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GYS I FRITTEN

Sæsonen for gys er netop overstået. I november holdt Fritten Halloween-fest. I ugen op til Halloween-festen blev der fremstillet
uhyggelige græskarhoveder med børnene. Festen var henlagt til om aftenen, hvor der først var fællesspisning. Senere begav børnene sig rundt i Frittens område og oplevede skræmmende „Halloween“-scenarier!

KIRKEBLADET
LÆS bl.a. om
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noget at grine af,
når vi bliver
gamle og Kunst i
Sognegården.
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Af Ulla Christensen
# Forberedelserne til juletræsfesten
i Fjordagerhallen er så småt i gang,
og arrangørerne har igen drøftet
hvordan vi får flere til at deltage i
festlighederne.
I år er den 27. december en lørdag, så vi håber at det kan lokke flere
til. Træet tændes kl. 18.00
Sidste år var der udover gavekort fra Fjordagerslagteren også årskort til zoologisk have og det bliver
der også i år.
John Syberg spiller op til nissedans og underholdninger er som
sædvanlig nissefar, nissemor og
nissebørnene.
Det er Fjordager Idræsforening,
Seden Sogns Borgerforening og
Agedrup Sogns Beboerforening der
står for det praktiske og billetter kan
købes i Fjordagerhallens cafeteria og
Super Brugsen i Bullerup og ved indgangen. Billetterne koster 30,- kr.
Vi glæder os til at se rigtig
mange børn og barnlige sjæle.

Plant et træ
# De små elever
i børnehaveklasse
A havde 17. november medbragt
egne havemænd
og -kvinder i skole. Børnehaveklasseleder, Linda
Nielsen, havde fået en mindre frugtplantage, som deres bedsteforældre
på forbilledlig vis hjalp dem med at
udplante på skolens grund.

Fliseopretning

PRODUKTION
Fjordager Tekst & Reklame
One2one

OMDELING
Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE
Stof til næste nummer, der udkommer ca. 1.
feb. 2009 skal være redaktionen i hænde senest den 8. jan. 2009.

" 6610 7575

Det er svært at få omlagt fliserne på vore
fortove, men nu kom NEF os til hjælp,
da de skulle nedlægge rør til deres fiberkabler på Brolandvej. De efterlod fliserne i god stand.
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IT til pensionister
Af Bodil Sloth, pensionistforeningen
# Fjordager pensionistforening går
ind i computeralderen
Endelig har vi nu fået midler af
Odense Kommune til at indkøbe
computere, og ikke nok med det, vi
har fået et lokale til at holde kursus
i, så vi kan servicere både ældre,
børn og unge.
Men vi skal jo også have lært at
bruge den for os nye teknologi og
søger derfor efter nogen, der er i
stand til og har tid til at hjælpe os i
gang.
Bodil Sloth, formand for pensionistforeningen. Tlf. 6610 9377

Foreningstræf 2008 i
Sognegården i Agedrup
Af Hans Jørgen Zinther
# Som en årligt tilbagevendende
begivenhed, blev der onsdag den 22.
oktober afholdt Foreningstræf 2008
i Sognegården i Agedrup
En gang om året inviterer
beboerforeningen alle andre foreninger i vores område til et træf, hvor
man kan fremlægge sine planer og
fortælle om ens egen forening.
Foreningstræffet omfatter 10 lokale foreninger.
Også i år var der afbud fra 3 foreninger. Der ud over har Hundestjernen udmeldt sig, da de har ”flyttet teltpælene” til Munkebo.
De tilsluttede foreninger anser
dette sammenhold for vigtigt i vort
lokalområde, hvor der trods alt er et
pænt foreningsliv.

Lokalt sammenhold
og kundernes
snarrådighed
fældede butiksrøver,
da 74-årig kvinde
hældte væske fra et
glas soltørrede
tomater ud over ham

STILLE JUBEL OVER SAMMENHOLD
Den 74-årige kvinde, der for nylig smed et glas med soltørrede tomater efter en røver i SuperBrugsen, ønskede ikke at blive
fotograferet med sit kraftfulde „våben“, men her fryder Palle „Brugs“ sig i miljørigtige omgivelser over kundernes snarrådighed.

