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Nye ændringer i den kollektive bustrafik skaber nogen frustration lokalt, men generelt er Agedrup og Bullerup med linie 50, 51, 52,
151, 152 og 6 godt forsynet. De mange ændringer medfører dog, at man ind i mellem slet ikke har nogen rød-grøn bybus, men må
gå op til Kertemindelandevejen for at tage en af de gul-grønne busser, som er nummereret med trecifrede tal.

KIRKEBLADET
LÆS bl.a. om
„Tænd et lys i
den blå time“,
Halloween i Agedrup, Allehelgens-gudstjeneste,
Luciaoptog og
organistens
klumme.

Besparelser ikke væk

s. 3

Revy fik fjer i hatten

s. 4

En bejer - 10 øre

S. 20-24

Agedrupknægt anfører for Bisgaard, Bolanos og co.
S. 5

s. 7-8

Postorkester kommer s. 18
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Andespil
Torsdag, den 6. november, kl.
19.00 afholdes det årlige andespil i
Agedrup Forsamlingshus med forhåbentligt godt fremmøde til spil om
rigtig fine gevinster.

Skoleskydning
Af Egon Nielsen, fmd. Bullerup
Skyttekreds
„Skoleskydningen“ er en klasseturnering, hvor alle 5. klasser fra hele
landet kan deltage.
Det er et samarbejde mellem
Dansk Skoleidræt og De Danske
Skytteforeninger. Sidste år deltog
over 9.000 elever fra landets skoler.
Der er 4 elever på hvert hold,
og efter de indledende runder, går
de 20 bedste hold videre til en amtsfinale, og det bedste hold derfra går
videre til landsfinalen.
Der er præmier i finalen på
7.000, 4.000, 2.000, og 2 gange
1.000, til deling med hele klassen.
Fra Agedrup skole deltager 5. A
og 5. B med ialt 45 elever, og vi håber på et godt resultat.

Lokalhistorisk Forening
Mandag d. 3 nov. kl. 19.30 i
Sognegården - „Åh den vej til
Mandalay fyldt med flyvefisk i leg.“
I 1991 gik Thomas Bergstrand
ud af Agedrup Skole. En del år senere manglede eventyreren Troels
Kløvedal en Styrmand til sin båd
Nordkaperen. Han kendte Thomas,
og han fik jobbet.
Thomas har så sejlet på Verdenshavene med Nordkaperen, bl.a.
op ad Kinas floder med Troels
Kløvedal. Thomas vil den 3 nov. fortælle om og vise lysbilleder fra en
senere tur i farvandene omkring Indonesien.
Alle er velkomne også gamle
elever, der kan huske Thomas fra
skolen.
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Julemesse
Af forsamlingshusets bestyrelse
Der vil i år - søndag den 23. november 2008 kl. 11.00 – 16.30 - blive
afholdt en julemesse i Agedrup Forsamlingshus.
17 stk. stande bliver der plads
til, så hvis du er interesseret i en
stand-plads for salg af juleting, bedes du henvende dig til Kim
Engelbrecht på telefon: 23 24 89 48
eller 28 71 71 65 for nærmere information.
Peter Elef Christiansen, Agedrup har i dagens anledning stillet
et juletræ til rådighed, som børnene
fra Børnehaven Pilebækken har lovet at pynte. Børnene besøger Forsamlingshuset onsdag den 19. november for at lave pynt til juletræet.
Træet vil om søndagen kunne
beundres af Julemessens besøgende.
Fri entré og mulighed for at
købe juleting samt forfriskninger til
børn og voksne.

Bevoksningen ved åen gror helt vildt, så
på et tidspunkt må det skulle beskæres
ret kraftigt. Men idyllisk ser det ud, og
de store sten, der er lagt i åen gør jo, at
der opstår nogle ekstra strømme, som
fiskene kan lide. Der er mange fisk i
åen, men de er små.

BESPARELSERNE IKKE DROPPET
Udliciteringen af skolerengøringen droppet, men det er besparelserne ikke
Af Erik Schmidt
- Der har været jubel blandt rengøringsassistenter og servicemedarbejdere på skolerne, fordi planerne om
at udlicitere området til private firmaer blev taget af byrådets bord ved
budgetforhandlingerne den 17. september.
Men de 4,270 mio. kr., der skal
spares hvert år efter 2010, er ikke taget af forhandlingsbordet. Desuden
skal der spares 2,330 mio kr. i 2009.
Byrådet vil nu finde forslag til
andre måder at finde besparelser på inden for skolerengøringen.
Det var modstanden fra Jesper

Kinch-Jensen (S) og Stina Willumsen
(SF), der fik byrådet til at droppe
udliciteringsplanerne.
- Når man udliciterer, får man
ikke løst alle de forefaldende opgaver, som rengøringspersonalet i dag
tager sig af, siger Jesper Kinch-Jensen.
- Det har været afgørende for mig
at fastholde. Jeg synes ikke, man skal
gribe ind i skolernes selvstyre.
SKEPTISK SERVICELEDER

Agedrup Skoles tekniske serviceleder, Erik Jørgensen, har gennem
hele forløbet været skeptisk over for
udliciteringsplanerne.

- Kommunen har efter en rundringning til fire skole, der har udliciteret rengøringen, fået det indtryk, at
der kan spares 14%. Men det kan ikke
lade sig gøre. Der må være opgaver,
de så ikke får udført.
Erik Jørgensen påpeger også, at
hver 5. rengøringsassistent ville blive
fjernet fra skolerengøringen, hvisudliciteringsplanen var blevet vedtaget. I det hele taget tvivler han på, at
der kan findes besparelser på rengøringen.
- Rengøringen på skolerne kan
ikke rationaliseres mere. Alt er målt
op af et professionelt firma, og vi har
de nødvendige maskiner.

AUTODIDAKT PEDEL MED
STUDENTEREKSAMEN

Agedrup Skoles serviceleder har en alsidig baggrund, men ingen uddannelse

Af Erik Schmidt
På de interne linjer har han blandet sig meget i debatten om udliciteringen af rengøringen på skolerne.
Han mener, debatten har været
absurd, fordi det ikke kan lade sig gøre
at spare på rengøringen, og han betragter forslaget som et frontalangreb
på skolernes selvstyre.
Agedrup Skoles tekniske serviceleder, Erik Jørgensen, er ikke sådan
lige at slå ud. Ikke blot har han ry for
at være dygtig til sit arbejde, han er
også godt skåret for tungebåndet.
7½ år har han været på Agedrup
Skole. Før den tid var han selvstændig entreprenør, og endnu tidligere
varmemester i 12 år og fællestillidsmand for sine fagfæller ved kollegierne.
I sine yngre dage har han været
murerarbejdsmand, brolægger og

drivhusbygger. Ind imellem har han
taget en HF-studentereksamen, for
han fik lyst til at læse matematik på
universitetet, men der kom en kvinde
på tværs.
UDVIKLING ER SJOVT

Erik Jørgensen, der netop er blevet 54, har altid godt kunnet lide en
kombination af håndens og åndens
arbejde. Det kreative krydsfelt tiltaler ham. Men faktisk har han ikke nogen uddannelse. På trods af det blev
han i sin tid valgt frem for mange andre ansøgere til stillingen.
- På Agedrup Skole er der megen
frihed under ansvar, og følelsen af at
være med til at udvikle noget nyt er
nok det mest spændende, siger han.
- Men en central styring vil ikke
føre til besparelser. Her på skolen har
vi sparet meget ved at behovsstyre
varmen, og det kan et udenforstående
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Teknisk serviceleder Erik Jørgensen tror
ikke, der kan spares på rengøringen.

firma ikke gøre lige så godt.
- Mens jeg var formand for
Lærkeparkens Vuggestue faldt forbruget 25-30 %, da driften overgik til de
enkelte institutioner.
Skulle der være mere at komme
efter, så er Erik Jørgensen ikke blot
god til at argumentere for sin sag, han
har også en frygtindgydende fortid
som ballast. I sine yngre dage har han
været jysk-fynsk letvægtsmester i
kampsporten judo, og han var én af
de første i Danmark, som blev uddannet tae-kwon-do-træner.
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REVY I TELTET FIK
FJER I HATTEN
Jan Larsen og “Revy i teltet” fik fornem førsteplads til DM i Revy for
amatørrevyer med bl.a. Lisbeth Dahl og Vicki Berlin i dommerpanelet

havde lavet musikken til nummeret og
senior, Mogens Krintel, der havde
skrevet teksten til vindernummeret,
„Ærlig talt“.
Nummeret nåede helt til tops i kategorien „Årets bedste revyvise“ skrevet til amatørrevy. Her delte den førstepladsen som dette års bedste revyvise med en vise fra BAS-revyen i
Horsens.
Dommerpanelet bestod af Lisbet
Dahl, Josefine Passer, Vicki Berlin,
Bo Mikkelsen og Erik Vinther.

Af Erik Schmidt
2 SANGE MED I FINALEN

„De tre naturister“ blev fremført af Jan Larsen, Anja Krintel
og Rikke Bach Eriksen. Nummeret kom i finalen, men blev
overgået af den lokale revys „Ærlig talt“ fremført af Jan
Larsen.

Jan „Politibetjent“ Larsen førte for
nylig ét af numrene fra
den lokale „Revy i teltet“ til sejr - eller i
hvert fald en delt førsteplads - ved Danmarks Mesterskab i
Revy for amatørrevyer, der blev afholdt 5. og 6. september i Juelsminde.
Det var revydirektør og kapelmester Sune Krintel, der

SCENEN SPILLER DICKENS
Fjordagerscenens spiller klassisk julestykke
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Mr. Scrooge til højre, Bent Pedersen. I
Skjoldå og til venstre Isabella V. Hansen.

