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HER SKAL BYGGES 2-400 BOLIGER

Omfattende byggeri ved
Markhaven fra ca. 2012
- Agedrup Skole udvides
Odense Kommune har en plan. Markhaven skal udbygges med 2-400 boliger. Men en forudsætning er, at Agedrup Skole udbygges.
Udbygningen skal påbegyndes i 2012, så Agedrup Skole i 2014 kan stå klar som en tresporet skole. Forslaget anbefales af Børn- og
Ungeafdelingen, men politikerne skal først sige god for skoleudbygningen, inden der optages kontakt til jordejerne på Markhaven,
og så vil der kunne udarbejdes en lokalplan med tilhørende høringsperiode, inden byggemodningen kan gå i gang.

KIRKEBLADET
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Den tilgroede sø
Af Ole H. Christiansen
Kig en gang på mine fotos af vor
egen sø. Den er helt tilgroet af et eller andet og med dunhammer hele
vejen rundt.
Jeg troede i min naivitet, at man
bare kunne udsætte nogle græskarper til at klare den sag, men de
tager altså ikke så store planter. Derfor er Poul Bjerregård ved Odense
Kommunes park- og vejforvaltning
underrettet.

Børnehaven godkendt
Der var klare røgsignaler i
Bullerup Børnehaves bygninger, da
den nye private børnehave opnåede
godkendelse den 3. juli 2008.

Trafikchikanerier
Af Ole H. Christiansen
Igen har nogle moret sig med at
vende trafikskiltene i rundkørslen.
Jeg har nu vendt dem om til den
rigtige position og meddelt det til
Odense Kommune, som skruer dem
lidt bedre fast senere.
Selv gadeskiltet ”Standtvedvej”
er det lykkedes at beskadige.
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Eslykke i Skovhaven har i sin
baghave en fiskedam, som mange
andre herude tilsyneladende også
har, men denne er tilstræbt at ligne
noget fra Japan. Desuden er det lykkedes ham at lave bonzaitræer og
buske. Se, hvor nydeligt, det ser ud!

PRODUKTION
Fjordager Tekst & Reklame
Trykcentralen Fyn

OMDELING
Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE
Stof til næste nummer, der udkommer ca. 1.
okt. 2008 skal være redaktionen i hænde senest den 8. sep. 2008.
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Petanque
Vi erindrer om, at der findes en
petanquebane i det lille anlæg ved
Butikstorvet, og at man i åbningstiden gratis kan låne et sæt petanquekugler i blomsterforretningen
”Blomstertorvet” hos Vivi Moriis.

Som følge af boligudbygningsplanerne for Markhaven, skal Agedrup Skole udbygges i 2012.
Men politikerne har endnu ikke givet grønt lys.

AGEDRUP SKOLE UDBYGGES
FOR 85 MIO. KRONER
Odense Komune regner med, at der som følge af udbygningsplanerne i 2023 vil være 518 børn fra 0-6 år i Agedrups skoledistrikt.

Af Erik Schmidt
I kommunalplanen har det i
mange år været givet, at der i perioden 2008-2020 skulle ske en massiv
udstykning af grunde til boliger.
Søren Lilienhoff er én af flere
grundejere på Markhaven, som gerne
vil have udstykket jorden, men han
har i flere år, når han henvendte sig,
fået den besked, at skolen udgjorde
en hurdle. Agedrup Skole havde ikke
kapacitet til at opsuge alle de elever,
der ville flytte til området i tilfælde
af en boligudbygning.
Men nu ser det ud som om, der
sker noget.
Skoleafdelingen anbefaler en
udbygning af Agedrup Skole til en tresporet skole - altså med tre klasser pr.
årgang. Udbygningen skal påbegyndes i 2012, så Agedrup Skole i 2014
kan stå klar som en tresporet skole.
- Sådan er planen, men der foreligger ikke en politisk beslutning
endnu. Udbygningen er ikke budgetlagt, og der er endnu ikke udarbejdet
en lokalplan for området, siger Mie
Johansen fra Byplanafdelingen.

BØRNETALLET STIGER

EN NY SKOLE?

Ifølge en befolkningsprognose
for Agedrup Skoles distrikt vil der i
2014 være 375 børn mellem 0-6 år
mod nu 294, men i 2023 regner man
med 518 børn i samme aldersklasse.
Odense Kommunes skoleafdeling har i et brev til Agedrup Skole for
nylig gjort rede for udbygningsplanerne.
Pladsbehovet er 4.500 kvm. bygning. En overslagspris for dette byggeri vil være 80,2 mio. kr. med en
meromkostning på 4,8 mio. kr. for at
skabe sammenhæng mellem de eksisterende og de nye bygninger. Altså i
alt 85 mio. kr.
Konsulent, Morten Traczyk Larsen fra Skoleafdelingens økonomi- og
planlægningssekretariat kan ikke
svare på, hvor de nye bygninger skal
placeres. Han henviser til Byggerådgivningen i By- og Kulturforvaltningen.
Men heller ikke her kunne man
ved redaktionens slutning opdrive en
medarbejder, der kunne svare på mere
detaljerede spørgsmål.

I brevet fra Skoleafdelingen nævnes det også, at en helt ny skole i området har indgået i overvejelserne.
Opførelsen af en ny skole med to
skolespor ville kræve 9.000 kvm. og
sikre en fremtidig udviklingskapacitet. En ny skole vil imidlertid koste
160 mio. kr., og her er ikke medregnet udgifter til køb af byggegrund,
byggemodning, idrætsanlæg og eventuelle vejomlægninger.
En kommunal arbejdsgruppe
vedrørende miljørigtigt byggeri har i
tilfælde af, at man vælger at bygge en
ny skole, foreslået at der anvendes
miljøvenlig teknologi for yderligere
31,5 mio. kr.
Men Skoleafdelingen anbefaler
altså udbygning af Agedrup Skole.
Hvis politikerne nikker ja til denne
anbefaling, skal der optages kontakt
til jordejerne i Markhaven, og så vil
der kunne udarbejdes en lokalplan
med tilhørende høringsperiode, inden
byggemodningen kan gå i gang.
Om skoleudvidelsen faktisk kan
påbegyndes i 2012, er et spørgsmål,
som ingen i forvaltningen tør svare på.
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DET LOKALE BIBLIOTEK
LIGGER I VOLLSMOSE
Kæmperenovering af bibliotek, der har meget forskelligt at byde på
MØDELOKALER OG TEATERSAL

Af Ole H. Christiansen
Det kommunale biblioteksvæsen
når ikke længere helt ud til Agedrup.
Bogbussen er nedlagt, men biblioteket i Center Øst er nu renoveret og
flyttet tilbage i de vante lokaler, og
adgangsforholdene er igen optimale.
Den midlertidige flytning til andre lokaler var beregnet at skulle vare
højst 6 måneder, men perioden strakte
sig over 13 måneder, og man tabte
derfor omkring en tredjedel af sine
kunder, fortæller bibliotekarerne Peter Thorsen og Mogens Wind Jensen,
der har været i Vollsmose i henholdsvis 6 og 14 år.
De forsvundne kunder er nu på
vej tilbage igen.
Lokalerne er fornyet overalt med
nye vægge og gulve. Der er indkøbt
nye reoler, og man synes at have fået
godt styr på det hele.
Umiddelbart synes det som om,
at noget af hyggen ved det gamle bibliotek var gået fløjten, men der er meget nyt på vej, så man kan føle sig
veltilpas ved at besøge biblioteket.
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I forbindelse med renoveringen
har kommunen foretaget en meget dyr
ombygning. Der er vist tale om mere
end 20 millioner kroner, men så blev
den også indviet af kronprinsesse
Mary.
Her blev på 1. salen plads til
mange mødelokaler, der bare venter
på at blive brugt. Selv en slags teatersal er det blevet til, og da vi bor i den
samme kommune, så må vi også her i
Agedrup have fri adgang der til. Desuden har den nye redaktion af
”Vollsmose Bladet” lokaler her.
Den består i øjeblikket af 2 damer, som er ved at blive fortrolige med
forholdene og kan give deres udgydelser udtryk i bladet, der udsendes
som en del af ”Skibhusavisen”, som
også omdeles i vort område.
JOB- OG LÆRINGSCENTER

Biblioteket har i alt ansat 12 medarbejdere, da det omfatter meget andet end netop bibliotek.
Da det ligger i et område med
mange indvandrerfamilier, er der et

Bibliotekar Peter Thorsen bag tasterne.

ekstra behov for aktivering af mange
af dem, da danske forhold er noget af
en by i Rusland for dem, mens andre
meget let bliver integrerede.
Man har derfor et jobcenter, men
også et læringscenter. Her er opstillet
et stort antal computere, og de benyttes flittigt af de unge beboere, der jo
er fortrolig med den nye tids teknik
eller bliver det.
Her er lektiehjælp og sprogtræning (i dansk, altså) af såvel frivillige som professionelle hjælpere.
Man har eksperimentarium om
behandling af indvandrede i en slags
workshops, hvor biblioteksfolk og
andre fra andre egne af landet deltager
Dertil har man et projekt, der hedder ”Mosekonerne”, der har tilbud til
alle kvinder hver anden onsdag. Her
trænes for eksempel i avislæsning.
Mens nogle af de nævnte tiltag
er nye, så er man ikke i tvivl om, at de
vil komme til at udfylde deres mission.

COSTA DEL BAGHAVE
Kirsten og Poul Andersens eget paradis
Af Ole H. Christiansen
På en adresse i Buen finder vi et
helt almindeligt parcelhus, hvor Kirsten og Poul B. Andersen bor, men et
kig ind i baghaven viser en stenhave
med en ø, der er omgivet af en slags
vandløb med guldfisk.
Det er der så mange, der har, men
den 77 årige sjællænder Poul Andersen fandt som pensionist i Bullerup
for 15 år siden et hus, der passede i

størrelsen og til den rigtige pris, og
her har han lavet sit eget paradis ved
at udgrave sit eget vandløb med guldfisk i strømmende vand, der risler ned
ad et lille vandfald.
Overgangen til øen formidles af
en meget elegant lille bro af sten. Bag
et lille hegn er der et plasticbassin til
den daglige vandgang sommeren
igennem, og som også børn og børnebørn en gang imellem har fornøjelse af.
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Den paradisiske have i Buen. Overgangen til øen formidles af en meget elegant
lille bro af sten.

