod mig friste
af jobbet som kasserer/regnskabsfører
– et valg, som var nemt, idet der var
en god afløser i kulissen.
Tiden som formand ser Hans Ove
tilbage på med stolthed.
Mange ting er forbedret og ændret i kirken de sidste 10 år. Gode
arrangementer er blevet gennemført
og en god sikring af rammerne er blevet indarbejdet. Der er skabt en god
økonomi ved at kigge langsigtet og
sørge for nogle fornuftige anlægsinvesteringer. Her tænkes blandt andet
på omlægning af varmesystem, men
også bedre forhold for personale og
menighedsråd.
Hans Ove kan også være stolt
over at kunne aflevere et velfungerende menighedsråd til sin afløser –
og derved vide, at „“mit menighedsråd” vil køre videre i samme spor!“
ELSKER TØRRE TAL

Nuværende kasserer i menighedsrådet - tidligere formand - Hans Ove Nielsen.

lokket med, at det kun var et møde
om måneden og så, hvis der var noget ekstra…
- Jeg synes, at der
“ Jo, der blev lokket med, at det kun
har været noget ekstra
var et møde om måneden og så, hvis
lige siden, bemærker
Hans Ove med et
der var noget ekstra…
smørret grin.
- Jeg synes, at der har været noget
- Efter det første
ekstra lige siden...”
år som næstformand,

dret af nogle menighedsrådsmedlemmer til at lade sig opstille. Jo, der blev

Fremtiden? Jo, Hans Ove forventer at lade sig genopstille i 2012. Han
har løst sognebånd kort efter, at de
flyttede til Bullerup, da området omkring Hammeren hører til Seden
Sogn, og Munkebo, hvor han bor nu,
hører til Kølstrup/ Munkebo Sogn.
Når Hans Ove siger: “Jeg er rigtig glad for mit regnskabsjob i menighedsrådet” – så kigger folk mærkeligt på ham.
Men jo – han mener det! Det er
enormt spændende at få det stærkt
kritiserede nye regnskabssystem til at
virke i dagligdagen og lige så spændende at få sognets få penge til at
række hele vejen rundt.
Det sidste er en øvelse, som Hans
Ove som formand brugte en del ressourcer på.
Arbejdet med regnskabet er så
spændende, at han gerne stiller sin
“kirkeregnskabsførererfaring” til rådighed for andre menighedsråd og
gerne som regnskabsfører for andre
kirker – et tilbud, som mange menighedsråd bestemt gerne vil tage imod.
Held og lykke til Hans Ove og
hans virke med tal og kolonner.
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SOGNEMØDER OG -AKTIVITETER 2011-2012
Af Tove Dyrvig, fmd. aktivitetsudvalget
Menighedsrådets aktivitetsudvalg tilrettelægger i samarbejde
med sognepræst og organist sæsonprogrammet for aktiviteter i kirke og
sognegården.
I denne sæson vil vi, i højere grad
end vi plejer, også bruge kirken som
samlingssted til nogle af aktiviteterne.
Vi byder på: sogneaftener, koncerter, fyraftensmøder, litteraturkreds
og også nye særlige gudstjenester
FAKTA OM MØDERNE OG
KONCERTERNE
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Møderne finder sted i Sognegården, Agedrupvej 12, hvis ikke andet er nævnt.
Koncerterne afholdes i kirken
med mindre andet er annonceret.
Nærmere omtale af de enkelte
arrangementer samt nye datoer følger
i næste numre af A.R.
Alle er hjerteligt velkomne. De
fleste arrangementer er gratis, men
fremover vil vi lejlighedsvis også tage
entré. Der betales ved indgangen, så
forfriskningen er med i indgangsbeløbet. Ellers kan kaffe med brød
købes og i forbindelse med fyraftensmøderne ost/pålægsboller og øl/vin.
Det koster 30 kr. pr. næse.
Aktivitetsudvalget står for madlavningen til “Gud og Spagetti”, og
det koster kr. 25/voksen og børn er
gratis ifølge med voksne og så hedder det “Spis, hvad du kan”.
SOGNEAFTENER KL. 19.30-22.00 I
AGEDRUP SOGNEGÅRD (OG EVT.
KIRKE)