Af Martin Pedersen
Fjordager Scenen er godt i gang
med dette års julestykke, som er
Charles Dickens ”Et Juleeventyr” et

stykke til eftertanke,
et stykke man kan
snakke med sine børn
om fra ca. 5 års alderen, om egoet, om
juleglæden, om fattigdom, om samvittighed, og alligevel kommer vi alle i julestemning til sidst.
Julestykket har
fået god opbakning af
nye kræfter både på
midten Sofie
og bag scenen. Så
med et nyt eventyr og
nye kræfter, får vi endnu en eventyrlig jul her i Agedrup.
Det er første gang at Fjordager
Scenen spiller dette stykke. Humøret
er højt i det lille øvelokale, de kalder
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„Revy i Teltet 2008“ i Bullerup
havde 2 sange med i finalen. Udover
„Ærlig talt“ kvalificerede en anden og
mere munter vise, „De tre naturister“
sig til finalen. Den var skrevet af Leif
Achton-Lynegaard, Munkebo, og
Rikke Bach Eriksen, Agedrup, og blev
fremført af Jan Larsen, Anja Krintel
og Rikke Bach Eriksen.
De to finaleplaceringer må siges
at være en fjer i hatten for revyens
bagmænd Anja og Sune Krintel og instruktøren Lars Arvad.
47 andre revynumre fra 31 af landets bedste amatørrevyer deltog.
for Centralen.
Ebenezer Scrooge, som er hovedpersonen i eventyret, lever et isoleret
liv i selskab med sine elskede penge.
Hans kompagnon er død og med ham
Scrooges eneste forbindelse til omverdenen, som han nu kun bevæger sig i,
når han skal til og fra arbejde.
Da julen står for døren, med sine
krav om godgørenhed og gavmildhed,
bliver Scrooge desto mere fornæret og
afstumpet. Mens Londons fattige går
til grunde i sult og forarmelse lige
udenfor hans vinduer, fortsætter han
sin bitre enegang. Og det til trods for
kontorassistentens utrættelige forsøg
på at appellere til manden bag facaden.
Selvfølgelig ender det lidt dystre
eventyr godt, men hvordan julen bliver reddet, kan ikke afsløres her.
Forestillingerne bliver d. 28., 29.,
30. november og 5.-6. december. Der
kan ved bestilling også laves forestillinger for hele og flere skoleklasser.

Liselotte Lohmann, Leif Maibom, Charlotte Guldberg, kapelmester Thomas Pakula og
revydirektør Lars Arvad.

LARS ARVADS FLOTTE
OG DRISTIGE SATSNING

Den lokale skuespiller sætter egne penge på højkant med ambitiøs vinterrevy

Af Martin Pedersen
Skuespiller Lars Arvad, som vi
alle kender fra Fjordagerscenen og

ikke mindst fra ”Panik i Teltet”, har
ladet endnu en drengedrøm komme til
live. Odense har fået en vinterrevy.
Lars Arvad selv medvirker i re-

SYNG MED ANNIE OG JAN
Syng-sammen-aften i Sognegården torsdag d. 23. oktober
med kirkesangeren og politibetjenten

Af Kathrine Sørensen, menighedsrådet
Reserver torsdag d. 23. oktober

vyen sammen med etablerede kræfter som Leif Maibom, skuespiller og
revydirektør i Sønderborg og leverandør af revytekster over hele landet og
Lise-Lotte Lohmann, kendt fra tvshows og Bakkens Hvile.
Desuden stortalentet Charlotte
Guldberg, der med sit smil og sin rene
og klare sopran, har haft succes i Rottefælden 2005 og 2007 som Maria i
Sound of Music 2004 og samme sted
i år - som Anna i „The King and I“.
- Odense Vinter Revy bliver ren
og skær revy med vid, satire og sjove
indfald. Derimod ikke noget med tryllekunstnere og dansepiger, siger Lars
og fortsætter.
- Jeg har planlagt det her i halvandet år. Jeg har talt med flere skuespillere, der har givet mig gode råd
og jeg har haft gode, positive møder
med flere af dem, der bestemmer noget her i byen.
- Odense har nemlig krav på en
vinterrevy, der kan lyse op i en mørk
tid - og den vil jeg lave.
Odense Vinterrevy har premiere
torsdag den 22. januar kl. 20.00 på
Magasinet og spiller torsdag, fredag
og lørdag, frem til den 14. februar
2009. Billetsalg: DanBillet, Overgade, Odense.
noget nyt. Denne gang skal vi i selskab med to lokale personligheder:
Lærer Annie Leth, Skovhaven 37, og
Politiass. Jan Larsen, Daltoften 31,
som vil foreslå nogle af deres
yndlingessange, som vi alle skal synge
med på.
De vil før hver sang fortælle,
hvorfor de netop har valgt den pågældende sang, og hvad den har betydet
for dem.
Det kan godt være, at repertoiret
bevæger sig uden for Højskolesangbogen, men det gør det jo bare
endnu mere spændende.
Vores nye organist, Kristin
Lomholt, vil medvirke til at sætte alle
i den rette stemning.
I pausen byder menighedsrådet
på en forfriskning - pris 25 kr.

kl 19.30 til en festlig syng-sammenaften i Sognegården.
Engang imellem skal vi prøve
AGEDRUP RUNDT 84 - oktober 2008
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ØJENFRYD
ØJENFRYD

Nyt stråtag på
Lunden 69

SMUK RENOVERING
Professionelle fagfolk fra Ungarn har lagt nyt tag på den smukke gård på Lunden.

Af Ole H. Christiansen
Mange huse her i landsbyen er af
ældre dato og trænger naturligvis til
en kærlig hånd ind i mellem. Således
også med huset på Lunden 69, der er
et bindingsværkshus med stråtag.
Det er næsten 200 år gammelt,
og det er bygget efter udstykningen
fra Bullerup Skovgård, tidligere
Boldorp Hovedgård i 1800 tallet li-

gesom gården „Arendal“, der ligger i
Rønnehaven. Blandt andre har skomager Jens Christoffersen en gang
haft sit værksted og sin forretning i
ejendommen.
Ejeren, Bendt Larsen, „Fyens
Cylinderservice“, købte det af kreditforeningen efter en tvangsauktion i
1979, og da var det noget af en opgave at gøre det beboeligt.
Men i de 29 år er der sket ting og

HVEM SKAL HAVE
AGEDRUP RUNDT PRISEN?
6

sager, og det er nu et godt hus at bo i.
Det oprindelige køkken er blevet til
et bryggers, mens et andet rum er indrettet som et stort dejligt køkken. Alle
rum er naturligvis sat i stand. Vinduer
og døre er flyttet lidt og en mindre tilbygning er en del af et nyt badeværelse. Noget af taget er fornyet for år
tilbage.
Et nyt stråtag er en dyr affære,
men efter et stort tilløb tog ejeren og
hans kone beslutningen om, at nu
skulle det fornyes. Enhver kan nu
nyde synet.
Tagtækningsfirmaet „Segall“, der
har domicil i Ullerslev, har stået for
fornyelsen, men medarbejderne i dette
tilfælde var ungarere, der kun talte
ungarsk, og de var derfor ikke så
nemme at kommunikere med men
dygtige fagfolk.
Et nylagt stråtag vil altid være et
flot syn, og her har ejeren beriget vores landsby med endnu en ØJENFRYD, som vi kan nyde synet af i
mange år, når vi kører forbi.
Hvor er det dog flot!

PRISEN
T
D
N
U
R
P
U
R
D
E
G
A

2008

Tidligere har Ib Holdt, Poul Anker Jensen, Poul Larsen, Ulla Christensen, Bodil Sloth og Egon Nielsen efter indstilling fra
borgere og foreninger i lokalområdet været kåret som “Årets Agedrupper” og modtaget AGEDRUP RUNDT PRISEN. Vær med til
at indstille kandidaterne til dette års AGEDRUP RUNDT PRIS. Tag det op i din forening. Giv et skulderklap til én eller flere af
de mange, der gør en indsats for lokalområdet ved at indsende dit kandidatforslag med en kort begrundelse.

Hvem kan være kandidater?
For at blive tildelt årets AGEDRUP RUNDT PRIS skal kandidaten have gjort sig bemærket (synligt eller diskret) i Bullerup/Agedrup-området
med en indsats til gavn for lokalbefolkningen. Det kan være en uselvisk indsats for børn og ungdom, ældre, idræt og kultur - eller det kan være
et særligt forenings-, eller erhvervsmæssigt initiativ, som fremviser Agedrup og Bullerup som et sted, hvor der sker noget. For god ordens skyld
kan medlemmer af AGEDRUP RUNDTs koordineringsgruppe ikke være kandidater.

INDSTIL PENSIONISTMIDDAGEN
DIN KANDIDAT!
SENEST 8. NOV.

Du kan indstille kandidater til AGEDRUP RUNDT PRISEN både som forening og som privatperson - dog senest 8. nov.
edersen, Mellemhaverne 4, 5320 Agedrup - E-mail: kfep@tele2adsl.dk
leder,, Finn PPedersen,
Skriv eller mail til ARs administrative leder
De nominerede offentliggøres med begrundelse i ARs decembernummer. Nomineringen skal indeholde følgende: Navn på den nominerede, begrundelse for nomineringen (3-20 linier), navn, evt. forening, adresse og telefonnummer på afsenderen. Max. 1 kandidat pr
pr..