Ellers er computeren og det nye
digitalkamera i brug dagen lang af en
mand, der har arbejdet med ejendomsforsikring i Almindelig Brand i København.

BULLERUP BØRNEHAVE
STÆVNER KOMMUNEN
Den gamle børnehavebestyrelse vil have omkostninger dækket af
Odense Kommune, som uden varsel opsagde driftsoverenskomsten

På trods af kurren på tråden mellem Odense Kommune og den gamle børnehavebestyrelse, mødte Jesper Kinch (S) fra kommunens Børn- & ungeudvalgt op for at
lykønske formand Peter Topp Jensen med indvielsen og „klippe snoren over“.

HURTIG HANDLING AF
PRIVAT BØRNEHAVE
Bullerup Private Børnehave blev godkendt 3. juli og har allerede 18
indmeldte børn. Søger nu om lov til at oprette vuggestuepladser

Ved indielsesfesten var der kagemand, som her uddeles af institutionens leder, Anne
Rasmussen. I baggrunden næstformand, Jakob Kjær Hansen.

Af Erik Schmidt
Der var en dråbe malurt i bægeret, da Odense Kommune godkendte
den nye børnehave, Bullerup Private
Børnehave.
Sammen med beskeden om godkendelsen den 3. juli, blev der gjort
opmærksom på, at Odense Kommune
vil opgøre det tab, den har haft i forbindelse med afviklingen af Bullerup
Børnehave og gøre krav gældende.
Bestyrelsen for den gamle børnehave med Peter Topp Jensen som formand har derfor valgt at stævne kommunen med krav om godtgørelse for
børnehavens udgifter i forbindelse
med Odense Kommunes uvarslede
opsigelse af driftsoverenskomsten.
- Vi har ikke andre muligheder,
siger Peter Topp Jensen, der til daglig
er It-chef på Odense Tekniske Skole.
Peter Topp Jensen vurderer, at
Odense Kommune vil få støtte af
Kommunernes Landsforening, som er
interesseret i en afgørelse, der kan
skabe præscedens i lignende sager.

Af Erik Schmidt
Personerne bag oprettelsen af
Bullerup Private Børnehave handlede
hurtigt, da det stod klart, at kommunen ikke ville genetablere driftsoverenskomsten - selv med en ny bestyrelse.
I begyndelsen af maj blev der afleveret en ansøgning om at blive godkendt som privat børnehave. Godkendelsen kom midt i sommerferien den
3. juli, og 1. august var der indvielsesfest, så bestyrelsen må siges at
have handlet hurtigt.
Der er pr. 1. august indmeldt 18
børn, men der er plads til 46, men bestyrelsen har netop skrevet en ny ansøgning om også at blive godkendt
som vuggestue til yderligere 12 børn.
Også personalet er sikret. Anne
Rasmussen er ansat som leder og
Mette Jensen som souschef. Begge
har tidligere været ansat i Bullerup
Børnehave.
Man kan indskrive sit barn ved
at møde op på Mølledammen 12 eller
taste 2285 5558 / 6610 9616
AGEDRUP RUNDT 83 - august 2008
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SÆSONSTART D. 20. AUGUST

Sæsonen starter i år d. 20. august
kl. 18.00 – 20.00 med et fælles arrangement for børn og forældre. Arrangementet foregår i Oldermandshytten,
der ligger ved Oldermandsgyden 8.
Sæsonstarten er altid spændende,
for denne aften sker oprykningen mellem holdene. Man får derfor lov at
være sammen med sine nye ledere, og
for første gang høre hvad de har i posen af oplevelser til det næste år.
Sæsonstarten er en aften for hele
kredsen, men også en aften hvor nye
kan komme og kigge med. Alle der
har lyst til at dyrke friluftslivet, oplevelserne og samværet er meget velkomne til at prøve at være med. Der
kunne være en FDF’er gemt i dig!
Sæsonen starter i år d. 20. august med et fælles arrangement for børn og forældre.

LAVEDE FILM OM
SOMMERLEJREN
FDF Agedrup klar til ny sæson

INDLÆG
Af Rene Nørbæk Skaalum, FDF
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Så er der igen sæsonstart ved
FDF Agedrup.
Efter en rigtig god sommerlejr
med børn og unge fra FDF Agedrup,
er lederne klar til en helt ny sæson
med masser af sjov og ballade.
HOLLYWOOD SOMMERLEJR

Vanen tro blev FDF Agedrups
sommerlejr afholdt i uge 27. Temaet
for sommerlejren var denne gang
Hollywood. Det betød, at der ugen
igennem blev leget med sminke,
klædt ud og øvet.
Kredsens ældste hold, Seniorerne, stod for at optage film til de
forskellige projekter, samt styre det
redigeringsarbejde, der følger efter
hver optagelse.

Det betød en travl uge for seniorerne, hvor enkelte nætter kun bød på
få timers søvn. Resultatet er flere forskellige reklamefilm, og en „film bag
om filmen“. Hele kredsen går nu
spændt og venter på den store
premiereraften, hvor arbejdet afsløres.
UDFLUGTER OG OLYMPISKE LEGE

Ud over filmtemaet blev der på
sommerlejren også plads til de faste
indslag så som udflugtsdag og Olympiske lege.
Udflugtsdagen bød således både
på en sjov men hård cykeltur med
skinnecykler på Assensbanen, samt en
dejlig afkølende svømmetur i Morud
friluftsbad.
Kredsen kom Kina i forkøbet
med OL, da denne blev afholdt i fin
stil på Fjordhyttens grund, der ligger
placeret lige ned til Gabet.

PREMIERERAFTEN

Sæsonstarten bliver i år også
premiereraften for de film der blev
lavet på årets sommerlejr. Og det skal
selvfølgelig ikke gå stille for sig.
Hollywood bliver derfor igen rullet ud i Oldermandshytten, hvor alt fra
den mørke biografsal til popcornmaskinen står klar. Deltagere fra sommerlejren får selvfølgelig hver en kopi
af de flotte film med hjem.
FDF er selvfølgelig en aktivitet,
hvor alle kan være med, og hvert FDFhold giver massere af sjove udfordringer og hyggeligt samvær.
Så er du mellem 5 og 18 år og
kunne du tænke dig at prøve, så tjek
www.fdf.dk/Agedrup, hvor du kan se,
hvilken dag dine nye FDF venner
mødes.
Du er altid velkommen til at deltage i et par møder for at se, om ikke
FDF lige er noget for dig. Har du
spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte kredsleder René Nørbæk
Skaalum på tlf. 66 13 89 08

PENSIONISTMIDDAGEN
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FDF holdt OL på Fjordhyttens grund, der
ligger placeret lige ned til Gabet.

ET PUST FRA
DEN STORE
VERDEN
Fra Gainesville, Florida,
til Agedrup Kirke
Kristin Lomholts far var fængselspræst og moren organist - og hun er fortrolig med både den danske salmeskat og Duke Ellington.

Af Erik Schmidt
Det var et pust fra den store verden, da Kristin Lomholt blev ansat
som organist ved Agedrup Kirke.
Den 44-årige jazzsanger og -musiker har ikke fulgt den slagne vej hverken musikalsk eller geografisk.
Kristin Lomholt har været på
opdagelse i alle musikkens krinkelkroge, hun har spillet og sunget med
store, internationale jazznavne, og
hun kommer lige fra Gainesville, Florida, til Kerteminde og Agedrup.
Alligevel føler Kristin Lomholt
sig hjemme i en dansk kirke - hendes
far var fængselspræst og moren organist - og hun er fortrolig med Grundtvig, Ingemann og Brorson.
- Det er dybt hjemligt for mig,
selv om den amerikanske kirke er
meget anderledes.
Kristin Lomholt har været organist i USA og udover jazz har hun
også sunget gospel.
- Derovre er kirken nærmest et
socialt fænomen.
Men faktisk er hun som organist
selvlært. Derfor skal hun de kommende år sideløbende med sin
organiststilling videreuddannes på
kirkemusikskolen i Roskilde. Hun
skal dog ikke gennemføre det fulde
studium, fordi hun er så veluddannet
og kompetent.

Kristin Lomholt har en bachelor
grad i pianoundervisning fra Det kongelige danske Musikkonservatorium
og en mastergrad i Jazz Performance
fra New England Conservatory of
Music.
SOLID FORTOLKER AF JAZZ

Hun har optrådt i Sverige, Litauen, Tyskland og Spanien med musikere som Jacob Fischer, guitar, Jonas Johansen, trommer, Bo Stief, bas,
Francois Bahu, piano og Mikkel Hess,
trommer, og i 2002, hvor hun flyttede
til USA og dannede Kristin Lomholt
Group, spillede hun med flere kendte
musikere fra den internationale jazzscene.
Hendes første solo-CD, To Bring
Him Here, blev udgivet i 2000 og fik
fine anmeldelser. Politiken-anmelderen, Keld Frandsen, betegner hende
som en „solid fortolker af vokaljazz“.
TALER ENGELSK DERHJEMME

Det er ikke menighedsrådet, der
har hentet Kristin hertil fra Amerika.
Det er først og fremmest børnene,
Elias, 6 år, og Johannes, 4 år, der har
fået mor og far til at slå sig ned i et
lille hus i en skovkant ved Kerteminde.
- Det ændrer meget, at vi har fået
børn. Vi vil gerne have, at de skal
have en dansk skolegang.