I de sidste år har vi haft en gennemgående overskrift for foredragene. Sidste år var det Livsglæde.
Under denne overskrift har vi et
foredrag til gode, nemlig Arne Rolighed, som indtil sommeren 2010 var
direktør for Kræftens Bekæmpelse.
Arne Rolighed havde lovet at
holde foredrag i foråret, men havde
brug for at samle kræfter til den 3.

alder, og nu glæder vi os til han kommer.
SPIRITUALITET OG FORDYBELSE

Spiritualitet og fordybelse er
oppe i tiden og på programmet i foråret 2012.
Mange går over åen efter vand (!)
og søger ro og fordybelse andre steder i eksempelvis yoga, mindfullness,
billedterapi, krystal healing osv. Det
kan man også, men kristendommen
har en lang og fin tradition for det
spirituelle, der sagtens kan være ganske jordbunden som dét at vandre.
I forårssæsonen glæder vi os til
at blive klogere på vore egne kristne
rødder, når sognepræst ved Domkirken i Odense, Anne Reiter, vil svare
på spørgsmålet: “Hvad er dog dét –
og hvad kommer det mig ved?” om
spiritualitet og Kristus kransen .
Dernæst går vi en tur med Vorherre eller ’beder med fødderne’ sammen med Valgmenighedspræst i Vivild, Karen Marianne Kristensen. Vi
skal høre om de i tiden meget populære pilgrimsvandringer, og hvis vejret tillader – også selv foretage en
mini-vandring!
KONCERTER - NORMALT KL. 19.30 I
AGEDRUP KIRKE

Koncerterne planlægges og arrangeres af organist Kristin Lomholt
– følg løbende med i “organistens
hjørne”. Således også “syng-sammen” i december, hvor der i pausen
serveres gløgg og æbleskiver.
FYRAFTENSMØDER KL. 17.00-19.00

Afholdes både i Agedrup Kirke
og sognegård og Hans Tausens Kirke.
“Kristendommens ABC”: konfirmandundervisning for voksne i
samarbejde med Hans Tausens Sogn
og sognepræst Laila Groes fortsætter.
LITTERATURKREDSEN

Nye interesserede kan kontakte
sognepræsten for yderligere information.
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OVERSIGT
Tirsdag d. 23. august kl. 16.00 - ca.
21.00: Konfirmandundervisning for voksne:
Udflugt.
● Søndag d. 18. september kl. 11.00: Høstog friluftsgudstjeneste med børnekor og efterfølgende kirkefrokost.
● Tirsdag d. 4. oktober kl. 19.30: Sogneaften med Arne Rolighed.
● Torsdag d. 13. oktober kl. 17.00 - 18.30:
Gud og Spaghetti-gudstjeneste.
● Søndag d. 30. oktober kl. 17.00:
Halloween-gudstjeneste især for børn og
unge
● Torsdag d. 10. november kl. 19.30: Koncer t med Mads Granum med Kristin
Lomholt som solist
● Torsdag d. 17. november, kl. 17.00 19.00: Konfirmandundervisning for voksne
● Søndag d. 27. november, kl. 11.00: 1.
søndag i advent, børne- og familievenlig
gudstjeneste
● Torsdag d. 1. december kl. 19.30: Julesyngsammen med organist Kristin Lomholt
og kirkesanger Annie Leth
● Søndag d. 18. december kl. 19: De 9 læsninger, musikgudstjeneste
●