Nr. 84 - oktober 2008

AGEDRUPKNÆGT ER ANFØRER FOR
BISGAARD, BOLANOS OG CO.
Anders Nielsens vej fra at være en usikker, middelmådig fodboldspiller til viljestærk, talentfuld elitespiller med stort overblik
Af Kristina Rasmussen
19-årige Anders Almind Nielsen
fra Agedrup er i dag en meget central
og værdifuld fodboldspiller for OBs
2. divisionshold som anfører og defensiv krumtap.
Da han var dreng var der dog intet, der tydede på, at han en dag skulle
opnå så meget succes, og vejen dertil
har været smal og trang. Hård træning
har været en del af betingelserne, og
det hårde slid har båret frugt. I dag
tjener han penge for sit arbejde med
bolden.
Det hører dog også med til portrættet af Anders, som gik ud af Agedrup Skoles 9.a i 2005, at skolen,
lokalområdet og Fjordager Idrætsforening har haft stor betydning for
denne succes.
BRÆKKET ARM GAV SUCCES

Fra dengang Anders startede som
5-årig i Fjordager Idrætsforening frem
til han var en 11-12-årig lilleputspiller,
var han ikke en fremragende fodboldspiller og ej heller en glad én af slagsen. Lysten, mentaliteten og evnerne
var tilsyneladende ikke i top.
Det hele ændrede sig dog efter at
Anders brækkede den ene arm, og
målmandsposten blev erstattet med en
plads i „marken“.
Her tog succesen fart. Fra 2. lilleput rykkede han op på 1.-holdet som
drengespiller. Pludselig betød han noget for holdet, og han begyndte at tro
på sig selv og sine evner.
På mindre end halvandet år som
markspiller opnåede Anders at
komme på unionsholdet – oven i købet som anfører – og han var endda
inde om U18-landsholdet.
SUPERSUPPORTEREN OG TRÆNEREN

Under hele Anders’ foldboldkarriere er der én, som trofast har stået
ved hans side. Det er hans mor, Lone.

UNGDOMSREPORTER

Supersupporteren har, siden Anders startede som 5-årig og til i dag,
ikke gået glip af så meget som 10
hjemmekampe. Det gælder også
udekampene. xxxx
Men ikke kun den supersupporterende mor har troet på Anders i tider,
hvor han selv var ved at opgive håbet
og delvist havde mistet lysten til foldbolden.
Thomas Holm, der nu er træner
for Fjordagers førstehold og som i
drengeårene var træner for Anders,
har været guld værd for ham, som for
så mange andre unge i Fjordager gennem tiden. Dog er historien om netop
de to ganske speciel.
Thomas har stået til rådighed som
privattræner for Anders. Efter den
normale træning, på ikke-træningsdage, i ferier, weekender og på helligdage, har de to kridtet støvlerne
sammen. Dette gælder både før og
efter skiftet til OB som drengespiller.
Thomas har endda taget fri for at tage
med Anders en uge på fodboldskole i
England.
DET TRYGGE AGEDRUP

Det er ikke kun fysisk og teknisk,
Thomas har hjulpet Anders. Mentalt
og psykisk har Thomas været en
klippe for ham, og hjulpet ham med
at få spilleglæden og troen på succes
tilbage, en fantastisk coach.
Det var Thomas, der hjalp ham
gennem hans udvikling fra en usikker, middelmådig lilleputspiller til den
viljestærke, talentfulde, unge fodboldspiller, han er i dag.
Anders har i det hele taget været
utrolig glad for at vokse op i Agedrup.

19-årige Anders Nielsen fra Agedrup er
ankermand for superligareserverne, der
spiller i 2. division.

Anders er krumtap i det defensive spil her i kampen OB-F. C. Midtjylland.

Det nære lokalsamfund med tætte relationer har hjulpet ham gennem hans
udvikling.
Også Agedrup Skole har været en
yderst positiv oplevelse for Anders.
Han husker tilbage på skoletiden som
utrolig morsom og rar, og han ønsker
sig af og til tilbage for at opleve atmosfæren igen.
Selv om hans klasse i sin tid inkluderede mange forskelligheder, var
den utrolig harmonisk. Der var altid
gang i den, og han nød tiden i de
trygge rammer. Han husker blandt
andet skilejrskolen i 8. klasse.
- Her var det tydeligt, at alle bare
havde det godt med hinanden, og det
var bare en rigtig fed tur, siger Anders med et stort smil om munden.
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UD I VERDEN

I dag er det svært at forestille sig,
at den blå-hvide OB-anfører, der oser
af selvsikkerhed og talent i sin tid var
på randen til at skippe fodbold fuldstændig.
Selvom Anders er i gang med en
uddannelse som markedsføringsøkonom og er glad for det, er han dog
villig til at satse på fodbolden.
Det er her passionen er stærkest,
og drømmen har eksisteret længst.
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OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE Træk fra sognet i 1900-tallet

ÉN BEJER - 10 ØRE
- Også høkerne fra Bullerup var tit i retten. Flere blev fristet til at sælge
stærke drikke. - Lov og ret i Agedrup Sogn gennem 150 år (10).

Af Ib Holdt, fmd. lokalhistorisk Forening
I 1826 skrev digteren Poul Møller
en Aprilsvise, hvori der står:
„Høkren med sin Viv
Gaaer for Tidsfordriv
Med sin sølvbeslagne Meerskumspibe“
Dette er ikke i Bullerup. Det at være
høker var alt andet end romantisk, ofte
var det en husmand med en foretagsom
kone, der høkrede, drev lidt småhandel.
I folketællingslisten for Agedrup
Sogn 1845 står Søren Andersen, 41 år,
Husmand (Høker) født i Korup gift med
Caroline Marie Risum, 24 år født i
Odense.
Om Søren Andersen har næringsbrev vides ikke, men Caroline har, som
det senere vil fremgå.
I 1864 optræder imidlertid en høker ved navn Julius Larsen af Bullerup
anklaget for ulovlig bræn-devinssalg.
Han erkender at have solgt brændevin
og punchøl til de soldater, som ligger
indkvarteret i Sognet. Vagtmesteren har
udtrykkeligt sagt til ham „at et sted
måtte de indkvarterede dog kunne få
noget at drikke.“ Han har opfyldt soldaternes begæring og skænket for dem;
men refereret fra protokollen: “Der har
ikke været Sviir i hans Hus.“
Julius Larsen fortæller, at han har
haft næring i Bullerup i 14 år, tidligere
andre steder. Han har kun høkervareret
og ingen anden bevilling. Han får en
bøde på 16 Mark.
Det ser altså ud til, at byen har to
høkere midt i 1800-tallet.
I 1869 har høkerenken Caroline
Risum overtaget geschæften. Hun anklages for ulovlig salg af brændevin den
4. dec.1869. I retten møder Anders Sørensen for moderen, der er syg. Han
bedyrer, at moderen slet ikke sælger
brændevin, men det sker, hun skænker
en snaps for kunderne i butikken.
I retten hører Anders anmeldelsens
ordlyd, hvor moderen også anklages for
udskænkning af „Extract“. Retten

har han gentagne gange søgt bevilling
til næringens fortsættelse, men han
handler uden adkomst i håb om en snarlig bevilling. Handelsafstanden på 1 mil
til nærmeste købstad kaldes „Læbælteordning-en“.
Bevillingen må være gået i orden,
for Thyra Mayland fra Lindegården fortæller om sin barndoms landsby
Bullerup i 1890’erne. Hun skriver her:
„Per Søren havde butik ved gadekæret.
Der mødtes Bullerups børn og unge efter endt arbejdstid. Per Søren handlede
da med brystsukker i små tutter til 2 øre
og på et skilt stod : „Én Bejer – 10
øre.“
Så bevillingen om høkerdrift må
være gået i orden. I det gamle Bullerup
boede gårdejer Hans Hansen. Den 18.
nov. 1897 møder sognepræsten Johs. Boesen,
Agedrup, sammen med
Jørgen Madsen fra Sognet i retten for at anbefale, at Hans Hansen får
næringsbevis
som
ølbrygger med forretningslokale på selve gården.

udskyder sagens behandling til 8.
jan.1870, hvor Anders nu fortæller, at
hans mor enkelte gange har solgt brændevin til kunder, der var i stor forlegenhed. Caroline får en bøde på 10 Mark
til de fattiges kasse.
Takket være fem retsmøder om et
tyveri i Caroline Risums butik i 1869
har vi et fint billede af dennes indretning. Politiet er tre gange i Bullerup for
at opklare sagen.
Butikken ligger
ved Gadekæret, der
hvor nu 5. majstenen og
flagstangen står, Brolandvej 3 i dag.
Forstuen og indretningen af den lille butik
fandt sted i 1867, da
huset blev ombyg-get.
Fra forstuen går døren
ind i butikken. Bag ved
den ligger et bryggers
og derfra kan man
komme ud i gården bagIb Holdt
ved huset og ind i naboFormand for
ens lo og have.
Lokalhistorisk Forening
BILLIG BEJER
I 1881 optræder
igen en høker fra Bullerup i retsprotokollerne for overtrædelse af
brændevinssalg. Det er Peder Sørensen,
Caroline Risums anden søn. Han har slet
ikke lov til at drive høkerhandel. Papirerne er ikke i orden.
De bevilgende myndigheder er tilsyneladende blevet skrappere. Indenfor
en afstand af en mil fra købstadens
axeltorv må ingen drive høkerhandel.
Axeltorvet er det torv, hvor bønderne
kommer med vogne og handler fra disse.
I Odense var det dengang Albani Torv.
I retten fortæller høker Peder, at der
fra det sted i Bullerup, hvor han driver
høkerhandel ikke er fuldt én mil, men
afstanden ad landevejen er mindst 1 1/8
mil. Men i det han henholder sig til den
bevilling, hans moder i sin tid har haft,
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BULLERUPS
ØLBRYGGERI
Bullerup har nu et
ølbryggeri, men det hele
varer mindre end et år,
idet Hans Hansen otte
måneder derefter frasiger
sig sin ret til at drive forretning med øl. Det er tankevækkende,
at
sognepræsten
anbefaler
ølforretningen, bare 10 år senere, da
vækkelserne havde godt fat i sjælene,
prøver menighedsrådet at begrænse ølog spiritussalg.
Den 29. jan. 1902 møder sognefoged P. Kr. Pedersen, V. Kærby og skomager Christen Christoffersen, Bullerup
i retten for at anbefale næringsbevis til
bager Jørgen Hansen fra Horne, så han
kan nedsætte sig som hvedebrødsbager
i Bullerup.
Bageren får forretning i det ny
Bullerup, som var opstået omkring holdepladsen for den ny Kertemindebane.
Denne bagerforretning købte Harriet
Mayland i 1937. Som bager ansatte hun
Max Albertsen. De blev gift i 1944.