Til gengæld taler familien amerikansk-engelsk derhjemme.
Kristins mand, Israel Karvasik, er
amerikaner. De mødte hinanden, da
Kristin i 1995 fik et Fulbrightscolarship til New England musikkonservatoriet i Boston.
I 2001 vendte parret tilbage til
USA. Israel er kok og ville gerne åbne
restaurant med fransk og italiensk
mad af høj kvalitet. Det er lettere at
drive restaurant i USA, men de to var
enige om, at Danmark er et bedre land
for børnene. Der er mere plads til et
børneliv og -kultur.
Desuden var perioden lige efter
11. 9. -angrebet meget kaotisk.
- Der var meget paranoia, meget
mistro, kontrol og overstyret nationalisme.
Kristin Lomholt er meget glad for
at arbejde sammen med blandt andre
sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen
og kirkesanger, Annie Leth.
- Man kan mærke, de er vant til
at arbejde i et team. De glæder sig
over andres ideer.
Kristin Lomholt vil gerne have
mere følelse og mere nærvær ind i den
danske kirke. Og hun kunne godt
tænke sig et flygel placeret oppe foran
i kirken.
Spændende bliver det, om det
nye team kan puste nyt liv i sognets
ældste hus.
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OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE Træk fra sognet i 1900-tallet

HØKERHANDEL I
VESTER KÆRBY

- Høkerne var bemærkelsesværdigt tit i retten. Flere blev
fristet til at sælge stærke drikke. - Lov og ret i Agedrup
Sogn gennem 150 år (9).
Af Ib Holdt, fmd. lokalhistorisk Forening
Den 19. august 1859 anklages:
Husmand Frederik Sørensen i Wester
Kjærbye for ulovligen at have solgt
Brændevin til sine „Bymænd“. Sådan er sagens overskrift i retsprotokollen.
Her er altså handel, formodentlig også med andet end brændevin.
Frederik Sørensen får en bøde på 10
mark.
I folketællingslisten i 1854 kan
man læse, at Frederik Sørensen er født
i 1813, han er husmand og lever af
sin jordlod. Han boede ude i Lerhusene, hvor nu maskinfabrikken ligger.
Den 12. 4. 1862 får Frederik Sørensen næringsbrev til „Høkerhandel
i Wester Kjærbye“. Høkerhandel dengang var med et meget begrænset
varesortiment - absolut ingen spiritus
og øl med en alkoholprocent på højst
2½.
SÅ ER DEN GAL IGEN

I 1866 er den gal igen. Da anklages byens høker for „ulovlig krohold“. Det lyder voldsomt, men Herredsfogeden erindrede måske den
lange trætte, der 23 år forinden var
om en mulig kro i byen. Dengang
boelsmand Poul Jørgensen søgte om
bevilling på krohold til afløsning for
kroen i Munkebo.
Sagen havde den gang taget flere
år, og der kom ingen kro i Vester
Kærby, mens Munkebo bevarede sin.

at undskylde sit salg af stærke drikke
er kommet til at snakke over sig, vil
retten nu gerne vide, om han får noget for sin „Viceoldermandsbestilling“. Det er nemlig også ulovligt at være oldermand for nogen.
Nødtvungent indrømmer han, at
han får 5 mark af den gårdmand, der
står for tur.
Da Frederik Sørensen nærmer sig
støvets år, får han en hjælper til handelen, Jens Frederik Jensen, der også
kaldes for høker. Han dør og hans
enke Sophie Larsen driver Frederik
Sørensens høkeri videre.
Sophie gifter sig med husmand
Mads Andersen og i 1881 overtager
Mads Andersen næringsbrevet af Frederik Sørensen. Mads
Andersen er med til at
starte Forsamlingshuset
i 1905.

Da Munkebo Kro ikke gik alt for
godt, fik kromanden dér i 1851 lov til
at drive „Spækhøkerforretning“ i
selve kroen. Allerede
i 1855 blev bevillingen
udvidet til også at omfatte kolonialvarer.
Da Frederik SøTO HØKERE
rensen fremstod i retVester Kærby er en
ten, forklarer han, at
stor
og
driftig bondeby
han i nogle år har væsidst i 1800 tallet, stor
ret Oldermand i byen,
nok til to høkere. I 1874
„hvilken Bestilling,
får Lars Nielsen næsom han udtrykke sig
ringsbrev på høkerfor den Gaardmand,
handel i Vester Kærby.
der staar for Tur“.
Også han må en tur i
Nu ved den gode
Ib Holdt
retten for ulovlig salg af
høker ikke, hvor meget
Formand for
Lokalhistorisk Forening
brændevin. Han omtaretten ved. Siger han
les i en helt anden sag i
for meget bliver bøden
retten som „Den nye
stor. Undlader han noget, kan retten fratage ham nærings- høker“, der helst vil gå på stranden
for at jage midt på dagen. Den slags
brevet.
Gået på klingen fortæller han, at giver ikke kunder i butikken. Nej, her
når så mændene i byen er samlede i i byen lader vi vores gamle herremand
byens anliggender, vil han ikke be- på Østergård om at jage.
Lars Nielsen er ikke længe i byen.
nægte at have „skænket Brændevin
for dere og derfor oppebaaren Beta- Hans forretning overtages af høker
ling.“ Ja måske har han en enkelt gang Kristian Hansen.
Når nogen søger næringsbevis
skænket brændevin, men „Svirrehus“
møder vedkommende op i Retten med
. Nej aldrig!
Tilsyneladende har spionerne i to hæderlige sognemænd. I 1892 stilbyen haft meget åbne øjne, for Høker ler lærer A.G. Clausen og sognefoged
Frederik erindrer pludselig, at han sid- Peder Chr. Pedersen af Vester Kærby
ste efterår havde haft et privat gilde med husejer Sophus Marius Carl Hanog da havde fået skikkelig brændevin sen, som opfylder de i næringslovens
til overs. Han har så solgt, hvad han § 2 opstillede betingelser om høkervirksomhed.
ikke brugte til gildet.
Det er Kristian Hansens handel,
Da den gode høker for ligesom
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lige linie til Odense Axeltorv eller til
Axeltorvet i Kerteminde.
Axeltorv er det torv, hvor der sælden nye mand nu driver.
ges varer, der er tilført „på Akselen“
I en længere årrække er der nu to og som sælges fra vognen.
høkere i byen, Mads Andersen, og den
Den 6. juli 1916 ansøger tømrer
nye med alle disse navne, alt for Carl Peter Christian Gustavsen
mange for Kærbyerne, så han forkor- Falkenstrøm, Vester Kærby om
ter det uofficielt til Mads Hansen.
næringsbevis som høker i Vester
Begge høkere er foretagsomme. Kærby.
Den ældste, Mads Andersen, møder i
Carl Falkenstrøm kom sammen
med to brødre fra
Sverige. De får arbejde i Dræby. Da
han blev gift nedsætter han sig som
tømrer i Vester
Kærby.
Den gamle
høker Mads Andersen har sikkert
haft tømrerens
kone, Marie, til at
hjælpe sig. Måske
har familien boet i
Købmandsbutikken i Vester Kærby i 1950' erne.
den nu nedlagte
1902 op i Retten sammen med sog- bagers lejlighed.
nefogeden. De ønsker næringsbrev for
Da de unge får børn står høker
bager Niels Peder Nielsen som Mads Andersen fadder til de første to.
hvedebrødsbager.
Marie Falkenstrøm passer forretninBageren etablerer sig i det, der i gen. Da varesortimentet i 1900-tallet
dag er nr. 20, Karetmagerhuset, på udvides, flytter butikken over vejen
nordsiden af Kærbygade. Mads Han- med større plads til lager.
sens købmandsbutik lå lige ved siden
af ud til vejen foran Bjarne Nielsens MARIE HØKER
gård.
Bodil Helms født på Lykkegård i
1912 fortæller om sin barndom: „ Ved
BYENS TELEFONSTATION
siden af gadekæret boede købmand
Høker Mads Hansen får så byens Falkenstrøm. Konen passede forrettelefonstation nogenlunde ved samme ningen, og han var tømrer og arbejtid. Det trak jo også kunder til butik- dede for folk på egnen. Her handlede
ken. Denne butik lå i den vestlige ende vi en del, og når vi havde købt meget,
af Vester Kærby tæt ved banen, som syntes hans kone Marie, som var så
jo havde telefonledning til sikkerhed snild og rar, at vi børn skulle have et
for driften.
kræmmerhus „brystsukker“ eller
I mere end 30 år var der to hø- „godter“ med hjem til deling, og det
kere i Vester Kærby. I 8 år var der også var noget, vi syntes om. I daglig tale
en hvedebrødsbager.
sagde vi altid, at vi skulle over til
Høkerbutikkerne havde deres „høkerens“ eller til „Marie Høker“.“
begrænsninger. Efter 1845 måtte de
I 1940 overtog Herluf Falkenhandle med salt, brændolie til lamper, strøm butikken, der var god kundetran, lys, svovlstikker, træsko, tjære, underlag til landsbykøbmanden. Det
sæbe, soda, kaffe, sukker, sirup, te og var før bilernes og supermarkernes
tobak. Efter 1857 også margarine.
tid.
De handlende i byerne var meget
Kunderne var fra Vester Kærby,
på vagt. Ingen høkerhandel må op- Radby og Lerhusene. Før Lerhusene
rettes og drives indenfor en afstand i gik der en markvej ned over Geels Å

til nogle husmandssteder der. De
handlede også i Vester Kærby ligesom
beboere omkring Dræby Station.
Herluf Falkenstrøm døde i 1953.
Hans hustru Astrid Falkenstrøm løste
næringsbrev og drev forretningen videre.
Selv om hun nu var enke og moder til tre børn, klarer hun fint opgaven. I huset boede også den ældre
Carl Falkenstrøm og hans søn Erik,
der var snedker i Dræby, så der var
brug for hjælp både i forretningen og
i huset.
Astrid Falkenstrøm bestræbte sig
på, at alle fik samme betjening i butikken. Her var ingen forskel på små
og store kunder.
I 1962 udvidede Astrid Falkenstrøm forretningen med bl.a. mere lagerplads. Varesortimentet var stort set
alt, hvad man havde brug for i et
landbrugssamfund. Kalk, tjære, reb,
søm og skruer, - også tøj og fodtøj og
gaveartikler.
Den gang vejede man mange varer af, sirup og sennep i glas, eddike
og sprit i flasker, ja endog gær fik man
i store pakker og solgte videre i små.
I 50’erne kom fragtmanden dagligt med varer. Efterhånden som fabrikkerne standardiserede varerne i
portioner indskrænkedes også leveringen til en gang ugentligt
Astrid Falkenstrøm slutter i efteråret 1974. Fra 1975-79 forpagtes forretningen af Solveig Hansen.
I mere end 100 år havde der da
været høkerhandel i Vester Kærby.
Halvdelen af tiden ved familien
Falkenstrøm.
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Kilder til denne artikel:
1. Bjerge – Aasum Herreds Arkiv. Næringsprotokoller 1878 – 88 0g 1888 – 1902.
2. Retsprotokol for Bjerge – Aasum Herred
1854 – 93.
3. Agedrup Sogns Kirkebog.
4. Vejviserne for Odense Amt 1906 – 33.
5. Samtale med Johannes Falkenstrøm,
Radstrupvej og Gurli Godskesen, Fedgyden
og Esther Trolle Hansen, V. Kærby.
6. Lokalhistorisk Arkiv: Bodel Helms: “Træk
fra min barndomsby Vester Kærby.“

AGEDRUP RUNDT 83 - august 2008

AGEDRUP RUNDT
I BRUGSEN

Dame- og herrefrisør

Hvis omdelingen svigter

AGEDRUP RUNDT
har fået en kassette i
Brugsen over pakkebordet. I kassetten findes nogle eksemplarer
af seneste nummer af
lokalbladet, som man er
velkommen til at tage,
hvis omdelingen af bladet skulle svigte.