Af Ole H. Christiansen og Erik Schmidt
Historien om nogle snarrådige og
modige kunders civile anholdelse af
en røver i SuperBrugsen for nylig, har
været på triumftur i hele sognet.
Beboerne har jublet over historien om en 74-årig kvinde, der resolut tog et glas med soltørrede tomater
og smed efter røveren, som stod med
fingrene i SuperBrugsens pengekasse.
- Jeg har fået mange positive reaktioner, og jeg har også været ude
for, at der var én, der ville have min
autograf, siger den ældre kvinde med
et smil.
Nu kan hun grine af den dramatiske episode, hvor hun var med til at
foretage sin første civile anholdelse.
En af hverdagens helte, ville
mange nok også mene, men det synes
kvinden ikke selv.
- Man tænker ikke, siger kvinden,
der ikke ønsker sin identitet afsløret.
- Jeg stod og så på et tilbud på
soltørrede tomater, da jeg opdagede
den her unge fyr med fingrene i
pengekassen. Tjae, så smed jeg det
her glas efter ham, og låget gik af, så
han fik noget af den fedtede væske

ned over sig. Det lugtede ganske forfærdeligt.
RØVEREN BROKKEDE SIG

Røveren havde kort forinden forlangt at få kassens indhold udleveret,
og kassedamen efterkom hans ønske
og udleverede ca. 7.000 kroner, som
han var i færd med at stoppe ind på
brystet.
Men den ældre kvindes instinktive handling blev signalet til en
kundeaktion, der var en action-film
værdig. En mandlig kunde skubbede
få sekunder efter en kundevogn ind i
røverens ben, og kassedamen sendte
besked til lageret. „Alarm ved kassen!“ lød det i højttaleren.
Manden med kundevognen, satte
sig med sin betydelige kropstyngde
oven på røveren og blev hjulpet af 4
andre. Røveren sprællede og brokkede sig over at måtte bære vægten af
så mange.
- Vi fik ringet til politiet, og jeg
benede ud på fortovet og råbte, om
der ikke var nogle mandfolk, der
kunne hjælpe med at holde en røver,
men det var der ikke.
Gruppen, der havde taget plads

oven på røveren, ventede utålmodigt
på, at politiet skulle dukke op.
- Nu må de fan’me snart komme,
sagde manden med kundevognen fra
sin position.
Og så kom ordensmagten med
blå blink og kørte lige op foran indgangen. Der var mere end to betjente,
og kort tid efter klikkede håndjernene.
PALLE MED UDRYKNING

Brugsuddeler, Palle Vennekilde,
var til konference i Middelfart, men
straks, han blev underrettet, drønede
han tilbage til Bullerup.
Vidner, ansatte og implicerede i
hændelsen blev tilbudt psykologhjælp, og senere på dagen aflagde
Palle „Brugs“ besøg hos blandt andet
den ældre kvinde med en flot gavekurv og et takkekort. Her stod der
blandt andet: „I har sendt et budskab...: „Vi vil ikke finde os i det!“
Forbryderen kendes ikke. Men
måske bringer han budskabet om lokalt sammenhold videre.
Måske kan hans medfart forhindre andre i at forsøge sig i Bullerup,
hvor beboerne altså holder sammen
og passer på hinanden.
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Kiwi har uden for
weekenden åbent fra
8.00-22.00.

ALTA BLIVER TIL KIWI MINIPRIS
Kiwis stærkeste konkurrencekort bliver åbningstiderne.

Af Ole H. Christiansen
Dagligvareforretningen Alta bliver nu til KIWI Minipris, som ligesom Alta er en discountbutik.
Der er hård konkurrence om kunderne, og Kiwis stærkeste kort bliver
åbningstiderne. Nærbutikken har

uden for weekends åbent til klokken
22.00 og lørdag-søndag til kl. 20.00.
Butikken har ikke så stort et udvalg som SuperBrugsen, men det rækker, og mange beboere her synes at
være meget glade for, at den også er
åbent om søndagen og med de nye
åbningstider, udgør butikken et godt

supplement til andre dagligvarebutikker.
Når butikken nu skifter åbningstider og navn til Kiwi Minipris, skyldes det, at ejerne har sluttet sig sammen med en norsk forretningskæde.
Bestyreren er stadig den samme. Hun
hedder Fie.

75 TIL SANGAFTEN I SOGNEGÅRDEN
Kirkesanger, Annie Leth, og politiassistent, Jan Larsen, sang for og organist Kristin Lomholt akkompagnerede

4 Af Ole H. Christiansen

lagt.