Bageriet blev nedlagt d.1 okt. 1977. I
nøjagtig 40 år forsynede bageriet
Bullerup og omegn med brød fra butikken og fra de ugentlige brødture.
Læbælteordningen omkring Odense ophæves gradvis for helt at ophøre i 1920.
Den 30. okt. 1908 anmoder detaillist Victor Jørgensen i Skt. Jørgens Forstad og murermester Fischer i Aasum om
at Hans Jørgen Jørgensen må starte en
detail- og brændevinshandel i Bullerup
Stationsby. Det går slet ikke. Lillejuleaften samme år holder Hans Jørgen.
Det lykkes for købmand Jørgensen
inde i Skt. Jørgensgade at udpagte forretningen til Thorvald Hansen fra Holbæk. Rigtig gang i forretningen kom der
først med købmand Jacobsen i 1913. I
1924 afløses han af Erik Eriksen, der
havde været hovmester. I to generationer driver familien Eriksen nu købmandshandel i Bullerup sidst med Poul
Eriksen, der af mange i Bullerup mindes som en stor og populær spøgefugl.
HANEN OG ØLANKERET
Beboerne omkring Bullerup Station var som en stor familie. Poul Eriksen var gode venner med naboen Hans
og Carla Andersen på snedkeriet, de
holdt gris sammen.
Da snedkerparret havde sølvbryllup, vågnede de på dagen op til musik
og hanegal, idet Poul Eriksen i vejgrøften overfor snedkeriet havde tøjret
en hane til et ølanker.
Under selve festen i snedkeriet midt
under middagen kom Poul Eriksen, der
lignede Ib Schønberg af statur, kørende
ind ad døren på løbehjul med en galende hane under armen. Så var stemningen lagt, og den var ganske morsom.
Til et af de årlige karneval i Forsamlingshuset havde Poul Eriksen anskaffet sig et kæmpe bjørneskind, som
han optrådte i til megen morskab. Næste morgen luntede bjørnen hen ad gaden til Jens Christoffersen, - hvor denne
så buldrede på døren for så nærmest at
falde ind i huset, hvor Jens Skomager
forskrækket råbte op om et løssluppen
uhyre.
Var det en varm sommeraften, lavede fru Eriksen madkurv til personalet. Når madkassen var fyldt op, kørte
Poul Eriksen sin lille lastbil frem med

sidefjæle. To bænke blev sat op på lastbilen, der var plads til mange, også de
naboer, der ville med. Så kørte de til
Kerteminde for at bade. Poul Eriksen
var en spøgefugl og et rart menneske.
Købmand Erik Eriksen var startet
d. 12 okt. 1924. I 1937 overtog Poul
Eriksen butikken.
HILSEN FRA HILMAR BAUNSGAARD
Den 12. okt. 1949 holdt Poul Eriksen 25 års forretningsjubilæum i Forsamlingshuset hele tre aftener med kunderne mod Holev, mod Seden og til sidst
Bullerup/Agedrup. Der kom over 100
kunder hver af de tre aftener. Alle forretningsforbindelser med fruer var også
inviteret med.

kom til Bullerup, stoppede det op før
overskæringen. Af sprang lille Helge,
løb hen og rullede bommen ned. Med
samme fart nåede han at hente fire øl til
hjemturen hos Brik, for så i lynende fart
at fare hen for at dreje bommen op, hvorefter han løb efter toget og hoppede på
sidste bagperron op til den ventende
bajer.
De små baner havde sandelig deres charme.

VERA OG OSCAR BRIK
Varer til butikken kom med fragtmanden. Gær og spiritus kunne købmændene selv hente i Odense på spritfabrikken i Nørregade. Også tobak
kunne hentes hos tobaksfabrikanterne.
Man startede med at få
en tilgodeseddel på fragten, som så modregnedes i varernes pris.
Mange kunder
havde høns, på vareturen afleverede de så
æg, der blev modregnet
i varernes pris.
Knudsen i Marslev
havde en æggecentral,
han hentede så alle æg
til gennemlysning, og
ugen efter var de så tilPoul Eriksens butik i 1940’erne. I dag er der døgnbutik,
bage i butikken til salg
som ejes af Jens Møller.
derfra.
Var man på varetur til kunderne,
I en gæstebog skrev de indbudte tak
kunne denne nogle gange falde på
for festen og venskab gennem årene. Der
samme tid som Brugsens tur, hvert aner i bogen også en hilsen fra Egone og
det hus handlede hos Brik og hvert anHilmar Baunsgård - den senere statsmidet hos Brugsen. De handlende var konnister. Han var den gang ansat i Odense
kurrenter, men de var ikke fjendtlig indved et grossistfirma.
stillede over for hinanden.
Fester afsluttes jo med natmad af
Efter 36 år solgte Vera og Oscar
en eller anden slags. Også her var Poul
Brik butikken til Jens Møller, der lavede
Eriksen noget utraditionel, idet en rigden til døgnkiosk.
tig pølsevogn fra Odense kørte frem og
langede pølser over disken til de forunKilder til denne artikel:
drede gæster.
1. De gamle folketællingslister og
I 1959 solgte Poul Eriksen butikkirkebøger for Agedrup Sogn.
ken til købmand Drejer fra Næsby, der
2. Retsprotokollerne for Bjerge-Aasum
allerede samme år solgte den til Vera
Herred 1854 – 1890.
og Oscar Brik. Det unge par var lige
3. Thyra Maylands beskrivelse af
blevet gift. De startede den 7. dec. 1959.
Bullerup 1890 – 1900. Lokalarkivet.
De var begge sønderjyder og me4. Næringsprotokoller 1878 - 1918 for
get unge. Med i handelen fulgte en ælBjerge- Aasum Herred.
dre altmuligmand, „Kærby“, han pas5. Samtale med Kurt Eriksen, Aasum.
sede bl.a. kalkkulen i haven. Var det
6. Samtale med Vera og Oscar Brik,
koldt, fyrede han hen på eftermiddagen
Seden Syd.
op under gruekedlen for at varme nogle
øller op til trofaste strøgkunders daglige ikke alt for kolde bajer.
Når det sidste tog mod Kerteminde
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FORENINGSTRÆF

Dame- og herrefrisør

11 foreninger eller institutioner med til det årlige foreningstræf
Af Ole H. Christiansen

Agedrup Forsamlingshus

Hvert år sammenkalder beboerforeningen alle andre foreninger i vort
område for at fortælle om vore aktiviteter, såvel de afholdte som de aktiviteter, der budgetteres med.
For tiden er vi i alt 11 foreninger
m.v., der mødes, men skulle der være
nogle, vi har overset, så må de gerne
melde sig på banen ved henvendelse
til formanden for Agedrup Sogns
Beboerforening.
De nuværende, som kan mødes,
er følgende:

Agedrup Sogns Beboerforening
Bullerup Skyttekreds
FDF, Bullerup

SK Totalbyg
Søren Kjeldsen

Fjordager Idræts Forening (FIF)
Fjordager Pensionistforening

Lunden 58 ● 5320 Agedrup

Mobil 2324 7764

Heksefonden
Hundestjernen

Tømrer - Snedker - Murer

Lokalhistorisk forening
Menighedsrådet

www.sktotalbyg.dk

Skolebestyrelsen

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
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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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ARTIKEL
Af Ole H. Christiansen og Erik Schmidt

Sundhedspsykologen Peter la Cour kommer i Agedrup Sognegård og fortæller om
mening og livslystens betydning for helbredet.

KAN MAN LEVE
AF GLÆDE?
Sogneaften den 20. nov.
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Når man kan dø af sorg, kan man
så også leve af glæde? Sogneaften
med Peter la Cour, sundhedspsykolog, torsdag d. 20. nov. kl. 19.3022.00 i Agedrup Sognegård.
Har religion og helbred noget
med hinanden at gøre? Ja, det siger
moderne forskning, at det har - og det
har det for øvrigt altid haft. Vi har
bare ikke hidtil gjort os klart, hvordan sammenhængene er.
Meningsdimensionen i menneskelivet har afgørende betydning for
livslysten, og livslysten har meget at
gøre med vores helbred.
Det er uvant for den danske folkekirke at der sættes tal og statistik
ind på troslivet, og det kan diskuteres, om man kan og skal gøre det.
Peter la Cour har som den første
i Danmark arbejdet med og forsket i
sådanne problemstillinger, bl.a. i en
længere årrække på Københavns Universitet. Han har speciale i religionspsykologi, og han medvirker i flere
forskningsnetværk omkring religion
og helbred. Nyligt er udkommet en
undersøgelse over hospitalspatienters
eksistentielle og religiøse tanker i
Ugeskrift for Læger.
Alle er hjertelig velkommen, der
er gratis adgang og forfriskninger kan
købes til kr. 25-
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Der er ballade med den kollektive trafik på Fyn, og det mærkes også
i Agedrup og Bullerup. Ikke mindst
på grund af den nye buskøreplan.
Allerede ved anlæggelse af Ring
3 skete der omlægning af bybusruterne i Agedrup og Bullerup. Nu er
der igen kommet ny køreplan.
Den er ikke nem at læse, og de
mange ændringer skaber problemer.
Foruden linje 5l og 52, der er den
samme bus, som bare har forskellig
endestation her, så har vi et par gange
i døgnet fået en linje 50, som i al sin
enkelhed ender på jernbanestationen
i Odense.
Oven i det hele er der tilføjet en
„servicebus“, der har nummer 6. Den
kører til Bilka. Eller omvendt. Hvis
man ikke er tilfreds med at handle i
Bilka en dag, så tager man bare bussen til Agedrup og handler i forretningerne i Bullerup og engagerer vore
håndværkere.
Nyt er det også, at det nu koster
mere at komme med bussen herfra til
Odense end fra Seden, så hvis man
vil spare 4 kroner pr. tur, må man gå
til Bullerupvej for at komme med. Det
har noget at gøre med en zone-inddeling, som endnu ikke er meldt ud.