SK Totalbyg
Søren Kjeldsen
Lunden 58 ● 5320 Agedrup

Seden Syd
Tlf. 65 48 54 30
Fax 65 93 01 65
Bjerggårds Allé 2
5240 Odense NØ

Mobil 2324 7764
Tømrer - Snedker - Murer

www.sktotalbyg.dk

www.sparekassenfaaborg.dk

LÆGEEKSAMI NERET MASSØR

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

Telefon
31130171

Klinik Corpus www.KlinikCorpus.dk
Sportoften 1
v/Marianne Werner
5320 Agedrup

ENGLØKKEN 2 - 5320 AGEDRUP
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Sol Zinther

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

ONLINE TIPS & LOTTO
VIDEOUDLEJNING
FRISK BRØD -hver dag
KOPI SERVICE
TELEFAX
FOTO indlevering
ÅBEN HVER DAG
7.00-22.00
Bullerup Nærbutik
Lunden 62
5320 Agedrup
6610 9501

Nr. 83 - august 2008

Mølledammen 3 5320 Agedrup
6610 8081/ 2464 5122
famsommer@inet.uni2.dk
www.cafesommer.dk

Blomster Torvet
Vivi Moriis - Tlf. 6610 7130
Mølledammen 3 - 5320 Agedrup

1

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

Mølledammen 10A - 5320 Agedrup
Tlf. 6610 8944
E-mail: helle_kromann@post.tele.dk
www.bullerupsvommebad.dk

Carporte, udestuer, vinterhaver, hegn og låger
Svend Erik Holst
Borsvinget 32 - 5320 Agedrup
TLF. 6610 9500 - 3069 3532

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

Hardy
Clausen Aps
BROLANDVEJ
46
Engtoften
30
5320 AGEDRUP
5320 Agedrup
TELF.:
6610 8739
BILTELF.:
3066
2218
Tlf. 6610
8539
Alt murerarbejde udføres

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48

Agedrup Forsamlingshus

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

PIZZA VERO
v/ Mehmet og Hassan
Mølledammen 7, 5320 Agedrup
6610 9170
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ste sommer er med i en genopsætning
af „Maskerade“ på Grønnegårdsteatret.
HERREBRANDERT

Publikum var helt tæt på den lille scene, hvilket gav revyen tilsigtede nærhed.

OGSÅ REVY I TELTET NÆSTE ÅR
“Revy i teltet” fik det blå stempel af publikum
Af Erik Schmidt
1100 mennesker var inde at se
„Revy i teltet - en lille ny“, hvilket
må betegnes som en pæn succes, selv
om revydirektør Sune Krintel gerne
havde set 12-1400 på stolesæderne.
- Næste år må vi rykke forestillingerne et par uger frem, så flere er
kommet hjem fra ferie.
Og der bliver formentlig tale om
endnu et år for „Revy i teltet“, som er
en privat foranstaltning med Sune og
Anja Torp Krintel som revyejere.
Fjordagerscenen, der tidligere med
stor succes har stået for sommerre-

vyen i teltet, har nemlig ikke planer
om at arrangere revy næste sommer.
På Fjordagerscenen rumsterer
man i stedet med tanker om at opsætte
Sound of Music. Det sker i anledning
af, at foreningen til næste år har 40
års jubilæum.
Spændende bliver det, om revyens kunstneriske leder, Lars Arvad,
kan overskue igen at stå for Revy i
teltet. Efter at han er blevet uddannet
skuespiller, far og husejer, skal han
holde en dør åben for engagementer
for større scener end den lille, intime
teltscene i Bullerup.
Allerede nu ved han, at han næ-

Ikke overraskende var Lars Arvad
helt suveræn på hjemmebane i årets
revy. Skarp var han som 14 årig blondinekonfirmand i „Konfirmationsforberedelse“, og som rettighedsbevidst
indbrudstyv i „APV“. I „En lille én“
blev publikum vidne til en herrebrandert, som man vist skal tilbage til
Tommy Kenters angreb på en kagemand m/k for at kunne slå hjem.
Anja Torp Krintel var fin som lunefuld superkrukke, og sammen med
Rikke Bach Eriksen og Jan Larsen
lægger hun den vokale bund i det helt
forrygende musikalske medley, „Lidt
godt fra kassen“, som også viser kapelmester Sune Krintels store potentiale som musikalsk arrangør.
Jan Larsen bliver bare bedre og
bedre år for år. Nuancerne er finere,
og han kan spille hvad som helst - med
eller uden mikrofon.
Revyen er aldrig slut, før den lille
finurlige pizzabager i skikkelse af
Jimmi Nielsen har været der. Publikum elsker ham og omvendt. „Dajli
danska!“
Blandt revyens tilskuere var
cirkusrevyens direktør, Torben Træsko, og rådmand Anker Boye.

UFATTELIGT FDF-HÆRVÆRK
Ved forældre ikke, hvad deres unge laver, spørger Ole H. Christiansen
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INDLÆG
Af Ole H. Christiansen
(Forkortet af red.)

Det er da utroligt, at man ikke kan
have FDF-hytten i fred for hærværksmænd M/K.
FDF’erne havde 5 borde-bænkesæt stående. De var oven i købet lænket sammen. Lænken var hugget over,
og de fire af dem var transporteret hen
på bålpladsen og brændt af. Desuden
havde man taget en stor bunke rafter
i nærheden og brændt dem af også.
For at gøre det helt godt var man

brudt ind i værktøjsskuret, hvorfra
haveredskaber og en græsslåmaskine
var fjernet og smidt på bålet.
Der er spor af knallerter og fredag og lørdag den 30. og 31. maj har
været nogen knallertlarm i området.
Der var desuden forsøgt at sætte
ild til et lagerskur, hvor en fryser er
tømt for sit indhold.
Det er kun nogle få uger siden,
der forsvandt 25 liter benzin fra skolen, og man ved, at der er brændt bål
af umiddelbart derefter.
Ved forældrene i området ikke,
hvad deres unger laver, når de ikke
ligger i deres senge?
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Der var brudt ind i værktøjsskuret, hvorfra haveredskaber og en rotorgræsslåmaskine var fjernet og smidt på bålet.

Jeg vil meget kraftigt opfordre
alle forældre i vort sogn til at udspørge
deres børn, så vi kan få sat en effektiv stopper for al den meningsløse
hærværk herude.
Der må være nogen, der ved noget om det, som de ikke har fortalt
videre.

HUN
KLARER
DET
HELE

Danske unge hopper i
stort tal ud af deres
ungdomsuddannelser.
Det gælder dog ikke
AGEDRUP RUNDTS nye
ungdomsreporter

Agedrup Rundts nye ungdomsreporter, 19-årige Kristina Rasmussen, på sit nye transportmiddel, som hun selv har sparet op til
gennem hårdt slid. Efter nytår tager hun flyveren til Asien med rygsækken på nakken.

Af Erik Schmidt
I Æblehaven bor der en ung pige,
som ved, hvad hun vil.
Siden 19-årige Kristina Rasmussen gik i 9. klasse på Agedrup Skole,
har hun sparet sammen, så hun senere
kunne tage ud og opdage verden.
Til januar tager hun og veninden
Katrine flyveren i retning af det asiatiske kontinent med rygsækken på
nakken.
Undervejs har hun tjent og sparet så meget, at hun har fået råd til at
tage kørekort og købe en motorcykel.
Inden hun letter, har hun lovet at
skrive et par artikler til Agedrup Rundt
om, hvad der bliver af de unge fra
Bullerup, når de forlader folkeskolens
trygge havn.
HAVDE TRE JOBS PÅ ÉN GANG

De foretrukne fortællinger om de
16-19 årige unge er, at de har problemer med almindelige omgangsformer,
de har vendt skolesystemet ryggen, de
er kriminelle og slår på tæven, de ryger for meget hash og det, der er
værre.

Fortællingerne er med til at skabe
fremtidens muligheder, og der kan
være grund til at spørge, om det står
så galt til med nationens og Bullerups
ungdom.
Fortællingen om Kristina selv er
anderledes positiv. Det er historien
om en usædvanlig pige, der er så fyldt
med energi, ambition, dygtighed og
humør, at hun kan dele ud af det hele.
Her følger en ultrakort version,
som rækker tilbage til folkeskolens 9.
klasse.
Dengang som nu arbejdede Kristina som en lille, islandsk hest. Hun
var på én gang piccoline hos Lilienhoff, arbejdede på gartneri i Åsum
og vaskede op på kroen. Hun tjente
mere end 5.000 kr. om måneden,
hvoraf hun sparede det meste op.
I sin fritid gik hun til fodbold og
tae-kwon-do, og selv om hun var to
måneder med familien i Australien og
lige inden den afsluttende eksamen
blev angrebet af en grim mononucleose med træthed til følge, lykkedes det hende at få et karaktergennemsnit på over 10.
Til studentereksamen satte hun

punktum for de tre år med et par 12taller, og hun er nu klar til at arbejde
et halvt år, inden hun skal ud og
„fjumre“.
HØJ FRAFALDSPROCENT

Sådan går det ikke alle. De fleste unge begynder på en uddannelse
efter folkeskolen, men langt fra alle
får eksamensbeviset i hånden i sidste
ende. 23 procent springer nemlig fra
før tid.
Den høje frafaldsprocent hører til
blandt de højeste i EU. Sammenlignet med de 26 andre EU-lande ligger
Danmark nummer 19, når man ser på
hvor mange, der får en ungdomsuddannelse.
Især drengene går døde i bøgerne
Det er særligt de tekniske skoler
og handelsskolerne, der har svært ved
at holde på de unge.
I dette nummer af Agedrup Rundt
vil Kristina Rasmussen opsøge sine
gamle klassekammerater fra folkeskolen og fortælle læserne historien om,
hvad der blev af dem, efter at de gik
ud - se side 17.