Den annoncerede sangaften i
Agedrup Sognegård forløb flot med
Annie Leth og Jan Larsen som forsangere.
Vi var vel omkring 75 deltagere,
så det må betegnes som en succes.
Annie fortalte lidt om sin opvækst i det jyske med sang og delvis
tvunget klaverundervisning, mens hun
hele tiden skævede til sin fars guitar,
som var forbudt område for andre end
ham selv.
Alligevel dristede hun sig til at
studere grebstabeller og dermed også
låne instrumentet, når faderen ikke var

Sangaftenens tre mest aktive aktører.

hjemme.
Hans forbavselse over hendes
evner og niveau som guitarspiller
udmøntede sig ved en senere lejlighed i, at hun nu da godt måtte låne
den, og således blev vel grunden til
hendes senere musikalske udfoldelser
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Jan er fra Sydsjælland, og vi kender ham naturligvis fra hans store engagement i Fjordagerscenen som en
meget habil skuespiller.
Hans opvækst skete i Tybjerg eller Tybjerglille lidt nord for Næstved,
og den dialekt, man her taler, mestrer
Jan endnu med stor virtuositet. Den
dialekt er så dejlig bred. F. eks. Hedder det ikke ”det” men ”ded”.
Annie og Jan havde hver valgt
hver anden af sangene, som vi alle
kendte i forvejen, og derfor kunne alle
synge med på dem. Sangene blev akkompagneret af vor dygtige, nye organist Kristin Lomholt.

DE NOMINEREDE

De 29 stemmeberettigede fra baggrundsgrupperne har 10 nominerede at vælge
mellem, når de skal finde frem til den, der skal have Agedrup Rundt Prisen
Helge Rasmussen, Lunden 59, Agedrup
LARS ARVAD
Skuespiller Lars Arvad har gennem
snart mange år henrykket med sin ofte vanvittige og skæve form for humor ved masser
af lejligheder, såvel privatfester som offentlige optrædener. Lars har gennem årene været en af grundpillerne i Revy i Teltet og var
i 2008-udgaven både skuespiller og instruktør. Seneste idé er Odense Vinterrevy med
premiere efter nytår.
Ole Christiansen, Daltoften 20, Agedrup
PETER TOPP JENSEN
Peter Topp Jensen har med dygtighed
og mod spillet en afgørende rolle i bestræbelserne på at bevare en af Bullerups daginstitutioner. Da Bullerup Børnehave kom i en
kritisk situation genoptog han opgaven som
formand. Da det ikke var muligt at bevare
Bullerup Børnehave, satte han sig i spidsen
for bestræbelserne på at danne Bullerup private Børnehave, der nu er en realitet.
Poul Larsen, Markhaven 10 A, Agedrup
KIM ENGELBRECHT PETERSEN
Kim er utrolig aktiv og ihærdig og behjælpelig med alt i området indenfor
foreningslivet til fordel for sognets beboere,
det være sig FDF, Skt. Hansfest, hvor han
altid er i forreste række, og sidst gør han et
stort arbejde med udlejning og rengøring af
forsamlingshus.
Henrik Thygesen, Kærbygade 26, Agedrup
GREGERS CADY LAURSEN
Agedrup Rundt prisen skal gå til Gregers Cady Laursen, idet han udtrykker et
pænt sindelag med hensyn til kulturforøgelse
i beboerforeningen i lokalområdet Agedrup.
Finn Pedersen, Mellemhaverne 4, Agedrup
PALLE VENNEKILDE
I daglig omtale hedder han „Palle
Brugs“. Palle er altid positiv og hjælpsom,
såvel i butikken som i lokalsamfundet. Når
områdets foreninger henvender sig til Palle,
er der altid en positiv tilbagemelding i form
af præmier til arrangementer, ligesom han
gerne tager en meddelelse med i sin ugentligt udsendte reklame. (...) Palle er god til at
komme med ideer, som for eksempel da Ring

3 skulle åbnes, og han foreslog at arrangere
en festdag på den nye vej. Et arrangement,
der blev et tilløbsstykke på trods af vejret.
Han er samtidig en dygtig uddeler, der får
Brugsen til at fungere ganske godt, selv om
han bliver indkredset af nye forretninger.
Hvert år stiller han med et resultat, der viser
udvikling af butikken til gavn for beboerne.
Mette Rasmussen, Arendalsvej 30, Agedrup
HELGE PASFALL
(...) Helge har været en ildsjæl i Fjordager Idrætsforening. Han har kæmpe for og
lagt et enormt arbejde i foreningen og bragt
den op på et rimeligt højt niveau. Hele lokalsamfundet med vores børn og unge mennesker har gavn af foreningen. Det fortjener
Helge et skulderklap for. Nu kæmper han så
videre i byrådet, det er godt gået. Ligeledes
har Helges store positive kontakt til andre
foreninger og erhvervslivet haft betydning
for vores lokalsamfund.
Gregers Cady og Anne-Lise Laursen, Skovhaven 43, Agedrup
PALLE VENNEKILDE
Palle Vennekilde er en utrolig uhøjtidelig uselvisk person, altid rolig og fattet,
hvilket smitter af på omgivelserne. Han er
altid parat til at hjælpe, når der mangler en
hånd. Han har altid et smittende godt humør. Han er alt i alt et rigtigt godt og vellidt
menneske.
Grete Nielsen, Arendalsvej 9, Agedrup
PALLE VENNEKILDE
Palle Vennekilde har vist engagement
og hjælpsomhed over for områdets lokale foreninger (...) ved Skt. Hansfest, juletræ på butikstorvet – som sanglærke i Sognegården
og underholder ved arrangementer, dirigent
ved møder og generalforsamlinger. Ingen går
forgæves til Palle, når der skal tigges/ indsamles gevinster til arrangementer(...). Palle
er dygtig, venlig og populær leder af Brugsen, og meget vellidt af befolkningen. (...)
Ulla Christensen, Arendalsvænget 3, Agedrup
KARSTEN HAAGEN JENSEN
Karsten har i mange år gratis leveret
strøm til festpladsen i forbindelse med af-