Om FynBus
FynBus er et trafikselskab, der ejes af
de 10 fynske kommuner, samt af Region
Syddanmark. Selskabet blev stiftet den 1.
januar 2007, som et led i strukturreformen,
der blandt andet krævede at der blev dannet trafikselskaber over hele landet, til at
varetage den kollektive trafik i regioner og
kommuner.
FynBus har i dag ansvaret for driften
af regionalbusser, bybusser og lokalbusser
på Fyn, Langeland og Ærø.
FynBus ledes overordnet set af en bestyrelse bestående af repræsentanter fra de
fynske kommuner, samt region Syddanmark. Steen Møller (K) fra Odense
Kommune er bestyrelsesformand. Selskabets direktør hedder Lars Oksbjerre.
KILDE: Wikipedia.
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DA BUSBALLA

Servicebus nr. 6 kører til og fra Bilka. Nyt er de

De mange ændringer medfører, at
man ind i mellem slet ikke har nogen
rød-grøn bybus her, men må gå op til
Kertemindelandevejen for at tage en
af de gul-grønne busser, som er nummereret med trecifrede tal. Busnummeret står til højre for afgangstiderne.
INDVIKLET KØREPLAN

Selve køreplanen kræver nogle
timers selvstudium. Der burde være
en vejledning og forklaring til de
mange kolonner.
Som en service over for vore læsere har vi nu kontaktet ledelsen af
FynBus på Tolderlundsvej 9 for at få
nogle forståelige køreplaner herud,
inden alle kun kører i deres egne biler med det til følge, at vi ikke kan
komme frem for al det CO 2, der ligger og flyder i tonsvis efter os.
Vi har gjort opmærksom på den
manglende vejledning om køreplanens indretning og priser m.m.
I tidens ånd er det ikke længere

Nye ændringer i den
kollektive bustrafik
skaber frustrationer
lokalt, men generelt er
Agedrup og Bullerup
med linie 50, 51, 52,
151, 152 og 6 godt
forsynet

ADEN NÅEDE TIL AGEDRUP

et også, at det nu koster mere at komme med bussen fra Agedrup til Odense end fra Seden.

alene det offentlige system, der
servicerer borgerne med trafikydelser.
Nu er der en bestiller - det offentlige
- og en udfører, som er privat.
Baggrunden er den, at der skulle
kunne spares millioner af kroner alene på bybustrafikken 4 mio. kr. -

men nu ser det ud til, at kommunen
må kigge i vejviseren efter gevinsten,
for Odense Kommune er i stedet blevet præsenteret for en ekstra regning
fra Fynbus på knap 15 millioner kroner for 2008.
Den store efterregning hidrører

De mange køreplanændringer medfører, at man ind i mellem slet ikke har nogen rødgrøn bybus her, men må gå op til Kertemindelandevejen for at tage en af de gulgrønne busser, som er nummereret med trecifrede tal.

angiveligt fra voldsomt stigende
dieselpriser, stigende rente og merudgifter til forsikringsdækning af tjenestemænd.
Men rådmand Anker Boye er
ifølge TV-Fyn rasende, fordi selskabet, der har den konservative Steen
Møller som formand, har kendt til
overskridelserne i flere måneder uden
at have informeret rådmanden.
Det er stadig det offentlige, der
ejer FynBus, men det er private selskaber, der udfører arbejdet. Bestilleren - eller ejeren af FynBus - er 10
fynske kommuner og Region Syddanmark. Udføreren er for bytrafikkens vedkommende det norske „Tide
Buss“, mens engelske „Arriva“ tager
sig af driften på de regionale ruter.
Indtil videre må man generelt
sige, at Agedrup og Bullerup
busmæssigt er godt kørende med linje
50, 51, 52, 151, 152 og linje 6, selv
om beboerne på Buen dog er godt
trætte af at have sidstnævnte kørende
forbi hver time.
Med et underskud på bybusserne,
som Per Berga i Stiftstidende den 21.
9. takserede til 31,9 mio. kr., vil der
imidlertid uden tvivl komme besparelser på området, som endnu engang
kan ændre køreplanen.

Ekstraregning sår tvivl om
fordele ved udlicitering
Udliciteringen af den kollektive bustrafik skulle have givet
millionbesparelser. I stedet har
Odense Kommune modtaget en
ekstra regning fra Fynbus på knap
15 millioner kroner for 2008.
Hvis de 14,8 millioner skal
tages ud af busdriften i 2008, vil
det betyde at busdriften skal skæres ned med 25%, siger Anker
Boye til TV-Fyn.
- Det hverken kan eller vil vi.
Han mener hele konstruktionen med det regionale busselskab
skal gås efter i sømmene.
- Som det er nu har vi fået
dårligere service, der er meget
dyrere, end da vi selv stod for busserne, siger han.
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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

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

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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www.sparekassenfaaborg.dk

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

LIV OG BEVÆGELSE
Agedrup Skole deltog i naturvidenskabsfestival

komme på hold med elever fra 5. og
6. klasse. Hver dag skulle alle elever
deltage i et nyt værksted.
Der var stor aktivitet på mellemtrinsgangen, hvor der blev produceret opgavebesvarelser, tegninger og
tidslinjer, ligesom der blev lavet forsøg med blandt andet bakterier.
Mange elever var kravlet i en gul
T-shirt for at markere samhørigheden.

5. B TIL LEGEDAG

Et hold lavede faldskærme for at udforske luft, vind og tyngde.

Af Erik Schmidt
De senere år har folkeskolen forsøgt at råde bod på eventuelle mangler hos danske skoleelever, hvad angår kundskaber i naturvidenskabelige
fag.
I år har Agedrup Skoles 4.-6.

klasse deltaget i „Dansk Naturvidenskabsfestival“ den 22.-26. september.
Idræt, sundhed, transport, liv i
universet, menneskets udvikling og
mikrokosmos var temaerne, som alle
elever fik kendskab til i løbet af ugen.
De blev delt på 5 blandede hold,
sådan at elever fra 4. klasse kunne

Okt./nov.
KALENDEREN
Uge 39
7. 10.
Uge 42
12. 12.

Tværuge
Skolebestyrelsesmøde
Efterårsferie
Skolebestyrelsesmøde

Fredag den 19. september cyklede 5. b
sammen med lærer Mette Rasmussen til
Odense for at være med til „Odense Leger“. Der var mange spændende aktiviteter, og tiden derinde gik alt for hurtigt.
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SKOLEBESTYRELSEN
Betina Weber Nielsen - tlf. 6610 7289
bwh@odense.dk
Pia Juel Johansen - 2532 1768
Preben Skytthe - 2175 4486
Vicky Andersen - 6610 7322
Mads Sohn Ørsted - 6617 6989
Jan Frederiksen - 6610 7008/ 2224 7008
Tonny Eriksen - 6610 8408
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)

AGEDRUP RUNDT 84 - oktober 2008

FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB
Når ens barn starter i skolen bliver en del af et forpligtende fællesskab. Man skal vise hensyn overfor børn og voksne, vise respekt for
hinandens forskelligheder og passe på hinanden, skolens materialer
og bygninger.
Af Birgitte Andersen, skoleinspektør
Når ens barn starter i skolen, starter det på et nyt kapitel i livet. Barnet
bliver en del af et forpligtende fællesskab, hvor det er nødt til at lære
former for adfærd og samvær, så der
bliver plads til alle.
Skolens ordensregler består af 3
overordnede regler, der understøtter dette.
Man skal vise hensyn overfor børn og voksne, vise respekt
for hinandens forskelligheder og
passe på hinanden, skolens materialer og bygninger.
I starten af skoleåret, arbejder alle klasser på skolen med
samværsregler for den enkelte
klasse. Disse bliver til i et samarbejde
mellem eleverne og klassens lærere,
og herigennem lægges rammerne for
de former for adfærd og samvær, der
giver plads til alle og skaber et trygt
miljø for eleverne at færdes i.
Eleverne vil i skolen møde forskellige holdninger fra kammerater og
lærere, og det er nødvendigt for fællesskabet og den enkeltes trivsel, at
de lærer at tage hensyn til andre på
tværs af sociale og kulturelle skel.

cielt tilrettelagte forløb, vil man også
opleve, at undervisningen tilrettelægges på tværs af årgange og klasser.
EVALUERING