13

AGEDRUP RUNDT 83 - august 2008

SMØRREBRØD
PL
ATTER
PLA
OSTEBORDE
PØLSEBORDE
K
OLD BUFFET
KOLD
V
ARM BUFFET
VARM
ANRETNINGER

TØMRERMESTER

Knud Tvergaard
Tlf 6610 9925 ● Fax 6610 9943
Mobil 4050 6011
knudtvergaard@mail.dk

Lene & Dennis Karlsen, Rugløkkevej 2 - 6610 9305

Murermester John A.P
etersen
A.Petersen

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

63 100100

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

14
6610 9696
JOAN STRØM
Hammeren 2
BULLERUP

FYENS LIMOUSINE SERVICE
Jens Godskesen Fredemarksvej 90 5320 Agedrup
Tlf. 6597 6691 Fax 6597 6791 Mobil 2149 9459
E-mail: limousine@post.tele.dk www.Danmark-limousine.dk

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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Marslev VVS ApS
Aut. Gas- og VVS Installatør
Odensevej 96
5290 Marslev
TLF.: 6595 1206
Mobil: 2011 9911

Skolebladet
AGEDRUP SKOLE

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

SKOLENS NYE
AFDELINGSLEDER

Erik Jørgensen i gang med de yngste elevers toilet. Blandt de ældste elever er pigerne
dårligere end drengene til at behandle rummet ordentligt.

HÅBER PÅ NY TOILETKULTUR
Af Erik Schmidt
Der har været mange problemer
med at holde toiletterne rene og nogenlunde pæne. Ikke mindst de yngste elever har haft svært ved at passe

på dem.
Men nu er alle toiletter malet og
renoveret, og teknisk serviceleder,
Erik Jørgensen, håber, at forældre
også vil tale med deres børn om at
passe på de nyistandsatte toiletter.

Aug./sep.
KALENDEREN
13. 8. 2008
18. 8. 2008
01. 9. 2008
02. 9. 2008
Uge 39
07. 10. 2008
11. 10. 2008
Uge 42

1. skoledag 1.-9. klasse
1. skoledag børnehaveklasserne
Skolebestyrelsesmøde
Idrætsdag
Tværuge
Skolebestyrelsesmøde
Skolernes motionsdag
Efterårsferie

Den nye afdelingsleder, der skal
være ansvarlig for skolens specialindsatser, hedder Lisbeth Schurmann.
Hun er 48 år og har været lærer i 9 år
og blandt andet været koordinator for
støttecenteret på Rasmus Rask Skolen. Forinden var hun bankfuldmægtig - blandt andet i Luxenborg, men
også i Danmark. Om sit brancheskift
siger hun selv: - Jeg følte ikke, jeg fik
brugt alle sider af mig selv.
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SKOLEBESTYRELSEN
Betina Weber Nielsen - tlf. 6610 7289
bwh@odense.dk
Pia Juel Johansen - 2532 1768
Claus Hanfgarn - 6610 9306/ 2010 2389
Preben Skytthe - 2175 4486
Vicky Andersen - 6610 7322
Mads Sohn Ørsted - 6617 6989
Jan Frederiksen - 6610 7008/ 2224 7008
Birgitte Andersen (skoleleder) - 2443 4071
Ole Klitgaard (viceskoleleder) - 6593 2406
Juliane Ludvigsen (lærer) - 6447 1203
Claus Toft (lærer) - 6614 1246
Michael Nielsen (elev 9. x)
Sebastian R. Olsen (elev 9.y)
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TO NYE LÆRERE
Lone Sinkær og Martin D. Rasmussen. Også ny afdelingsleder, Lisbeth Schurmann, der bliver ansvarlig for skolens specialindsatser
Af Birgitte Andersen, skoleinspektør

BIRGITTE

Velkommen tilbage fra en forhåbentlig god sommerferie med godt
humør og masser af ny energi. Med
det nye skoleår, byder vi også velkommen til nye ansigter på skolen. Lisbeth Schurman er blevet ansat som afdelingsleder med ansvar for skolens
specialindsatser. Lisbeth skal
også undervise nogle af de elever, der skal have specialundervisning.
Lisbeth kommer fra Rasmus Raskskolen, hvor hun har
været koordinator på området,
og har videreuddannet sig inden
for både specialundervisningsog AKT-området. AKT står for
adfærd, kontakt og trivsel, og nogle
elever har brug for ekstra opmærksomhed i forhold til disse begreber for
at udvikle sig fagligt og personligt.
TO NYE LÆRERE

Der er også ansat to nye lærere.
Det er Lone Sinkjær, der kommer fra
Nymarkskolen i Kerteminde og hovedsagelig skal undervise i dansk i
3.A og specialundervisning, og Martin Dyrgaard Rasmussen, der er flyttet til Odense fra København.
Martin får det kommende år de
fleste af sine timer i 6.B med matematik, hjemkundskab, natur og teknik på skemaet. Også nogle af eleverne i indskolingen vil møde Martin, der også er musiklærer.
Jeg ønsker alle de nytilkomne
velkomne til Agedrup Skole, og håber kollegaer, elever og forældre vil
tage godt imod dem, så der kan blive
etableret et godt og velfungerende
samarbejde.
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MØDE OM BH-KLASSER

I maj måned blev der som vanligt afholdt møde med forældre til de
nye elever i de kommende børneha-

veklasser. Mødet blev ikke helt, som
vi havde planlagt, da det lå i den periode, hvor personalet i SFO strejkede.
Vi vil ved forældreinformationen på
børnenes første skoledag mandag d.
18. august råde bod på den manglende
information om SFO’s arbejde.
Det samarbejde børnehaveklasselederne og SFO-pædagogerne har
om de nye børn
Informerer inden skolestarten, er på grund af
strejken heller
ikke foregået planmæssigt. Vi har
dog formodning
om, at det vil være
på plads, når børnene starter.
Det væsentligste tema på majmødet, var de gensidige forventninger, der er i forbindelse med skolegangen. Der var en god dialog på mødet, og det lover godt for det fremtidige samarbejde, der dels skal være
mellem skole og hjem, dels mellem
klassens forældre indbyrdes.
Der blev fra forældreside givet
udtryk for en forventning om en gensidig dialog. Det vil vi fra skolens
side gøre, hvad vi kan for at leve op
til.
Vi har planlagt med klasseforældremøder, hvor der vil blive informeret om arbejdet i børnehaveklassen og
SFO, og der er planlagt samtaler med
hvert enkelt forældrepar vedrørende
netop deres barn.
I den første af disse samtaler deltager børne-haveklasselederen og
SFO-pædagogen og i den anden samtale, vil også den lærer, der skal fortsætte med børnene i 1. klasse deltage.
Der er afsat tid til afholdelse af sociale arrangementer.
Jeg vil meget opfordre alle forældre til at deltage i disse sammen
med jeres børn. Det er her, der er gode
muligheder for at få dannet et godt
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socialt netværk i klassen, at få skabt
gode kontakter til jeres børns klassekammerater og deres forældre. Dette
har positiv indflydelse på børnenes
skolegang og deres trivsel i skolen.
KONTAKTBOG OG FORÆLDREINTRA

Dialogen mellem skole og hjem
foregår også skriftligt. Der er kontaktbogen, der er kommunikationsredskab i forhold til det enkelte barn.
Der er skriftlig information til hele
klassen, der, hvis man har adgang til
internettet, kommer på forældreintra.
Her er der også mulighed for at forældrene på klassens opslagstavle kan
henvende sig til andre forældre.
I børnehaveklasserne vil der blive
afholdt et møde, hvor der specielt bliver fokus på, hvordan man kan bruge
dette medie. Der vil blive praktiske
øvelser for forældre, og en sikring af,
at alle kan komme ind med brugenavn
og password.
Ud over disse planlagte aktiviteter, er man selvfølgelig altid velkommen til at henvende sig til skolen, enten til barnets lærere, pædagoger eller skolens ledelse. Sker dette via
mail, kan man forvente respons i løbet af senest 4 hverdage. Lærernes
mail-adressser kan ses på Skoleporten
(www.agedrupskole.odense.dk), der
er skolens hjemmeside.
Her ligger forskellige oplysninger, der kan være nyttige for forældre
til elever på skolen. På forsiden/opslagstavlen vil der også ligge information, der berører hele skolen eller
store dele af skolen. Leder man forgæves efter en bestemt information,
vil vi gerne høre herom, da vi gerne
vil gøre hjemmesiden så brugervenlig som mulig.
1. - 9. klasse har 1. skoledag onsdag d. 13. august og børnehaveklasserne mandag d. 18. august.
Vel mødt til et nyt og spændende
skoleår, der 2. september lægger ud
med en fælles idrætsdag for hele skolen.

HVAD BLEV DER AF DEM?
80 % er i gang eller færdige med en ungdomsuddannelse
9. a 2004-05. Bagest t.v.: Chatarina, Rune, Morten K., Anders, Mikkel, Benjamin og
Thomas. Midten t.v.: Erik Schmidt, Rikke, Mohamed, Morten H., Lisette, Abir og
Birgit Johnsen. Forrest t.v.: Charlotte, Kristina, Tenna, Sheima, Vibeke og Michelle.
Mark er fraværende.