PRISEN
AGEDRUP RUNDT

2008
NOMINERINGEN

holdelse af Skt. Hans Aften. Karsten er en
kendt skikkelse i Bullerup / Agedrup, og
sammen med de forretningsdrivene på Butikstorvet støtter han op om juletræet på
Butikstorvet.
Erik Schmidt, Hulvejsbakken 21, Munkebo
JAN LARSEN
Jan har gennem mange år været en
glimrende amatørskuespiller og -sanger med
et stort, socialt hjerte, som han har overskudsdelt med mange andre gode folk på
Fjordagerscenen. I revysammenhæng er han
år for år blevet bedre, og i år førte han Sune
og Mogens Krintels revyvise „Ærlig talt“ til
sejr ved DM i Revy for amatørrevyer.
Jørgen Borg, Arendalsvænget 3, Agedrup
BIRTHE DUVANDER
Birthe stiller altid op, når der er behov
for hjælp f.eks. Skt. Hans Aften på festpladsen og juletræ i Fjordagerhallen. Hun hjælper også til i Agedruphallen, er med i Seden
Sogns Borgerforening og dermed bindeled
til Agedrup Sogns Beboerforening. Birthe er
også med i bestyrelsen for Fjordager Idrætsforening. Birthe er en frisk og hjælpsom person, som mange sætter pris på.
Fjordager Pensionist-forening v/Bodil Sloth,
Mellemhaverne 31 A, 5320 Agedrup
BENNER RASMUSSEN
Benner Rasmussen har i en menneskealder haft med børn at gøre. Vi mener, at når
man gider at gøre dette, er det fordi man kan
lide at have med mennesker at gøre. Benner
er et utrolig dejligt menneske. Derfor har han
fortjent at blive årets agedrupper.
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MØLLEKROEN MODERNISERES
Helle og Søren Grønning har hidtil boet til leje med deres krovirksomhed. Nu har de
købt den del, hvor de gennem 10 år har drevet Møllekroen.
Af Ole H. Christiansen
Helle og Søren Grønning, der er
henholdsvis kok og tjener, lejede sig
for efterhånden en halv snes år siden
ind på den gamle Møllekro. Her ville
de servere god mad til fester på stedet. Gennem årene har de gjort det
godt.
Men nu har parret pr. 1. oktober
købt den del af stedet, som de hidtil
har lejet og går snarest i gang med at
renovere det hele med nyt køkken,
hall, festlokaler og toiletter.
I 2009 er det 10 år siden, de kom
til Bullerup, og efter sommeren 2009
kan de fejre fødselsdagen med de
nyrenoverede lokaler på Møllekroen,
der nu er kendt vidt omkring.

Kokken og tjeneren, der sammen driver Møllekroen - Helle og Søren Grønning.

AGEDRUP-KNÆGT STYRMAND PÅ KLØVEDALS SKIB
Thomas Bergstrand fortalte om de tre år, han sejlede med Nordkaperen på Verdenshavene
Af Ib Holdt

6

Thomas Bergstrøm siddende på hug i samtale med én af aftenens yngre tilhørere. Til
højre formanden for Lokalhistorisk Forening, Ib Holdt. Også nogle tidligere besætningsmedlemmer var mødt op for at hilse på Thomas og for at få genopfrisket eventyrlige oplevelser.
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Lokalhistorisk Forening havde
den 3. november en aften med styrmanden på Troels Kløvedals båd,
Nordkaperen, en gammel Agedrupdreng Thomas Bergstrand.
Det blev en virkelig god aften,
hvor Thomas fortalte om de tre år, han
havde sejlet med Nordkaperen, især
fra havene omkring Java og Borneo.
Aftenen var både for øjet og for
øret, idet Thomas fortalte, mens hans
fine lysbilleder krydrede fortællingen.
Også nogle tidligere besætningsmedlemmer var mødt op for at hilse
på Thomas og for at få genopfrisket
eventyrlige oplevelser.
At oplevelserne også til tider krævede resolut beslutsomhed og god
sømandskab fik tilhørerne rigelig
grund til at tænke over.
De mange fremmødte fik en virkelig fin oplevelse.