BIRGITTE

Forældre spiller en afgørende
rolle for deres børns skolegang, og
derfor er det vigtigt, at de har en god
indsigt i deres børns skolegang og de
initiativer, som
Informerer kan styrke forældrenes engagement, herunder
evaluering.
At evaluere i
skolen vil sige, at
man registrerer og
vurderer det, man
beskæftiger sig
med, for at kunne udvikle og forbedre
sin indsats. I undervisningen evaluerer lærere og elever en lang række
områder: elevernes faglige udbytte af
undervisningen, klassens sociale liv
og elevernes engagement og lyst til at
lære mm. der er mange forskellige
måder at evaluere på - herunder forskellige værktøjer som test og logbog.
Forældrene kan støtte skolens
evaluering ved at indgå i en positiv
dialog i forhold til både de evalueringstiltag, der drejer sig om klassens
FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB
faglige og sociale udvikling, og den
Klassen er det bærende organi- evaluering, der drejer sig om det ensatoriske udgangspunkt for undervis- kelte barns faglige og sociale udbytte
ningen. Klassen og klasselæreren er af undervisningen.
også afgørende for et velfungerende
forældresamarbejde. Dette er en væ- AFPRØVNING AF TEST
sentligste grund til, at vi lægger et stort
En af de evalueringsformer, der
arbejde i dannelsen af børnehaveklas- anvendes er nationale test.
serne.
Agedrup Skole er udtrukket til i
Eleverne opnår værdifulde so- efteråret at afprøve opgaverne i dansk
ciale kompetencer ved at være en del som andetsprog. Det betyder, at alle
af det faste og forpligtende fælles- elever med et andet modersmål end
skab, som klassen udgør. Et fælles- dansk fra 3. til og med 9. klasse skal
skab, som eleverne ikke blot kan deltage i afprøvningen.
vælge fra, fordi det er det nemmeste i
Afprøvningen af opgaver til tesituationen.
stene i dansk som andetsprog genI tværugerne og ved andre spe- nemføres fra mandag den 17. novem-
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ber til fredag den 12. december.
Hvorfor skal opgaverne afprøves
på elever?
Det er kun afprøvningen på rigtige elever, som kan sikre, at opgaverne kommer til at fungere efter deres hensigt. Det særlige ved de nationale test er, at de automatisk tilpasser
sig den enkelte elev – kaldet adaptive
test. Hvis eleven svarer rigtigt på det
første spørgsmål, får han bagefter et
vanskeligere spørgsmål. Svarer han
forkert, kommer der et lettere spørgsmål som det næste.
Dette system giver en meget præcis bedømmelse, når eleven har svaret på et bestemt antal spørgsmål, men
for at det kan fungere, er det nødvendigt at fastsætte præcis, hvor svær den
enkelte opgave er for eleverne.
Opgaverne til de forskellige test
er fremstillet af lærere, som er trænet
i at udvikle opgaver. Men det er ikke
muligt for dem på forhånd at vide helt
præcist, hvor svær en opgave er. Derfor skal alle opgaver afprøves af de
elever, der er målgruppen for testene.
Afprøvningen sker ved, at eleverne besvarer en række opgaver. Afprøvningen er altså ikke en adaptiv
test, men en besvarelse af forskellige
opgaver, der både kan opleves som
lette, passende og svære af eleverne.
De opgaver, der afprøves, og som
bagefter godkendes i en omfattende
analyse, kommer til at indgå i de to
nationale test i dansk som andetsprog
5. og 7. klasse, som det på sigt bliver
muligt at anvende frivilligt – også på
klassetrinnene over og under.
ANTIRYGEPROJEKT

Agedrup Skole er sammen med
9 andre skoler i kommunen udpeget
til at deltage i en indsats til forebyggelse af rygestart målrettet børn og
unge. Formålet er at reducere antallet
af rygere. Skolerne er udvalgt på baggrund af den sundhedsundersøgelse
Odense Kommune har gennemført for
de ældste elever. De 10 skoler, der
deltager i projektet, er de skoler, der i
undersøgelsen havde flest rygere i aldersgruppen.
I projektet vil de unges erfaringer, meninger og løsninger blive taget alvorligt og inddrages i arbejdet

for at motivere børn og unge til at fravælge rygning. Elevrådet får stillet
20.000 kr til rådighed målrettet indsatsen. Eleverne er - i samarbejde med
Claus Toft, der er kontaktlærer til
elevrådet og den ansvarlige for
misbrugsområdet Lisbeth Schurmann
- primus motor i arbejdet med en lokal rygestop indsats.
Elevrådsrepræsentanterne i 7.-9.
skal deltage i arbejdet, og vil deltage
i uddannelse ved Kræftens Bekæmpelse. De vil blive præsenteret for et
oplæg af et professionelt reklamebureau, om hvordan man kan gennem-

føre en professionel reklamekampagne med det formål, at kvalificere
den lokale indsats. En ny undersøgelse vil danne grundlag for effektmåling på de udvalgte skoler. Kursus
og vejledning af elevrådrepræsentanterne skal foregå i oktober-november måned og elevrådet har så perioden november til februar til at planlægge den kampagne, der skal gennemføres på Agedrup Skole.
Kampagnen skal gennemføres i
perioden februar-maj 2009. I juni vil
der være tilbagemelding og erfaringsopsamling.

TONNY NYT SB-MEDLEM

Jeg vil gerne gøre noget for elevernes trivsel, siger Tonny
Eriksen, der afløser Claus Hanfgarn i skolebestyrelsen
de heller ikke noget.
Tonny har som forælder været
med til at snakke om, at nu måtte
drengeforældrene rykke sammen i en
klasse for at arrangere nogle ture med
drengene og ad den vej være med til
at skabe trivsel i klassen.
- De skal lære at respektere hinanden i et fællesskab, men der skal
også være plads til individualisme.

På baggrund af de enkelte elevråds tilbagemeldinger laves en
erfaringsindsamlig på de forskellige
indsatser og i den samlede evaluering
af indsatserne udvælges en af indsatserne, som den mest kreative ung
til ung indsats.
Det er en spændende opgave for
elevrådet, og meget positivt, at der
også er en økonomi, der sikrer, at der
kan arbejdes med de ideer, de unge
har. Jeg vil opfordre til at tage godt
imod kampagnen, når den løber af stablen.

Sammen med Rikke har han
Mikkel i 3. a og Line i 6. a.
Rikke mødte han, da han spillede
Mikkel Ræv og hun Klatremus i
Fjordagerscenens opsætning af Dyrene i Hakkebakkeskoven for omkring
20 år siden.
Siden har han haft store roller
som blandt andet Charleys Tante, ligesom han i mange år har været en
fast bestanddel af Munkebo-revyen.
Den 47-årige alsidige herre har
også en lang karriere bag sig som fodboldspiller med stort fighterhjerte. I
mange år spillede han i Fjordager,
men nu nyder ABB godt af hans spidskompetencer.

KASPER I HØJDERNE
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Tonny Eriksen er kendt i lokalområdet
som en blændende amatørskuespiller og
en fighter af Guds nåde på en fodboldbane.

Af Erik Schmidt
- Jeg vil gerne gøre noget for børnenes trivsel, siger Tonny Eriksen, der
er trådt ind i skolebestyrelsen i stedet
for Claus Hanfgarn.
- Jeg hader at høre, om nogen,
der kommer i slagsmål eller grupperer sig. Hvis de ikke trives, så lærer

Her overgår Kasper Rendbæk, 9. a, sig selv med et højdespring på 1,65 m. Det skete
ved Agedrup Skoles netop afholdte idrætsdag, som altid er en spændende dag.
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SNART TÆNDES TRÆET
Odense Postorkester kommer, når byens juletræ tændes
Af Ole H. Christiansen
Igen i år vil beboerforeningen stå
bag opstillingen af byens juletræ, så
det kan lyse det mørke område op i
hele december måned, og igen i år vil
vi lave en lille fest ud af det.
Som et nyt initiativ vil vi fejre tilkomsten af flere nye medlemmer i
Beboerforeningen med at engagere
„Odense Postorkester“ til at spille ved

den lille seance, der tidligere har samlet i hundredvis af beboere.
Heksefondens 3 telte vil danne
rammen om udskænkning af kakaomælk, gløgg og æbleskiver ved tænding af træets lys. Vi får hjælp fra flere
af de foreninger, der står bag Heksefonden.
Vi skulle gerne igen i år blive
mange, for det skal der være til en fest.
Og må vi så bede alle om at værne

om træet og dets lys, så vi ikke igen
skal opleve dem ødelagt af hærværk.
Lad os lige sige, at pærerne ikke
kan bruges andre steder, da de er af
en speciel konstruktion.
Lad os mødes ved træet på
tændingsdagen, fredag den 29. november. Vi trykker på knappen kl.
16.00.
I øvrigt har Postorkestret den 5.
oktober 60 års jubilæum, og man kan
overvære koncert med orkestret i
Odense Rådhushal kl. 15.00. Sammen
med andre postorkestre udgiver det et
blad, hvoraf nogle eksemplarer vil
blive fremlagt i Super-Brugsen i
Bullerup til almindelig afhentning.

DEN NYE FORMAND
Følelserne betyder meget for Gregers Cady Laursen
Af Erik Schmidt
Da han gik på efterløn, lovede
han sig selv, at han ville være aktiv i
lokalområdet. Efter 15 år som tek-
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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

nisk servicemedarbejder hos Odense
Kommune stoppede han for et par år
siden og blev kort efter valgt ind i
beboerforeningens bestyrelse. Nu er
han formand.
Den nye formand har stillet sig
til rådighed, fordi foreningen havde
problemer med at finde en formand,
men den 64-årige efterlønner har også
ambitioner på foreningens vegne.
- Forskønnelse og forbedringer
af områdets stier og grønne områder
er vigtigst lige nu, og vi har fået en
direkte kontakt til rådmand, Anker
Boye, som vi har en plan om at vise
rundt i området.
- Vi skal have belagt skovstien
med grus, og cykelstierne skal også
vedligeholdes. Flere steder er rødder
brudt igenne asfalten.
Gregers Laursen synes i øvrigt,
der er pænt i området, men standar-
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Gregers Cady Laursen lovede sig selv, at
han ville gøre noget for lokalområdet.

den skal holdes, og vi gør kommunen
opmærksom på, når der er mangler.
Formanden betegner sig selv som
et følelsesmenneske, og han har sendt
et digt til Agedrup Rundt til almindelig inspiration:
Det som betyder noget
er alt det,
du håber og tror
livet i medgang og modgang
som gør, at du næres og gror

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

DE IRRITERENDE BUMP
Olivia kunne godt tænke sig at få fjernet vejbumpene
Når man kører ad Brolandvej og
Lunden op til Nyborgvej, passerer
man 17 vejbump, og jeg er naturligvis godt klar over, at det er for at holde
hastigheden nede på de styrvolter, der
vil bruge vejen som en racerbane.
Hvordan man har fået kommunen
til at lave alle de bump, ved jeg ikke,
men det er vel beboerforeningen, der
har bedt om at få dem lavet i sin tid.
Kunne man ikke fjerne de fleste
af dem, hvis vi nu alle sammen lover
at køre stille og roligt og ikke for tæt

på cyklisterne, for trafikanterne må da
hovedsagelig være beboere i Agedrup
og Bullerup foruden bybusserne.
Jeg kunne tænke mig at foreslå
dem fjernet og erstattet af et tilsvarende antal skilte, der viser, at man
kun må køre 45 km i timen. Har vi
mon nogen mulighed for at få en undersøgelse af, om det kan lade sig
gøre.