● Søndag

d. 8. januar, kl. 11.00: Vi synger
julen ud, især for børn og unge
● Søndag d. 29. januar kl. 15.00 - ca.
21.00: Gospelworkshop og musikgudstjeneste under ledelse af Tina
Buchholz, Århus
● Søndag d. 5. februar kl. 17.00: Kyndelmisse-gudstjeneste
● Torsdag d. 9. februar kl. 19.30: Sogneaften med Anne Reiter, sognepræst ved
Odense Domkirke
● Søndag d. 4 marts kl. 19.00: Rockgudstjeneste med Von Hagen band
● Torsdag d. 8. marts, kl. 19.30: Sogneaften med K.M. Kristensen, valgmenighedspræst, Vivild
(Der tages forbehold for eventuelle ændringer).
Følg med i A.R. for yderligere information
og datoer bl.a. Gud og spaghetti, konfirmandundervisning for voksne; julens og påskens særlige gudstjenester.

SÆRLIGE
GUDSTJENESTER

ARNE ROLIGHED

“Gud og spaghetti”, Halloween og gospel

Sidste år forsøgte vi i november
og marts med “Gud og Spaghetti”,
som er en kort børnegudstjeneste i
kirken med efterfølgende spisning i
Sognegården på en hverdagseftermiddag. Spaghettien bliver til tider skiftet ud med et andet måltid. Den korte
fyraftensgudstjeneste og efterfølgende spisning tager ca. 1½ time.
Sidste år deltog mellem 55-75
personer, og vi har plads til flere!
Det vil derfor glæde os meget,
hvis du/I vil gøre os selskab. Man skal
ikke tilmelde sig, men blot møde op i
kirken.
Sæsonen byder desuden igen på
’Halloween’ i samarbejde med FDF,
Agedrup og som noget nyt: gospelworkshop.

GUD OG SPAGHETTI
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til: “Gud og spaghetti” torsdag
d. 13. oktober, kl. 17.00-18.30.
Det koster kr. 25/voksen – børn
gratis. Mere i næste nummer af A.R.

“ET SUNDT LIV, HELE LIVET!”
Tidligere sundhedsminister og direktør i Kræftens Bekæmpelse, Arne Rolighed.

KAGEMÆND OG -KONER

Sogneaften tirsdag d. 4. oktober kl. 19.30 i Agedrup Sognegård

Vil du bage en kage?

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

På nuværende tidspunkt har
aktivitetsudvalget kendskab til 3 seje
kagekoner. I sidste sæson leverede
Elisabeth Rasmussen, Margit Sommer
og Jette Andresen kager til arrangementerne. En stor tak til dem!
Findes der en mand eller dame,
som vi må kontakte, hvis vi bliver i
bekneb for en bradepandekage eller
anden form for kage efter dit eget
valg?
Du får udgifterne betalt. Du er
ikke bundet af din tilkendegivelse, så
kontakt meget gerne
Tove Dyrvig, tlf. 6610 8714 eller
tdyrvig@hotmail.com

Den tidligere socialdemokratiske
sundhedsminister og direktør i Kræftens Bekæmpelse igennem næsten 10
år Arne Rolighed lægger ud med et
aktuelt emne i sæsonens første sogneaften.
Hvad er et sundt liv, og hvem
fastlægger det? Er det alene det enkelte menneskes ansvar at drage omsorg for det sunde liv? Har vi ret til at
gå i hundene? Kan fællesskabet lade
den enkelte i stikken?
Må den enkelte tåle, at fællesskabet blander sig?
Sundhed er en forudsætning for
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et godt liv, men sundhed er ikke bare
fravær af sygdom: sundhed er et andet ord for livskvalitet og det gode liv.
Derfor har vi et ønske om at fremme
sundhed gennem arbejde med sundhedsfremme. Der gøres vedvarende
hæderlige forsøg ved rådgivning,
moralisering eller ligefrem forbud for
at hjælpe os med at forme det gode
liv.
Foredraget krydres med eksempler fra røg, kost, sol, alkohol og motion mv., ligesom der bliver lejlighed
til at stille spørgsmål.
Alle er hjerteligt velkomne. Der
er gratis adgang. Kaffe med brød kan
købes til kr. 30.
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BRUG KIRKEBILEN!