FRA SKOLETRÆT SKOLEELEV
TIL AMBITIØS LÆRLING
Simon og Poul Martin er blevet vild med at gå i skole
Af Kristina Rasmussen
I den østlige ende af Agedrup bor
to 18-årige gutter, som engang var
trætte af at gå i skole.
Simon Lycke Jørgensen og Poul
Martin Lundtoft gik i samme klasse
på Agedrup Skole, hvor de blev færdige sommeren 2006.
Begge er de nu godt i gang med
en teknisk uddannelse som henholdsvis mekaniker og rustfastklejnsmed,
og det har de ikke fortrudt.
Begge har genfundet lysten til at
gå i skole og uddanne sig, og de bliver næppe blandt dem, der springer
fra uddannelsen i utide. Det gør ikke
færre end 33%, på landsplan fra de
tekniske uddannelser.

UNGDOMSREPORTER

IKKE SÅ MEGET FIS OG BALLADE

Ansvarligheden på lærepladsen
og det at være omgivet at en masse
voksne i stedet for unge på ens egen
alder har hel sikkert været med til at
modne de to unge hurtigere.
- Der er ikke så meget fis og ballade, og man bliver nødt til at stå på
egne ben, fortæller de to.
Begge har de også allerede ambitiøse planer for fremtiden. De vil
læse videre, når de er udlærte i henholdsvis 2011 og 2010.

INTERESSEN ER DET VIGTIGSTE

Simon har altid været interesseret i biler, især Volvoer, så der var ikke
langt fra tanke til handling, da han
skulle vælge uddannelsesvej.
Poul Martins far er selv rustfastklejnsmed, så interessen har derfor
også eksisteret længe for Poul Martins vedkommende.
Især den manglende interesse for
faget er, ifølge Simon og Poul Martin, grunden til at 33% falder fra igen
efter en påbegyndt teknisk uddannelse.
- Man burde have et forløb, hvor
man kunne prøve noget forskelligt af,
altså noget mere skolepraktik, inden
man skal lægge sig fast på én uddannelse, siger Poul Martin og fortæller
at det koncept allerede findes nogle
steder.
IKKE DEN BOGLIGE VEJ

Simon fortæller, at han af sine
lærere i folkeskolen blev foreslået at
gå på gymnasiet, men det var han absolut ikke interesseret i. Der skulle ske
noget, det vat slut med at sidde stille i
et klasseværelse og fordybe sig i bø-

- Der er ikke så meget fis og ballade, og man bliver nødt til at stå på egne ben, fortæller Poul Martin og Simon, der er i lære som rustfastkleinsmed og mekaniker.

ger.
Paradoksalt nok er det dog nu på
skoleopholdene, mellem arbejdsperioderne, at hovedvægten af morskaben ligger.
- Det er hverken lige så hårdt eller travlt som ude ved firmaet, og man
har jo nærmest pause efter hver 45.
minut, siger Poul Martin med et smil.
På skoleopholdene er lærlingene
sammen med andre unge på deres
egen alder, og det sætter de pris på.
Dog kræves der stadig meget
selvdiciplin, da meget af indlæringen
er på eget ansvar. Begge drenge understreger da også, at man ikke bare
læne sig tilbage, når det gælder de
boglige fag i folkeskolen, hvis man
vil have en teknisk uddannelse.
- Uanset hvad man vælger, er det
jo altid en fordel at være god til matematik, dansk og engelsk osv., fortæller Poul Martin.