Det er tre år siden eleverne fra 9. a (04/05) forlod Agedrup Skole.
Af Kristina Rasmussen og Erik Schmidt
De fleste unge begynder på en
uddannelse efter folkeskolen, men
langt fra alle gennemfører en ungdomsuddannelse. 23 procent springer
nemlig fra før tid.
Men hvordan er det gået den 9.
a, der forlod Agedrup Skole for tre år
siden? Det har 19-årige Kristina, der
selv gik i klassen, gravet lidt i. Selv
er hun lige blevet student.
Listen ser således ud:
Chatarina: Ingen kontakt.

NYT FRA
SKOLEBESTYRELSEN
Af Vicky Andersen

Til „nye“ forældre: Velkommen til Agedrup Skole!
Agedrup Skole prioriterer
skolestarten højt - lige såvel som
alle I mange nye forældre på skolen også gør.
Der skal samarbejdes om en
god og tryg start for alle elever i
de to nye børnehaveklasser. Og alle
parter har mere eller mindre åbenlyse forventninger til, hvordan
hverdagen på skolen bør være.

Rune: Afsluttet studentereksamen. Går på
Testrup Højskole, filosofilinjen.
Morten K.: Ingen kontakt.
Anders: Afsluttet HF-student. På kontrakt
i OB. Vil læse til markedsføringsøkonom.
Mikkel: I lære som tømrer. Derefter militær.
Benjamin: Student. 1. aug. 08 værnepligt
og 4 mdr. hos livgarden.
Thomas: På efterskole i 10. klasse. Nu
Mulernes legatskole - næste år student. Vil
gerne være ingeniør.
Rikke: Droppede ud af 10. kl. I lære som
frisør.
Mohamed: Ingen kontakt.

Der er mange ting, man kan gøre
for sit barn og klassens trivsel. Det
vigtigste er dog at vise interesse for
sit barns skolegang og at lære forældrene i klassen godt at kende.
Vi forældre må på banen, hvis vi
ønsker trivsel for vores børn og deres
klasse.
Agedrup Skole er en arbejdsplads
der med rette skal respekteres som sådan, således at både ansatte og elever/forældre er loyale over for hinanden.
STØRRE SELVSTÆNDIGHED

Vi må som forældre til hver en
tid bakke op om det at gå i skole og
arbejde henimod større og større selvstændighed: Lad dit barn selv gå eller

Morten H.: Går på HTX - 2. år og arbejder
hos „Frederik“, Vestergade. Vil på teknikum
og læse robotteknologi.
Lisette: Ingen kontakt.
Abir: Droppede ud af 10. kl. Arbejder på
renseri. Begynder 1. 8. 08 på HG for at
blive kontorassistent.
Charlotte: Kontakt, men ønskede ikke at
bidrage til artiklen.
Kristina: Afsluttet studentereksamen. Arbejder hos ejendomsmægler, i delikatessebutik og som lærervikar. Efter nytår på rejse
til Asien.
Tenna: 10. klasse og 1 år i USA. Går på
Fyns HF. Vil være social- og sundhedsassistent.
Sheima: Droppede ud af 10. kl. Arbejdet
på telemarketingsbureau. Begynder 1. 8. 08
på lægesekretæruddannelsen på HG.
Vibeke: Droppede ud af Social- og Sundhedsskolen. Gør rent på Lindø. Vil gerne
være pædagog.
Michelle: Droppede ud af gymnasiet. Går
på Social- og sundhedsskolen. Vil gerne i
praktik i Japan og rejse til Afrika.
Mark: I lære som elektriker. Har bestået
funktionsuddannelsen som brandmand. Vil
gerne efter uddannelsen være ambulanceredder hos Falck.

På trods af ihærdige anstrengelser lykkedes det ikke at få kontakt med
Chatarina, Mohamed, Lisette og Morten K. Det er måske ferien!
Men blandt resten er der tilsyneladende tale om, at 80 % er i gang med
en ungdomsuddannelse, mens 20 %
ikke er. Det er lidt bedre end landsgennemsnittet.

cykle efter et godt og sundt morgenmåltid, så er både I og barnet
„Godt på vej i skole“. Og da især
når både barnet og skolen udvises
den tillid, de fortjener.
På mødet d. 18. august for nye
forældre vil der i år blive lagt stor
vægt på informationer om SFO.
Dette for at kompensere for manglende deltagelse af personale herfra ved introduktionsmødet som afholdtes i maj måned.
Skolebestyrelsen ønsker rigtig
god skolestart! Også et stort held
og lykke til alle de gamle elever,
der netop har afsluttet deres sidste
år på skolen.
En god og lun sensommer til
alle!
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MANGE GIK
TIDLIGT HJEM
Tak til sponsorerne!
Af Ulla Christensen
Som sædvanlig var fremmødet
stort, selvom det var mandag, og skoleferien ikke var begyndt endnu.
Men trods det store fremmøde
gav Skt. Hans Aften ikke det store
overskud i år, og årsagen er nok at
mange gik tidligt hjem, så allerede kl.
23.00 lukkede vi festpladsen ned.
Vi var heldige med, at det ikke
regnede, og på trods af den kraftige
blæst fik vi sendt heksen til Bloksbjerg.
Som de tidligere år havde vi fået
rigtig mange flotte gevinster til tombolaen, og der var ca. 60 sponsorer i
år et stort tak til dem alle, også en stor
tak til de frivillige hjælpere.
Sognepræst Torben Hangård
holdt båltalen og gik helt tilbage i hi-
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MX-Shop
v/Morten Juel Rasmussen
Østbirkvej 17, 5240 Odense NØ
Tlf. 66 10 89 42 - 20 89 12 25
E-mail mx-shop@mail.dk
www.mx-shop.dk

Alt i autoreparation
Reparation af alle mærker.
Klargøring til syn.
Forsikringsskader

Her sendes det onde på behørlig vis ad
Bloksbjerg til. Sognepræst Torben Hangård fra Vollsmose holdt båltalen.

En heldig vinder af den store tombolagevinst. Steven Olsen, lærling, Ved Bækken 7, Agedrup.

storien om traditionen bag afbrænding
af hekse, som går helt tilbage til det
gamle Rom om end med helt andre
symboler og ritualer.
Holdet bag året sommerrevy
havde bedt om at måtte opstille en
plads for at reklamere for årets ”Revy
i teltet”, og Jan K. Larsen gav de fremmødte en lille forsmag på, hvad der
blev arbejdet med til årets revy.
Styregruppen vil efter ferien
holde et evalueringsmøde og efter
”Foreningstræf” i uge 43, vil I høre
om det fremtidige arbejde i Heksefonden.

idræt og med hensyn til at sluse de
svage idrætsudøvere ind i et mere aktivt foreningsliv, hvilket kommunen
har planer om.
Thomas Bach kom også ind på,
at langt flere ”ældre borgere” var aktive hverdagsmotionister, hvilket stillede andre krav til de faciliteter, der
er i motions- og idrætsforeninger i
dag.
Et vigtigt punkt i kommunens
politik er uddannelsen af ledere til
klub- og ungdomsskoleområdet, og
der er forhåbninger til flere aktive
borgere i klub- og foreningslivet.
Der blev stillet en lang række
spørgsmål bl.a. om vedligeholdelse af
eksisterende idrætsanlæg, og hvordan
kommunen havde tænkt sig at finansiere alle de visioner, der blev fremlagt, og hvordan man ville finde frivillige medhjælpere - skal de aflønnes og meget mere.
Spændende oplæg til kultur- og
fritidslivet i Odense Kommune i de
kommende år.

FINE VISIONER - MEN HVAD MED
ØKONOMIEN?

”Fold dig ud i Fjordager” holdt
det halvårlige møde tirsdag den 10.
juni, og fritidschef Thomas Bach fra
Odense Kommunes fortalte om kommunens visioner for bl.a. idrætten og
idrætspolitikken.
Der var en hel række spændende
tiltag for f.eks. eliteidræt og den brede
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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
PLØRE PÅ STIEN OG GRØNT I SØEN
Olivia synes, at den store cykelsti gennem skoven tit er
for pløret, og at søen i naturparken for tilgroet
Jeg cykler og går en del rundt
herude og er ret så fornøjet med det.
Men er det ikke ligesom om, der er
blevet mere stille herude. Bevares, der
kører mange biler rundt, og butikstorvet er altid fyldt godt op med biler i
åbningstiden.
Sker der ellers noget, som jeg kan
have overset?
Når jeg går inde i skoven eller
langs med åerne, skal jeg naturligvis
have godt fodtøj på, og så går det også
fint, når vejret ikke er for fugtigt, men
jeg har lagt mærke til, at den store
cykelsti, der nok er passabel i tørt vejr,
kan være ret så pløret, når det har

været regnvejr, og den er vel at betragte som en pendant til Brolandvej,
hvor trafikken til tider kan være ret
tæt, så det kan være problematisk at
være cyklist.
Kunne vi få gjort mere ved den
grussti?
Har nogen mon lagt mærke til, at
vores sø i Naturparken er næsten tilgroet af et eller andet. Det ser meget
frodigt ud, men skulle den dog ikke
være at betragte som en sø med åbent
vand.

Kære Olivia

groet til, så det forslår. Der er da vist
ikke plads til fiskene også. Se vort lille
notat med foto af søen. Det var jo ellers fristende at tro, at græskarper
kunne klare det lille problem for os.
Men den går vist ikke, og sætter vi
fisk ud, så er der to par fiskehejrer
herude, der gør sig til gode med dem,
og de er dygtige fiskere.
Stien mellem skolen og FDF hytten håber vi at få forsynet med lidt
mere grus.
Stille. Ja, nu er det jo ferietid,
men den lange tørke har gjort mange
græsplæner til halve ørkener, så det
er også lige før, at jeg savner lyden af
motoriserede græsslåmaskiner, men
vær til gengæld glad for, at vi har et
ordentligt butikstorv.