Er du ikke så let til bens eller har du ikke lyst til at gå ud efter mørkets
frembrud, så er du altid velkommen til at bruge kirkebilen. Taxa henter dig
gratis på din bopæl og bringer dig siden trygt tilbage efter gudstjenesten eller
arrangementet. Kontakt blot sekretær Ida Hartmann-Petersen på tlf.: 6610
8357. Kontortid tirsdag og onsdag kl. 13.00-15.00, og fredag kl. 10.00-15.00.
Du vil så få udleveret en taxabon. Med venlig hilsen menighedsrådet.

NAVNLIG NAVNE
Nyt fra kirkebogen for maj-juni 2011

Døbte i Agedrup Kirke
20. 5. 11
12. 6. 11
12. 6. 11

Laura Lykke Kristoffersen, Lerhusene 3, Munkebo
Magnus Anderson Vennekilde, Skovhaven 97, Bullerup
Gustav Anderson Vennekilde, Skovhaven 97, Bullerup

Vielser i Agedrup Kirke
11. 6. 11
18. 6. 11

Anette Kristina Nielsen og Ulrik Uldal Hansen, Nøddehaven 4, Bullerup
Jeanette Nielsen og Jimmy Reinholt, Kærhaven 31, Bullerup

Bisættelser/begravelser i Agedrup Kirke
08. 6. 11
14. 6. 11

Elly Ingefred Tarp, Rytterkasernen 9A, Odense
Poul Ejner Larsen, Markhaven 10A, Bullerup

AGEDRUP KIRKE
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www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST
Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057
Fax. 6610 8157 - lbm@km.dk - Mandag fridag.

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR
Agedrupvej 12, 5320 Agedrup - 6610 8357
Sekretær: Ida Hartmann-Petersen - ihp@km.dk
Kontortid: Tirsdag kl. 13.00-15.00 onsdag kl. 13.00-15.00 og fredag kl. 10.00-15.00

GRAVER & KIRKETJENER
Jon Reffelt - 6610 9892 eller mobil 4042 0756 - jr@agedrup-kirke.dk

ORGANIST

ORGANISTENS
KLUMME
Af Kristin Lomholt, organist
I skrivende stund er det smuk
midsommer, og solen skinner fra en
klar himmel. Børnene har lige fået
sommerferie og løber rundt helt fortumlede af frihed. Endelig ringede
det ud, og uret på skolen gik i stå.
For mange mennesker betyder
sommer også ferietid. Mere tid til
det, man i lang tid har drømt om,
tid til andre mennesker og til sig
selv. Bær falder i vores hænder, stadig varme af solen. Der kommer
sommeræbler og kirsebær.
Så går sommeren på hæld, efter spiringstid og såtid kommer
væksttid og modningstid og så høst.
NY ENERGI

Årets gang og dets skiften mellem lys og mørke, koncentration og
distraktion, vækst og dvale lærer os
om livet og dets glæder. Men årets
gang lærer os også om livets alvor,
om liv og død.
I kirken er der også en “årets
gang”. Grundlaget for denne cyklus
er det kristne budskab og de højtider, der knytter sig til budskabet.
Men på samme tid er årets gang i
kirken også en spejling af naturens
rytme.
Om vi vil eller ej, så går sommeren snart på hæld og med det lys
og den varme, som sommeren har
givet os, vil vi kunne gå efteråret i
møde med ny energi.
I kirkens efterårssæson vil der
være mange spændende arrangementer. Koncerter, kor, foredrag,
børnegudstjenester, højmesser,
høstgudstjeneste og meget mere!
Velkommen til alle!

Kristin Lomholt - 6532 4242/ 2052 7542 - lomholt@kristinlomholt.com

BØRNEKORET STARTER!