Simon vil gerne ind til beredskabsstyrelsen, når han skal aftjene
sin værnepligt for derefter at uddanne
sig som Falck-redder og koble både
ambulancekørsel, autohjælp og
brandslukning sammen.
Poul Martin har planer om at supplere uddannelsen med nogle forskellige certifikater, som eksempelvis et
svejsecertifikat.
Både Simon og Poul Martin har
været meget glade for at vokse op i
Agedrup i de trygge omgivelser med
nære relationer.
De har især sat pris på skoletiden med en masse inspirerende lærere. Dog har de begge planer om at
flytte længere ind mod byen, når de
er færdigudlærte, men kun for en kort
tid.
De vil nemlig gerne tilbage til
forstadsmiljøet, når det bliver tid til
at stifte egen familie.
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OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE Træk fra sognet i 1900-tallet

HENTET AF GESTAPO

udgangsforbud. Da Ungdomsforeningen afholdt et månedligt bal, fandt de
også udvej for dette. Ballet startede
søndag eftermiddag kl. 15 og sluttede
så kl. 20, orkesteret skulle jo hjem
Lærer Klausens søn blev hentet af Gestapo, men der var ingen store saboinden udgangsforbudet.
tagehandlinger i Agedrup. - Agedrup Sogn under besættelsen 1940-45.
Poul Winther Hansen fortæller en
med halm i bunden. Også kisten ved pudsig episode fra sådan et
Af Ib Holdt, fmd. lokalhistorisk Forening
begravelser måtte køres op til kirken eftermiddagsbal. Der var varmt og
På en måde gik krigen uden om på en kane. Da tørv og andet brænde vinduerne var åbne. Allerbedst som
Agedrup. Her var ingen store sabo- slap op fyrede man med høvlspåner musikken spillede kom en person ind
ad døren til salen og råbte: „Der komtagehandlinger, her blev ingen skudt. og sennepsavner.
Erik Falkenstrøm i Vester Kærby mer et ligtog“ – øjeblikkelig stoppede
Kertemindebanen havde ingen strategisk betydning med hensyn til troppe- blev slemt forbrændt, da en ovnfuld musikken, og den blev først genoptahøvlspåner nærmest eksploderede op get, da kisten var i kapellet og følget
transporter.
havde forladt kirkegården.
Men der var koldt under krigen, i hovedet på ham.
Sådan gjorde man den gang, reHen mod krigens slutning fik
tre vintre i træk.
I 39-40 læste man med beun- man brunkul fra Jylland leveret til spekt for den døde, ingen protester.
Det var svært at
dring, hvordan finnerne desperat holdt stationerne i Bullerup,
stoppe festlighederne
stand mod en langt større russisk hær, Agedrup og Dræby.
kl. 20. En malersvend,
Under 1. Verdensder slet ikke var parat til den voldder arbejdede for maler
krig havde vi solgt milsomme kulde.
Duch havde en bror, der
Den 9. april 1940 blev Danmark lioner af dåser med
havde lejet sig ind på
besat. Da gjorde man i Bullerup klar kød i sovs til de sultne
Søbjerggård ude ved
til at lægge de første kartofler. Et soldater i skyttegravSeden Strand. Der tog
stykke nede var jorden stadig fyldt ene.
så ca. 30 unge fra balI den nye storkrig
med frosne isklumper. Storebælt
let i Forsamlingshuset
havde været belagt med tyk is, så po- var Danmark udset til
ud og festede videre til
sten fra København blev fløjet til at forsyne de mange tyhen på de små timer.
ske soldater med mad.
Marslev.
Trætte efter dansen
Kulden kom igen i 41-42, hvor Fødevarerne til befolkbegav skaren sig så
Ib Holdt
tyske soldater frøs ihjel uden for Mo- ningen måtte derfor
Formand for
hjemad. De fulgte stien
skva. I 42 - 43 omkom store tyske rationeres.
Lokalhistorisk Forening
over til Bjerggården.
Hver familie fik
hærstyrker i kulden ved Stalingrad.
Sent opdagede de sidI 1942 var temperaturen i udleveret rationeringsste af skaren, at der var
Bullerup nede på minus 32 grader. I mærker til sukker,
februar nåede kulden i mere end to smør, sæbe, mel og meget mere. Da vejspærring og masser af tyskere ved
uger i februar ikke over minus 20 gra- flere i Sognet havde bier, fik de suk- Pilebækken. Forskrækkede løb flokder. Kostaldens ruder blev tykkere og ker til dem, men måtte så aflevere ken ind i manufakturhandelens have,
Brolandvej 38, derfra mavede de sig
tykkere af is fra de åndende kreatu- noget af honningen.
ud på Sportspladsen og videre helt
rer.
over til Oldermandsbroen, hvor de
Roerne blev lagt ind på kostald- ALSANG I FORSAMLINGSHUSET
Det at være dansk kom til at spille gemte sig. Det var morgen, da de først
ens gulv for ikke at fryse. Roekulerne
i marken måtte åbnes med jernstæn- en stor rolle. Man købte kongenåle til vovede sig frem.
ger, så hårdt frosset var jorden, der reverset, en kongesangbog med Chr.X
dækkede kulen. Mælken skulle ud til til hest på forsiden. Trangen til sam- GESTAPO HENTEDE LÆRER
kusken i sidste øjeblik, for ellers frøs vær øgedes bag de nedrullede mør- KLAUSENS SØN
Lærer Klausens søn Keld gik i
lægningsgardiner.
den til is.
I Forsamlingshuset var der Al- skole i Odense under krigen. En dag
Før kulden rigtigt satte ind faldt
el-ledningerne ned, de var belagt med sang ledet af lærer Klausen og pastor blev han hentet af tyskerne og kørt ud
is. Sne og frost ville ingen ende tage, Larsen. I præstegårdens stuer holdt på Husmandsskolen, Gestapos hovedpastor Larsen ungdomsmøder. Der var kvarter.
ofte føg vejene helt til.
Næste morgen sang børnene i
Fra Vester Kærby måtte en syg 40 – 50 deltagere hver gang.
I slutningen af krigen var der ofte skolen til morgensang „Vor Gud han
kvinde køres på sygehuset i en kane
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er så fast en borg“, og det gentog de
hver morgen, indtil Keld en dag igen
kom ud af arresten.
Hvad havde Keld forbrudt sig
med?
Han havde i Odense fået fat på
nogle illegale blade, som han delte ud
i Agedrup. Værre var det, at han havde
fået fat i en tysk pistol med ammunition. Den øvede han sig med i Agedrup Skov lige syd for Annexgården.
Der var adskillige nazister i Agedrup Sogn, deres samlingssted var den
sidste ejendom på Gåseholmsvej,
næsten nabo til føromtalte skov, så det
var meget lidt smart at fyre løs netop
der.
Pastor Larsen cyklede efter et
stykke tid til Tarup, hvor han bad om
at komme til at tale med Gestapo. Han
argumenterede for de høje herrer med,
at det jo var harmløse drengestreger,
og han fik Keld Klausen med hjem.