Kære Olivia

Jeg kan fortælle, at på min vej til
familien i Jylland, går landevejen
igennem Vorbasse, hvor man havde
etableret et stort antal bump. Pludselig en dag var de fjernet på nær et ved
indkørslen til byen, hvor bumpene var
erstattet med hastighedsskilte, som du
foreslår.
Det er mit absolutte indtryk, at
folk retter sig efter dem, og at de virker efter hensigten. Det har nu et par
repræsentanter for beboerforeningen
i Vorbasse bekræftet over for mig, og
man glæder sig dagligt over ændringen.
Men lad os få nogle tilkendegivelser fra alle skeptikere og andet
godtfolk, for skal vi gå videre med
forslaget, kan vi lige så godt få vejvæsenet til at lave vejen rigtig i stand
hele vejen, hvilket godt kan nærme sig
en millioninvestering. Men så skal vi
da ikke spekulere på det i mange år
fremover.

De bump, de bump. De er i sin
tid etableret af Odense Kommunes
vejvæsen efter et udtalt ønske fra beboerne her i vort område, fordi hastigheden på de to veje, der jo er den
gamle landevej, var blevet uudholdelig.
Oprindelig var de ret ubehagelige, men vi har senere fået vejvæsenet til at flade dem lidt ud, så bilerne
ikke ryster helt fra hinanden ved passagen.
Men jeg giver dig da ret i, at de
er ret irriterende for os, der kører stille
og roligt.
Det kan vi to så nemt blive enige
om, men inden vi går videre med den
sag, må vi nok hellere tale med beboerne langs de to veje, om de tror på
din idé med, at skiltene vil få folk til
at køre med moderat hastighed.
Det er klart, at kan vi ikke få bilister og andre trafikanter til at tage tilbørligt hensyn til hinanden, så vil en
eventuel ændring ikke bære frugt.

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
OKTOBER 2008 Nr
Nr.. 6 60. årg AGEDRUP KIRKE ● www.agedrup-kirke.dk
RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6610 7510 ● Kathrine Sørensen 6610 8092

NYHED: „TÆND ET
LYS I DEN BLÅ TIME“

Fyraftensgudstjenester d. 29. okt og d. 27. nov. kl. 17.00 - ca. 17.30
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst,
og Kristin Lomholt, organist
Når den travle arbejdsuge suser
af sted, kan man godt have brug for
et helle. I kirken har man ’helle’ (=
hellig), og der hersker en særlig ro,
som vi kunne dele med hinanden,

også på en hverdag.
Vi vil derfor gerne med et nyt tiltag: fyraftensgudstjenester, skabe et
rum for et åndehul midt i ugen.
Gudstjenesterne er i form og indhold anderledes end om søndagen, og
vi vil sammen opleve rummet, musikken, stilheden og Guds nærvær fra en

anden vinkel, end ved de traditionelle
gudstjenester. Der er lagt vægt på det
afstress-ende og meditative.
Børne- ungdomskoret medvirker,
og andagten varer ca. ½ time i den
’blå’ time, så man både kan nå til kirke
efter arbejde og inden aftenens arrangementer trænger sig på.
Vi har kaldt fyraftensgudstjenesterne „Sfærisk time“. Som mennesker er vi spændt ud mellem lys og
mørke, liv og død og vi vil i ord, musik, kor- og fællessang - gennem læsninger, lystænding og stilhed bevæge
os i rummet imellem: atmosfæren.
Fakler vil oplyse indgangen til
kirken og være med til at skabe stemningen.

„KONFIRMANDUNDERVISNING
FOR VOKSNE“ FORTSÆTTER
Første gang torsdag d. 13. nov. kl. 17.00-19.00 i Agedrup Kirke
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
for
20 voksneKonfirmandundervisning
fortsætter nu på 4. år. Vi mødes på skift i Hans Tausens og Agedrup kirker for at genopfriske viden
om kristendommen og spise sammen
med konfirmanderne fra by-sognet.
Sognepræst Laila Groes og jeg vil
i fællesskab stå for undervisningen,
og på grund af en stigende interesse
har vi planlagt flere gange - i alt 5 over
sæsonen.
Vi skal omkring følgende:
- Hvad skal der til, for at en sang
kunne kaldes en salme? (13. nov. i
Agedrup)
- Julen i kirken i ord og musik (9. dec.
i Hans Tausens)
- „Fastefood“- 1: De farverige faste

traditioner gennem tiden i den katolske kirke og hos os (5. 2. 2009 i Hans
Tausens)
- „Fastefood“-2: Vi vil høre om fastemad og sammen med en professionel
kok forberede og spise fastemad (26.
3. 2009 i Agedrup)
- Vi slutter med fælles udflugt (dato
og sted senere).
AGEDRUPS “VENSKABSSOGN”

Første gang er torsdag d.13. 11.
kl. 17.00-19.00 i Agedrup Kirke, hvor
vi i fællesskab vil finde frem til, hvad
der gør en sang til en salme.
I december mødes vi i Hans
Tausens Kirke, Ruggårdsvej 62 torsdag d.9. 12. Kl. 17.00-19.00.
Her vil vi i ord og musik danne
os overblik over julens tekster og vid-
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Lene Bischoff-Mikkelsen og kollega Laila
Groes fortsætter på 4. år med „konfirmandundervisning for voksne“.

underlige musik.
Der kræves ingen forudsætninger, andet end lyst til at genopfriske,
genopdage eller blive bekræftet i viden omkring kirken og kristendommen og have det rart sammen med
andre voksenkonfirmander også fra
vores „venskabs-sogn“.
Kirkernes organister og kirkesangere medvirker.
Alle er hjertelig velkommen. Efter vi har været i kirken, bydes på et
stykke mad samt et glas til kr. 25 i
Sognegården.

HALLOWEEN I AGEDRUP
Halloween-familiegudstjeneste søndag den 26. oktober kl. 16.00 i Agedrup
Kirke med efterfølgende spisning i sognegården. FDF, Agedrup, medvirker

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

Kollekten i okt.-nov.:

KFUK’S SOCIALE
ARBEJDE
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

Vanen tro holder vi familiegudstjeneste den sidste søndag i oktober,
nu for første gang som Halloween
(allehelgensaften). Nyt er også, at vi
efterfølgende vil spise sammen.
Halloween stammer fra USA,
hvor man d. 31. okt. holder uformel
helligdag, og traditionen har de senere
år fundet vej til Europa.
I USA klæder børnene sig ud og
går fra dør til dør efter slik („tricks og
treat“) – á la vores fastelavn. Men ved
Halloween er alene uhyggen i fokus:
Hekse, genfærd, mørkets magter, død
og alle former for uhygge slippes løs.
Halloween er ugen før den forordnede Allehelgenssøndag, hvor vi
på meningsfuld vis mindes de døde
ved at tænde lys og læse navnene op
på dem, vi har mistet det sidste år.
Vi holder Halloween som en børnevenlig udgave af allehelgen, da
denne nye tradition endnu savner indhold og mest kendes på udklædningstøj og uhyggelige rekvisitter, som
stormagasinerne og legetøjsbutikkerne i efteråret bugner af.
Vores Halloween-gudstjeneste
bliver garanteret også lidt uhyggelig,
og så er det godt at være i kirken. For
her hører vi altid om, hvordan lyset

Halloween stammer fra USA.

vinder over mørket, fordi Jesus kom
til os og overvandt døden for os alle.
Man må meget, meget gerne
komme udklædt – jo flere, jo sjovere.
Gudstjenesten vil være interaktiv, dvs. vi er både ude og inde og alle
kan være med. FDF, Agedrup sørger
bl.a. for græskarlygter og pynt i kirke
og sognegård.
Halloween gudstjenesten er oplagt for mindre børn, konfirmander og
deres familier. Eller spørg din nabo
og kom til denne anderledes, festlige
gudstjeneste.
Efter gudstjenesten bydes på
græskarsuppe i sognegården, hvor
FDF, Agedrup vil sørge for flere løjer. Det er gratis at deltage og ALLE
er velkommen.

Pengegaver fra menighederne og
fra arbejdets venner er til gavn og et
nødvendigt bidrag for mennesker, der
ikke har kunnet finde en plads i samfundet, som sætter dem i stand til selv
at administrere tilværelsen.
Misrøgt og misbrug i barndommen har ført til mangel på livsmod og
selvværd og ofte ind i alkoholisme og
stofmisbrug med prostitution og
hjemløshed til følge.
I institutionerne i landet bl.a. i
Odense tilbydes råd og hjælp og støtte
samt overnatning og - når motivationen er til stede - plan for behandling
og ophold f.eks. i Redens Kvindekollegium, et bofællesskab for tidligere narko-prostituerede.
Et sådant arbejde koster. Og selv
om nogle af institutionerne får offentlige tilskud, rækker disse langtfra, og
man er afhængig af gaver ad privat
vej.
En stor opfordring til at lægge et
beløb i kirkens indsamlingsblok, som
findes lige ved ind/udgangen til våbenhuset i oktober og november måneder. Så sparer du også udgiften til
porto.

ALLEHELGENS-GUDSTJENESTE KAN MAN LEVE
Søndag d. 4. november kl. 16.00
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Der er Alle Helgens-gudstjeneste
søndag d. 4. november kl. 16.00.
Det er dagen, vi især mindes vore
kære døde. Navnene på døde og bisatte/begravede fra kirken i det forgangne år vil blive læst op, alt mens
vi tænder lys for hver enkelt.
Kirken vil være pyntet med
mange levende lys og vores kirkesan-

ger Annie Leth vil synge en solo, der
passer til dagen.
I skumringen efter gudstjenesten
er der mulighed for at gå på kirkegården og lægge blomster og/eller tænde
et lys.
Lys til at sætte på gravene kan
man få gratis ved udgangen. Man må
gerne i stedet lægge et bidrag i kirkebøssen.
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AF GLÆDE?