MENIGHEDSRÅDET

Til alle piger og drenge i 2. til
6. klasse: nu er det tid til kirkekor!
Agedrup Kirkes børnekor by-

7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse)
Tove Dyrvig, fmd., Daltoften 64, 5320 Agedrup - 6610 8714 - tdyrvig@hotmail.com
Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 101 - AUGUST 2011

der velkommen til en ny sæson! Koret er et sted, hvor du kan lære at synge
og læse noder.
Vi synger meget forskelligt slags
musik, f.eks. rock, pop, gospel og
klassisk. Vi lærer at synge 2. og 3.
stemmer, og vi lærer, hvordan man er
sanger og gi’r den gas!
Koret er også et sted, hvor vi har
det hyggeligt, og hvor du kan få nye
venner. En eller to gange om året tager vi på stævne sammen og lærer en
masse af at synge med andre børn og

de sange, vi har øvet, for det meste to
eller tre sange. Det kan også være, vi
laver en større koncert i adventstiden
eller op til påske.
Husk: Hvis du vælger at gå til
kor, er det et godt valg, for det er rigtig sjovt! Men det er vigtigt for mig,
at du ved, at jeg regner med dig til
alle tjenester i kirken og til alle korprøver.
Kun hvis du er syg eller forhindret af vigtige årsager, kan du være
fraværende.

i koret mødte op på samme tid.
Denne dag finder vi sammen ud
af rækkefølgen for hvem, der kommer
ind hvornår.
Jeg glæder mig til at møde dig!
KORSKOLE STARTER TORSDAG D. 8.
SEPTEMBER KL. 13.30
KOR STARTER TORSDAG D. 8.
SEPTEMBER KL. 14.15
VIGTIGE KOR-DATOER EFTERÅR 2011
● Høstgudstjeneste søndag d. 18. sep-

tember kl. 11.00
Torsdag d. 13. oktober kl. 17.0019.00: Gud og Spaghetti
● Søndag d. 27. november kl. 11.00.
Det er 1. advent, og vi medvirker ved
gudstjeneste og laver Lucia-optog.
P.S. Når du starter i koret, får du
flere efterårs-datoer.
Hvis du eller dine forældre har
spørgsmål, så kan I ringe til mig.
●

Mange hilsner fra Kristin
6532 4242/ 2052 7542

KRYDS I KALENDEREN
Børnekoret - arkivfoto fra 2009.

i nye omgivelser. Og så nyder vi at
være på tur i nogle dage med både nye
og gamle kammerater.
Hvis du til den nye sæson starter
med at gå til kor i 2. klasse, går du i
korskole det første skoleår. Hvis du
starter som 3.-6. klasses elev, går du i
korskole i 2-3 måneder og kommer
derefter med i koret.

Du får løn, hver gang du medvirker ved arrangementer. Lønnen er 40
kr. pr. tjeneste. Hvis du har været der
hver gang og husker at melde afbud
de gange, du var nødt til det, så får du
også en bonus i foråret.

KORPRØVER

(Du kan møde, når det passer dig,
så længe det er inden for tidsrummet).
Hvis du er interesseret i at se,
hvad kor er for noget, så bare mød op
og se, om det er noget for dig!
Denne dag vil jeg gerne møde jer
enkeltvist i 5-10 min. Det er ikke noget at være nervøs for. Hvis du ikke
har lyst til at synge alene, synger vi
bare et par sange sammen. På den
måde kan jeg lære din og de andres
stemmer bedre at kende, end hvis alle

Agedrup Kirkes Korskole har
prøve hver torsdag fra kl. 13.30 14.00.
Agedrup Kirkes Børnekor har
korprøve hver torsdag fra kl. 14.15 15.45
Fra kl. 14.00 - 14.15 har korskole
og kor fælles hygge, hvor vi på skift
tager kage eller andet godt med.
Vi medvirker i kirken ca. en gang
om måneden. Her synger vi nogle af