Den cykel- og gangsti har for mig
været et ømt punkt, da jeg ligesom
ikke syntes, man gjorde nok ved den,
men kommunens folk har den altså
godt nok i kikkerten. Den blev en
gang strøet med fint grus efter behov,
og det bliver den nok igen, men vi får
da klippet ukrudtet langs med den, og
der er lagt grus op til broerne, så man
ikke mere skal løfte barnevogne og
cykler op over dem.
På det sidste har jeg skrevet til
parkforvaltningen, og et svar skulle
være på vej, men det væsentlige er, at
jeg har haft en samtale med den ansvarshavende, der har lovet at se alvorligt på den, så heller ikke du vil
have noget at klage over. De store
vandpytter skulle så være en saga
blott.
Jeg kørte lige forbi søen i dag.
Ja, tak skal du have. Den er godt nok

Med venlig hilsen
Olivia W. Olsen

BESTYRELSEN
Formand
Gregers Cady Laursen
Skovhaven 43, 5320 Agedrup
Tlf. 66 10 87 19
E-mail: gregers.cady@youmail.dk
Kasserer
Keld Thykjær
Skovhaven 108, 5320 Agedrup
Tlf. 66 10 88 55 og 21 62 01 83
Sekretær
Anne-Lise Laursen
Skovhaven 43
5320 Agedrup
Tlf.: 66 10 87 19 - gregers.cady@get2net.dk
Best.medl.
Ole Christiansen
Daltoften 20
5320 Agedrup
Tlf. 66 10 75 97 - h.c.olee@privat.dk
Best.medl.
Henrik Thygesen
Kærbygade 26, 5320 Agedrup
Tlf. 65 97 40 53
vagn-thygesen@mail.tele.dk
Ad hoc-medlem
Hans Jørgen Zinther
Brolandvej 28
5320 Agedrup
Tlf.: 66107686 - hj@zinther.dk
Best.suppl.
Ulla Christensen
Arendalsvænget 3
5320 Agedrup
Tlf.66 10 92 58 - Jorgen-borg@hotmail.com
Best.suppl.
Grete Nielsen
Arendalsvej 9
5320 Agedrup
66 10 90 31 - gretanielsen@gmail.com

Foreningens konto:
DEN DANSKE BANK
DDB - 3619 - 3619111699
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Besøg vores hjemmeside

www.agedrup-asb-info.dk

Med venlig hilsen
Ole H. Christiansen
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KIRKEBLADET
AUGUST 2008 Nr
Nr.. 5 60. årg AGEDRUP KIRKE ● www.agedrup-kirke.dk
RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6610 7510 ● Kathrine Sørensen 6610 8092

GÅ I KIRKE OG LEV OP
TIL SYV ÅR LÆNGERE
Hvorfor mon kirkegængere lever længere?
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Det er gennem adskillige og uafhængige undersøgelser videnskabeligt bevist, at kirkegang og dét at være

del af et kirkeligt fællesskab bevirker,
at man ikke bare trives bedre, men rent
faktisk også lever længere. Op til 7 år
kan man måske få, hvis man er aktiv
del af et trosfællesskab og dermed

ER DER NOGET AT GRINE AF?
Livskvalitet og glæden ved at blive ældre er sogneaftnernes hovedtema i den nye sæson
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
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Så er en del af næste sæsons aktiviteter ved at være på plads.
Temaerne for sogneaftenerne er
livskvalitet, glæden ved at blive ældre og i anledning af, at år 2008 er
’Sangens år’, byder vi selvfølgelig på
en ’syng-sammen-aften’.
Møderne finder sted i Sognegården, Agedrupvej 12, kl.19.30 til ca.
22.00, hvis ikke andet er nævnt.
FYRAFTENSMØDER

Fyraftensmøderne kl. 17.0019.00 fortsætter nu på 4. sæson med:
’Konfirmand-undervisning for
voksne’. Vi tager tråden op fra dét, vi
lærte som konfirmander og genopfrisker viden, lærdom og bygger lidt
ovenpå.
Man behøver ikke at have været
med før og der kræves ingen forudsætninger andet end lyst til at få en

lettere ’opdatering’.
Fyraftensmøderne er også i år i
samarbejde med Hans Tausens kirke
og sognepræst Laila Groes. Vi skiftes
til at være vært, således at vi hver 2.
gang mødes i Hans Tausens og her i
Agedrup.
Litteraturkredsen fortsætter også
samme tid og sted.
Koncerterne afholdes i kirken
med mindre andet er annonceret.
Der er gratis adgang, og alle er
hjerteligt velkommen. Kaffe med
brød kan købes og i forbindelse med
fyraftensmøderne ost/pålægsboller og
øl/vin. Det koster 25 kr. pr. næse.
Til højre for denne spalte ses en
kort oversigt over de i skrivende stund
planlagte arrangementer i 2008/09.
De resterende samt nærmere
omtale af de enkelte arrangementer
fremgår løbende af kirkesiderne i
„Agedrup Rundt“.
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også regelmæssigt deltager i gudstjenesten.
Om det især er på grund af fællesskabet, eller gudstjenestens på
samme tid særlige ro og engagement.
Om det er musikken og salmesangen,
ordets forkyndelse, de små ved døbefonten, nadveren eller kirkekaffen, der
gør det, er svært at sige.
Mon ikke det er det hele, og du
skal altid være velkommen. Har man
lyst til at høre mere om dette faktum,
så kom til sogneaftenen d. 20. november.

Sognemøder og
-aktiviteter 08-09
Onsdag d. 27. august kl. 19.30
Litteraturkreds
Torsdag d. 11. september
Kirkekoncert med „Trio Gryr“
Torsdag d. 23. oktober kl. 19.30
„Syng-sammen-aften“ med lærer og kirkesanger Annie Leth og politiass. Jan Larsen begge Agedrup.
Torsdag d. 13. november kl. 17.00-19.00
Fyraftensmøde; „Konfirmandundervisning
for voksne.“
Torsdag d. 20. november kl. 19.30
Sogneaften med sundhedspsykolog Peter
la Cour: „Når man kan dø af sorg – kan
man så også leve af glæde?“
Den 4. december
Julekoncert

2009
Onsdag d. 14. januar kl. 19.30
Sogneaften med sognepræst og bonde
Anders Bonde: „Er der noget at grine af,
når vi bliver gamle – når alderdom bliver
en kvalitet…..“.

OPEN AIR HØSTGUDSTJENESTE
Søndag d. 21.
september
kl. 11.00

Af menighedsrådet
Efter gudstjenesten indbydes
igen i år til kirkefrokost umiddelbart efter gudstjenesten. Frokosten
er ’gratis’. Menighedsrådet betaler de faktiske udgifter, du/I opfordres i stedet til at støtte Kirkens
Korshær, som høstofferet ubeskåret går til.

Sidste år var der
mere end 100 deltagere i open-airgudstjenesten.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Igen i år vil vi fejre høstgudstjenesten i det fri. I fjor havde vi en rigtig dejlig udendørsgudstjeneste med
over 100 deltagere. Det er festligt at
være sammen under åben himmel.
Det er nu 3 år siden, vi måtte
rykke indendørs på grund af regn, og
vi håber, at vi også i år kan være ude i
det fri omgivet af nyhøstede marker.
Gudstjenesten finder sted bag
ved Sognegården, Agedrupvej 12.
Menigheden sidder på klapstole, og
salmebøger, evt. dåbsfad, brød og vin
er taget med udenfor til den ’rullende’
altergang. Alteret er i dagens anledning bygget af halmballer! Er vejret

ikke med os, går vi selvfølgelig indenfor, men lidt blæst hører med.
Høstgudstjenesten er ikke knyttet til en bestemt søndag, men er en
meget gammel skik, som er evigt aktuel. Det er en dag, hvor vi sammen
takker og lovsynger Gud for, at vi er
til og har hinanden.
„Kirkerummet“ har Vorherre
pyntet; vi vil synge de kendte høstsalmer, og kirkesanger Annie Leth vil
synge en høstsolo, ligesom børneungdomskoret vil medvirke.
FDF Agedrup er også til gudstjeneste og vil være behjælpelige med
det praktiske. Vi håber, at rigtig mange
også i år vil finde vej til høstgudstjenesten i det fri.

KONCERT MED TRIO GRYR
Anne Refshauge, sang, Ditte Fromseier Mortensen, violin og Sigurd Hockings, guitar.

Torsdag d. 11. september i Agedrup Kirke kl. 19.30 - gratis entre
På denne september-aften får vi
besøg af et dejligt folkemusik-

HØST-KIRKE-FROKOST

ensemble, som vil tage os med på en
rejse ind i fortiden.

AUKTION OVER MEDBRAGTE
GAVER

Efter frokosten vil vi i år holde
auktion over medbragt frugt/
grønt/blomster. Man opfordres til
at medbringe et høstoffer enten fra
egen avl eller indkøbt til lejligheden. Det kunne være en pose tomater, kartofler, æbler, blomster;
et bundt purløg eller persille. Det
kunne også være en pose boller et
stykke sæbe eller måske et glas
marmelade?
Der er mange muligheder på
denne årstid. Vi vil så holde auktion over de medbragte gaver, og
pengene herfra vil ligeledes ubeskåret gå til Kirkens Korshær.
Samtidig er Trio Gryr nutid. De
tre musikere er fulde af liv, og vi kan
se frem til en aften med legende og
glædesfuld musik.
Trio Gryr mødtes på Det fynske
Musikkonservatorium i 2005, og et
spændende samarbejde mellem de tre
musikere viste sig hurtigt at udvikle
en fælles interesse for de danske og
nordiske salmer, hvis melodier udspringer af folkemusikken.
Trioen leger med det folkemusikalske udtryk i salmerne og blander på naturlig vis salmemelodier med
folkemelodier fra Skandinavien og
den keltiske tradition. Dette er med
til at skabe en lyd, der bringer melodierne tilbage til sine rødder i
folkemusikken, og det giver en levende og energisk koncert, hvor
salmerne desuden blandes med instrumentale numre.
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Hele tre klasser fra
skolen leverer i år
konfirmander

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2008-09
Her er de nye syvendeklasseelever samlet - 7.a, 7. b og 7. c. Det er selvfølgelig ikke
alle, der er med på billedet, som skal konfirmeres.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Så er det snart tid til konfirmationsforberedelse, og alle tre klasser begynder onsdag d. 10. september.
Forberedelsen finder sted i
Sognegården, Agedrupvej 12.
I efteråret mødes vi én gang om
ugen – i år for alle tre klassers vedkommende om onsdagen, hvor rækkefølgen er 7. c, 7. a og 7. b.
Til foråret arbejder hver klasse
hele dage ca. én gang pr. måned indtil konfirmationerne.
Umiddelbart før konfirmationerne får vi yderligere lejlighed til at øve
os og få det sidste på plads inden de
tre store festdage!
Søndag d. 7. og 14. september er
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der gudstjeneste + orienteringsmøde
fra kl. 10.00 til ca. 12.00.
Vi begynder kl. 10.00 til gudstjeneste i kirken, hvorefter jeg vil fortælle lidt om den forstående forberedelse. Der bydes desuden på en forfriskning.
Da vi er mange konfirmander i
år, og kirken ikke er så stor, bedes 7.
a fortrinsvis komme d. 7. september.
7. b og 7. c fortrinsvis d. 14. september.
På gensyn i september!