ligt i ca. 2 år i radiokontakt med London.
Da London bad om nedkastningssteder på Fyn, svarer Duus Hansen: „Fyn er et meget tæt bebygget
område og jævnt spredt overalt findes nazister, der ved enhver lejlighed
telefonisk vil alarmere tyskerne. Endvidere er det tyske pejlesystem så effektivt, at man allerede ca. en time
efter indflyvningen har tysk patruljering af det nærliggende vejnet.“
Alligevel lykkedes det at få etableret 23 nedkastningssteder på Fyn.
Hver modtagegruppe var på 50 mand,
som ad forskellige veje kom til pladsen på cykel. Normalt nedkastedes 24
containere á 150-200 kg + enkelte
mindre pakker.
Nedkastningen skal være på hård
græsmark, hvor lastbiler kan køre ind.
Signallys til flyet må ikke kunne ses
fra højdepunkter og veje. Hver container bæres til lastbilerne af 4 mand
med løftestænger. Alt skal så bringes
til depot mindst 5 km fra nedkastningen.

POLITI-ANDERSEN UNDER JORDEN

Bullerups politiassistent Gunnar
Sohn Andersen måtte „gå under jorden“, da politiet blev taget af tyskerne
den 19. sept. 1944. Han boede forskellige steder her i sognet og i nabosognene.
Da Viggo Tarp kom her til Agedrup, viste lærer Klausen lokaliteterne
frem, bl. a. sognebiblioteket. Der var
åbningstid torsdag kl. 18-20. Klausen
fortalte da, at under krigen fyrede han
ekstra i kakkelovnen i vinteren 44-45,
for hen på aftenen kom Andersen, han
boede så der en nat.
Under krigen indstillede folk deres radio for igennem støjsendere at
høre den danske stemme fra London.
Efter nyhederne var der en masse
kryptiske meddelelser såsom „Moses
så uglerne i mosen“, derefter var der
hilsen til Vera, Poul, Simon osv..
Modstandsfolk lyttede opmærksom til
disse koder, mens børn og barnlige
sjæle talte, hvor mange navne, der nu
var i aften.
23 FYNSKE NEDKASTNINGSSTEDER