TORSDAG D. 1. SEPTEMBER
KL. 13.30-15.00:
STEMMEPRØVER FOR NYE SANGERE

Søndag d. 18. september kl. 11.00
Festlig, udendørs høstgudstjeneste,
hvor børnekoret medvirker.
Torsdag d. 13. oktober kl. 17.0019.00
Gud og Spaghetti, en speciel børnegudstjeneste, hvor børnekoret medvirker. Efter gudstjenesten er alle velkomne til fælles spisning i sognegården.
Torsdag d. 10. november kl. 19.30
Koncert med Mads Granum Duo m.
Kristin Lomholt
Søndag d. 27. november kl. 11.00
1. søndag i advent, familiegudstjeneste. Børnekoret medvirker, og der er
Luciaoptog.
Torsdag d. 1. december kl. 19.30
Jule Syng-Sammen i Sognegården
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GUDSTJENESTER
Søndag den 21. august (9.sø.e.trin) Luk. 16,1-9: Den uærlige godsforvalter
Søndag den 28. august (10.sø.e.trin) Luk. 19,41-48: Tempelrensningen
Søndag den 4. september (11.sø. e. trin) Luk.18,9-14: Farisæeren og tolderen
*Søndag den 11. september (12.sø.e.trinitatis) Mark. 7,31-37: Helbredelsen af en døv og stum
*Søndag d. 18. september (13.sø.e.trin) Luk. 10,23-37: Den barmhjertige samaritaner
Søndag den 25. september (14.sø.e.trinitais) Luk. 17,11-19: Helbredelsen af 10 spedalske
Søndag d. 2. oktober (15.sø.e.trin) Matt. 6,24-34: Om bekymringer
Søndag d. 9. oktober (16.sø.e.trin)Luk. 7,11-17: Opvækkelsen af enkens søn i Nain
*Torsdag d. 13. oktober „Gud og spaghetti“- gudstjeneste
Søndag d. 16. oktober (17.sø.e.trin) Lk. 14,1-11: Helbredelse på sabbatten

Kl. 19.00
Kl. 9.30
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 11.00
Kl. 10.00
Kl. 9.00
Kl. 10.00
Kl. 17.00
Ingen

Vikarpræster ved Agedrup kirke:
Helle Anker Bisgaard og Carsten Olav Christensen er sognepræster i Tornbjerg kirke.
Maria-Louize Helboe og Nils Holger Ellekilde er sognepræster i Seden-Åsum kirker.

* Se yderligere omtale på kirkesiderne.
Kirkebil: Kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården.
TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. TAXA bestilles på tlf. 6615 4415

NB

NOTABENE

Tirsdag d. 16. august kl. 19.00 – 21.30 i Agedrup Sognegård
Menighedsrådsmøde – åbent møde
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Tirsdag d. 23. august kl. 16.00 – 21.00
Konfirmandundervisning for voksne: Udflugt til Hindsholm og bl.a. Ladbyskibet
Søndag d. 18. september kl. 11.00 i Agedrup Sognegård
Høst-friluft-gudstjeneste i haven med efterfølgende høstfrokost
Tirsdag d. 20. september kl. 17.00 – 18.30 i Agedrup Sognegård
Menighedsrådsmøde – åbent møde
Tirsdag d. 4. oktober kl. 19.30 i Agedrup Sognegård
Sogneaften med Arne Rolighed, tidl. Kræftens Bekæmpelse
Torsdag d. 13. oktober kl. 17.00 – 18.30 i Agedrup Kirke og Sognegård
Gud & Spaghetti – børnegudstjeneste med spisning
Tirsdag d. 18. oktober kl. 19.00 – 20.30 i Agedrup Sognegård
Menighedsrådsmøde – åbent møde
Søndag d. 30. oktober kl. 17.00 i Agedrup Kirke
Halloweeen-gudstjeneste, i sær for børn- og unge, i samarbejde med FDF Agedrup
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M.-L. Helboe
Konfirmandopstart
Høst
C.O. Christensen
Erstatter 16. 10.
Henvisning til nabokirker