Sogneaften den 20. nov.
Når man kan dø af sorg, kan
man så også leve af glæde?
Sogneaften med Peter la Cour,
sundhedspsykolog, torsdag d. 20.
nov. kl. 19.30-22.00 i Agedrup
Sognegård.
Se nærmere omtale side 12!
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NAVNLIG NAVNE
Nyt fra kirkebogen for juli-august 2008

Døbte i Agedrup Kirke
13.07.08
13.07.08
20.07.08
03.08.08
10.08.08
31.08.08

Laura Kjerside Frandsen, Daltoften 58, Agedrup
Alberte Søndertoft Hansen, Bjerggårdsløkken 43, Odense NØ
Amalie Tobiasiewicz Frandsen, Bakkegårdsvej 23, Munkebo
Christian Gudmund Jeppesen, Demantsvej 37B, Odense S
Karoline Clausen Bruun, Parallellen 18, Bullerup
Maise Romer Dansted, Skovhaven 170, Bullerup

Vielser i Agedrup Kirke
26.07.08
02.08.08
23.08.08

Gitte Ladefoged og Henrik Johansson, Stadionvej 18, 2.th., Odense V
Camilla Føns B. Hansen og Nicholas G. Hogg, Daltoften 87, Agedrup
Annette S. Hansen og Rex Sander Jakobsen, Strandvejen 49, Odense NØ

SYNG-SAMMEN

Syng-sammen-aften i Sognegården torsdag d. 23. oktober med
Annie og Jan - kirkesangeren og politibetjenten. - Se nærmere omtale i
dette nummer af AR side 5.

HØSTKOLLEKT 2008
I forbindelse med høstgudstjenesten søndag den 21. september,
hvor der var ikke færre end 175 kirkegængere, blev der afholdt auktion
over de mange gaver i form af medbragt frugt og grønt m.m.
Auktionen indbragte 1.385 kr.
Pengene vil igen i år gå ubeskåret til
Folkekirkens Nødhjælps nødhjælp.

Bisættelser/begravelser i Agedrup Kirke
Ingen

HESTESTJÆLERNE

GRAVERENS
HJØRNE
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Jeg vil gerne give de pårørende nogle beskeder omkring kirkegården.
Jeg har besluttet med menighedsrådets godkendelse at vente
med at klippe hækken omkring
gravstederne til april og maj måneder næste år
Så I må have lidt tålmodighed, hvis der nogle hække som er
lidt længere en normalt på denne
tid. Der er jo ingen, der siger, at
man skal klippe hæk i august/september. Det kan man godt vente
med til april/maj måneder.
Jeg skal ligeledes oplyse jer
om, at grandækningen begynder
tirsdag den 4. november 2008, så
hvis der er nogle, som ikke er med
på min liste, som ønsker grandækning så ring eller kom op på
kirkegården. Så snakker vi om det.
Jon Reffelt, graver

Den 8. oktober vil vi snakke om
Per Pettersons: „Ud og stjæle heste“.
Nye interesserede er velkomne og
kan henvende sig til sognepræsten
(6610 8057).

LUCIAOPTOG
1. sø. i advent d. 30. november
kl. 11.00 – familiegudstjeneste

Ganske som vi plejer, fejrer vi det
nye kirkeårs begyndelse med familiegudstjeneste 1. søndag i advent. Børn
er jo altid velkomne i Agedrup Kirke,
men familiegudstjeneste betyder, at
der især er taget hensyn til de yngste i
form, indhold og længde.
Adventskransen vil være på sin
plads, og vi vil tænde det første lys
som tegn på, at ’nedtællingen’ til jul
er begyndt.
Kirkens børne- og ungdomskor
medvirker i et stemningsfuldt Luciaoptog. Efter gudstjenesten bydes på
kaffe, sodavand og pebernødder i våbenhuset.
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KOLLEKTEN: BØRN OG
SORG FORTSÆTTER
Det er stadig muligt at støtte:
„Børn og Sorg – Et folkekirkeligt tilbud til børn og unge i sorg og krise i
forbindelse med dødsfald.
Initiativet giver mulighed for at
komme med i samtalegrupper for børn
og unge i alderen 10-16 år, der har
mistet tæt på.
En stor opfordring til via kollekten også at bidrage til dette nødvendige initiativ, der støtter unge mennesker i at komme godt videre i livet.
Se
desuden
hjemmesiden:
www.børnogsorg.dk

ORGANISTENS
KLUMME
AGEDRUP KIRKEKOR ER
STARTET!

Agedrup Kirkekor er nu kommet godt i gang, og vi forbereder
os på alle de spændende opgaver
som kommer i forbindelse med
fyraftensgudstjenester, højmesser
og musikgudstjenester og snart
begynder vi også at øve op til jul!
Vi har det rigtigt rart sammen,
og jeg er glad for at have så søde
børn med så gode sangstemmer i
koret.
Hvis der er flere børn i 2. til
6. klasse som kunne tænke sig at
være med, så mød op i Sognegården torsdag kl.14.15. Vi lærer
at bruge vores stemme rigtigt og
at udvikle den. Vi har det sjovt
sammen, og man får også løn for
at synge i kor!
Har du spørgsmål så ring til
Kristin på 2052 7542. Tider for
korprøve og korskole er:
Korskole
13.30 – 14.00
Kor
14.15 – 15.45
NIELS HOLGERSEN FLYVER IGEN

Musikgudstjeneste søndag d.
23. november kl. 16.00.
Fortælleren og sangskriveren
Torben Wahlstrøm har skabt en

forestilling
med udgangspunkt
i Selma Lagerlofs Nils
Holgersens vidunderlige rejse gennem
Sverige.
H a n
fortæller og
synger historien med
hovedvægten lagt på „Det Var Tidligt“ er fem sangere, hvis musik er som balsam for sjæNils’ for- len og samtidig underholdende.
vandling og det centrale spørgsmål:
DET VAR TIDLIGT
Bliver han menneske igen? Ja, hvad
Julekoncert i Agedrup Kirke
vil det egentlig sige at være menne- onsdag d. 3. december kl. 19.30
ske?
„Det Var Tidligt“ er fem sanTorben Wahlstrøm er en fanta- gere, som optræder med stor værstisk dygtig underholder, som formår dighed og indlevelse. Musikken er
at tryllebinde både børn og voksne
som balsam for sjælen og samtimed fortælling og sang. Målgruppe:
dig på alle måder underhold5-12 år samt voksne.
ende....den kan være sprælsk med
hurtige rytmer og folkemusik-islæt,
LUCIAOPTOG
og den kan være som musik til en
Adventssøndag d. 30. november yoga-fantasirejse, velgørende og
kl. 11.00 er der Luciaoptog i Agedrup beroligende.
Kirke. Sidste år før jeg startede som
„Det Var Tidligt“ synger muorganist i Agedrup Kirke havde nogle sik som er enkel at lytte til – så enaf korpigerne nævnt, at det ikke rigkel at alle kan følge med uanset
tigt bliver jul, før man har gået Lu- musikalske forudsætninger. Og
ciaoptog.
meget af musikken formidler stemDer var jo ikke nogen organist til ninger langt fra vores internettidsat arrangere det, og så blev de enige
alder.
om at lave det selv... og det blev rigRen easy listening er det dog
tigt fint, har jeg hørt. Da børnene i
ikke, for musikken lærer os en
koret og jeg er helt enige om, at det
masse om hvordan selv popmusikogså i år skal være jul, er det os en
ken har rødder helt tilbage i det tidstor glæde at tænde de mange lys til
ligste Europa.
1. Advent!
Velkommen til Det Var Tidligt:
Katrine Skovmand-Larsen, CharÆNDRING: JULEKONCERTEN ER
lotte van Fuhren, Toke Koldborg
FLYTTET FRA TORSDAG D. 4.
Jensen, Rasmus Rysgaard og Mads
Djernes.
DECEMBER TIL ONSDAG D. 3.
DECEMBER

Julekoncerten er flyttet til onsdag
d. 3. december. Det Var Tidligt underholder fra 19.30 til 20.30 og derefter
er der æbleskiver i Sognegården. Vel
mødt til en dejlig koncert og hyggeligt samvær i Sognegården!

Kristin Lomholt, organist i Agedrup Kirke

Torben Wahlstrøm er fortæller og sangskriver.
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GUDSTJENESTER
Søndag den 5. oktober (20. s. e. trinitatis) Mat 21,28-44: De to sønner i vingården
Søndag d. 12. oktober (21. sø. e. trin) Luk. 13,1-9
Søndag d. 19.oktober (22. sø. e. trin) Matt. 18,1-14: Den største i Himmeriget
*Søndag d. 26. oktober (23. sø. e. trinitatis) Mk.12,38-44: den fattige enkes gave
*Søndag d. 2. november (Alle Helgens dag) Matt. 5,1-16
Søndag d. 9. november (25. sø. e. trin)
Søndag d. 16. november (26. sø. e. trin)
*Søndag d. 23. november (sidste søndag i kirkåret) Matt 11,25-30: Jesu fryderåb

Kl.
Kl.
Kl.
Kl
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.00
9.00
9.30
16.00
16.00
10.00
9.30
16.00

NYT KIRKEÅR
*Søndag d. 30. november (1.sø.i advent) Matt 21,1-9: Indtoget i Jerusalem

Kl. 11.00

C. O. Christiensen
N. H. Ellekilde
Halloween-familiegudstjeneste

N. H. Ellekilde
Musikgudstjeneste

Familiegudstjeneste

* 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. 21. oktober kl. 19.00-22.00
og tirsdag d. 18. nov. 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.