BERLINERPOPLERNE

7. a søndag d. 8. maj
7. b søndag d. 15. maj

Det er stadig muligt at støtte:
„Børn og Sorg – Et folkekirkeligt tilbud til børn og unge i sorg og krise i
forbindelse med dødsfald.
For godt 3 år siden tog en håndfuld præster og menighedsråd sammen med to erfarne gruppeterapeuter
initiativ til en forsøgsordning med
samtalegrupper. Målgruppen er børn
og unge i alderen 10-16 år, der har
mistet tæt på. Ikke mindst præster oplever i deres arbejde, at de eksisterende tilbud ikke altid kan honorere
behovet og efterspørgslen.
Økonomisk er initiativet muliggjort af diverse legater og fonde bl.a.
Folkekirkens Udviklingsfond samt 5
menighedsråd, således Agedrup.
Men initiativet har brug for yderligere mindler. Derfor en stor opfordring til via kollekten også at bidrage
til dette nødvendige initiativ. Se også
hjemmesiden www.børnogsorg.dk

VALG TIL MENIGHEDSRÅDET
Informationsmøde
om valg til menighedsrådet
Tirsdag d. 9. september kl. 19.30
i Agedrup Sognegård

KOLLEKTEN TIL
KIRKENS KORSHÆR

KONFIRMATION
KONFIRMATION

2011
2011

BØRN & SORG STADIG
ÅBEN FOR STØTTE

Det nytteløse nytter

Litteraturkredsen mødes onsdag
d. 27. august kl 19,30 i Sognegården.
Planlagte bøger er bl.a.: „Berliner poplerne“ og „Eremitkrebsen“ af
Anne Ragde.
Nye interesserede er velkomne til
at kontakte sognepræsten forinden.
Nr. 83 - august 2008

Kollekt-indsamlinger i augustseptember går til Kirkens Korshær,
som gør en indsats på mange fronter i
Danmark blandt udstødte i vores samfund så som: By-arbejde, 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.

ORGANISTENS
KLUMME
HALLO PIGER OG DRENGE! NU
KAN MAN MELDE SIG TIL BØRNOG UNGEKORET, SOM SYNGER
BÅDE POP, GOSPEL OG KLASSISK

Efter en sommer hvor de fleste nyder ferie og nye oplevelser,
og hvor skoleelever glæder sig
over ikke at skulle op i skole hver
dag, går det hele her i sensommeren igang igen.
Selv om overgangen kan være
brat, glæder vi os dog for det meste over at samle trådene og

NAVNLIG NAVNE
Nyt fra kirkebogen for maj og juni 2008

Døbte i Agedrup Kirke
04. 05. 2008
18. 05. 2008
18. 05. 2008
18. 05. 2008
01. 06. 2008
29. 06. 2008

Cecilie Krogsgaard Lunde, Kærhaven 29, Bullerup
Christiano Jan Lassen Pedersen, Højemarksvej 8, Odense V
Maja de Laurent Berg Andersen, Engtoften 24, Agedrup
Magnus Emil Lund Kjersgaard Johansen, Søbyvej 3, Broby
Elias Bloch Bergstrand, Skovhaven 202, Bullerup
Mathilde Møller Hermansen, Kærbygade 19B, Vester Kærby

Vielser i Agedrup Kirke
Ingen

Bisættelser/begravelser i Agedrup Kirke
13. 06. 2008

Kristin Lomholt

komme tilbage til de steder, hvor
vi lærer og lever en stor del af
vores liv. Der, hvor vi har vores
dagligdag med kollegaer og skolekammerater, kan vi glæde os
over at være sammen igen, og vi
kan glæde os til at genfinde vores
fokus i det, som vi arbejder med.
GLÆDE VED MUSIKKEN

For mit eget vedkommende
samler jeg nogle tråde i Agedrup
Kirke, for d. 1. september starter
kirkekoret.
Kirkekoret i Agedrup har eksisteret i mange år. Dog er det for
mig splinternyt, da jeg startede
som organist i Agedrup i april. Jeg
glæder mig meget til at møde jer
alle, både dig, som har været med
før, og dig, som kommer for lige
at se, hvad det er for noget.
Der vil i løbet af efteråret
være dejlige koncerter og musikgudstjenester i kirken, og ved flere
lejligheder vil kirkekoret med-

Mogens Leonhardt Servé, Nøddehaven 10, 5320 Agedrup

virke.
Det bliver altsammen meget
spændende, og jeg vil sammen med
mennesker i kirken glæde mig over
musikken.
POP, GOSPEL OG KLASSISK

Hallo og attention til alle piger
og drenge i 2. til 6. klasse: Kirkekoret starter!
Her kan du på en sjov og spændende måde træne din stemme og
synge både pop, gospel, klassisk –
sange som vi kan bruge i kirken og
som du vil være vild med.
Alle kan være med, både begyndere og øvede. Koret vil helt sikkert
blive et sted, hvor vi har det hyggeligt sammen, og hvor du kan møde nye
venner.
Der er korprøve hver torsdag fra
14.30 til 16.30 i Sognegården på
Agedrupvej 12.
Husk, at jeg regner med dig til
hver korprøve og til arrangementerne,
hvor vi medvirker (det er ca. en gang
om måneden). Kun hvis du er syg eller forhindret af vigtige årsager, kan

du være fraværende.
Du får løn hver gang, du medvirker ved arrangementer. Koret er
for piger og drenge i 2. til 6. klasse,
men hvis du er på et højere klassetrin, er du også meget velkommen.
Vi starter torsdag d. 4. september, og hvis du er interesseret så
bare mød op kl. 14.30.
Den første gang vil vi synge
lidt sammen, og derefter vil jeg
gerne høre jer synge enkeltvis,
mens de andre venter udenfor. På
den måde kan jeg lære din og de
andres stemmer bedre at kende.
Jeg glæder mig til at møde dig!
Hvis du eller dine forældre har
spørgsmål, så kan I ringe til mig på
2052 7542
Mange hilsner fra Kristin

Kristin Lomholt, organist i Agedrup Kirke
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GUDSTJENESTER
Søndag den 17. august (13.sø.e.trinitatis) Matt.20,20-28: Zebedæussønnernes ønske
Søndag den 24. august (14.sø.e.trinitatis) Johs.5,1-15: Den syge ved Bethesda dam
Søndag den 31. august (15.sø.e.trinitatis) Luk.10,38-42: Martha og Maria
*Søndag den 7. september (16.sø.e.trinitatis) Johs. 11,19-45: Opvækkelsen af Lazarus
*Søndag den 14. september (17.sø.e.trinitatis) Mark.2,14-22: Ung vin på nye sække
*Søndag den 21. september (18. sø. e. trinitatis) Johs.15,1-11: Det sande vintræ
Søndag d. 28. september (19. sø. e. trinitatis) Johs.1,35-51: De første disciple kaldes
Søndag den 5. oktober (20. sø. e. trinitatis) Mat 21,28-44: De to sønner i vingården

Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 9.30
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 11.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00

N.H. Ellekilde
Konfirmandstart (7.a)
Konfirmandstart (7.b, 7.c)
Høstgudstjeneste

* 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

ADRESSER OG TRÆFFETIDER
SOGNEPRÆST
Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057
Fax. 6610 8157 - LBM@km.dk - Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl. 12.0013.00, torsdag kl. 17.00-18.00, samt efter aftale. Mandag fridag.

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR
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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
Kasserer: Niels Jacob Schousboe, Skalkenrupvej 2, 5800 Nyborg - 2980 3270

GRAVER OG KIRKETJENER
Jon Reffelt, Bredagerløkken 96 5220 Odense SØ træffes som regel på kirkegården i
dagtimerne og på tlf.: 6610 9892 - jr@agedrup-kirke.dk

ORGANIST
Kristin Lomholt, Sibiriensvej 304, 5300 Kerteminde - 6532 4242, mob. 2052 7542
lomholt@kristinlomholt.com

KIRKESANGER
Annie Leth, Skovhaven 37, 5320 Agedrup - 6610 8558 - annieogsteen@webspeed.dk

MENIGHEDSRÅDET
Hans Ove Nielsen, fmd., Højen 4, 5330 Munkebo - 6610 7510 /2121 1145 HON@tdcadsl.dk
Elisabeth Rasmussen, n.fmd., Lerhusene 2, 5330 Munkebo - 6597 4049 elras@dbmail.dk

KIRKEVÆRGE
Bent Ole Walther, Oldermandsgyden 74, 5320 Agedrup - 6610 9480
2363 9480 (mobil)
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MENIGHEDSRÅDSMØDER
Næste menighedsrådmøde er
tirsdag d. 19. august kl. 19.00-22.00.
Tirsdag d. 9. september kl 19.30 er
der orienteringsmøde vedrørende
menighedsrådsvalget. Tirsdag d. 16.
september kl. 17.00-19.00.
Menighedsrådsmøder afholdes i
Sognegaarden, Agedrupvej 12.
Dagsorden vil være til gennemsyn på kirkekontoret en uge før.

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, kirkekontoret i Sognegården 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. Vi glæder os til at se
dig/jer.