På Vestfyn sad en tidligere radiotelegrafist Duus Hansen, han var dag-

DER IST NICHTS

Den 5. marts 45 gik det helt galt
ved en nedkastning omkring Hasmark, idet en tysk maskine havde observeret signaler fra jorden til en engelsk maskine.
Da tyskerne kom, spredtes gruppen for alle vinde, lederen blev roet
fra Enebærodde over til Midskov.
Ved Bullerup cyklede han lige ind
i 6 Gestapo’er med maskinpistoler.
Men lederen af denne gruppe råbte :
„Weiter – der ist nichts“.
Den 9. febr. 45 skulle leveres på
en ny plads ved Ørnfelt. Pladsen lå
200 m nord for n i Ørnfelt på et geodætisk kort. Pladsen var diskret
afpatruljeret hver nat de sidste 3 nætter før modtagelsen.
Alle kendte deres plads. Kl. 22
satte det ind med uvejr. Af 7 maskiner faldt en ned i Lillebælt. Maskinen til Erik = Ørnfelt måtte vende om
med maskinskade, den nåede dog
England.
Den 21. febr. 45 leveredes 5 steder på Fyn med held også ved Ørnfelt. Dagen efter kom tyskerne til Lerhusene for der at lede efter fald-

skærme og cotainere.
Før selve nedkastningen kom lederen af nedkastningen på Fyn, en
dyrlæge, til pladsen. Han var rystet
over gruppens letsindighed, den
havde parkeret to lastbiler ved
Ørnfelts avlsbygninger.
Da 15 store containere, 4 små, 2
kasser og 15 spande var nedkastet og
kørt væk, blev pladsen omhyggeligt
gennemsøgt, da nogle beholdere var
gået i stykker, og der kunne være rester af en eller anden slags. Da ikke
alle skærme havde udfoldet sig var der
lavet nogle dybe huller i marken.
Til England sendtes følgende:
„Erik må regnes for ubrugelig, til man
ved om den er anmeldt til værnemagten.“
Nedkastningen ved Ørnfelt blev
ikke gentaget. En ny Erikplads blev
etableret på Samsø. Derfra blev „Varerne“ godt camoufleret sendt med
rutebåd til Odense som landsbrugsvarer.
MYRDEDE MODSTANDSFOLK I SEDEN

Da krigen var forbi den 5. maj
1945 kørte en lastbil rundt ligesom i
Matador for at hente små og større
fisk.
For enden af Gåseholmsvej blev
der skudt en del, men det var vist mest
op i luften, ingen kom til skade.
Den mere alvorlige del af krigen
kom for en dag, da man på skydebanen bag Seden Kirke gravede ligene
op af myrdede modstandsfolk.
Ingen af de nedgravede havde
nogen som helst tilknytning til Seden
Sogn, men den behandling, de havde
været ude for, gjorde et dybt indtryk
på egnens beboere.
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Kilder til denne artikel:
1. Jørgen Hæstrup: „Hilsen til Vera“
om våbennedkastninger på Fyn
2. Alm. Afl.1989/109 Generalrapport
over modtagelse af våben og
sabotagemateriel fra Fly – Region IV
v. Erik Frandsen. Stadsarkivet.
3. Samtale med adskillige ældre beboere i Sognet bl.a. Poul Winther
Hansen.
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HEKSEFONDEN FIK
45.000 KR. TIL TELT

Dame- og herrefrisør

Nu mangler heksefolket bare et sted til opbevaring af teltet
Af Ole H. Christiansen
For anden gang er det lykkedes
os at få del i en del af Odense Kommunes ”Forstadspulje”, altså en pendant til den konto, der bruges til den
oprindelige Odense Kommune.
Vi havde ansøgt om et beløb til
dækning af et telt som det, vi hvert år
lejer til brug ved Sankt Hans Festen,
og minsandten i år lykkedes det igen
at få del i puljen.
45.000 kroner har vi at disponere
over, så nu skal vi på jagt efter det

helt rigtige telt, der er så stort, at det
er anvendeligt til formålet, og så lille,
at vi kan tumle det.
Vi skal også kunne opbevare det
under tag, og vi kan nok ikke bare
købe et telt til at opbevare det i.
Når vi ser i avisen, hvilke projekter forstadspuljen har støttet, så
synes den at støtte virkelig gode projekter, der udføres af folk, som i deres brødløse jobs er med til at holde
liv i foreninger til gavn for lokalsamfundene. Det er næsten som at få
en julegave juleaften.

SK Totalbyg
Søren Kjeldsen
Lunden 58 ● 5320 Agedrup

Mobil 2324 7764
Tømrer - Snedker - Murer

www.sktotalbyg.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
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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
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Selskabsforretning
Dinér transportable
Vi klarer alt i Dinér-transportable
samt i vores selskabslokaler

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

Brolandvej 7
5320 Agedrup
TLF. 6593 8707

MØLLEDAMMEN 11
BULLERUP

PIZZA VERO
v/ Mehmet og Hassan
Mølledammen 7, 5320 Agedrup
6610 9170
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STRIDEN MELL
BULLERUP BØR

Bullerup private Børnehave er netop

ARTIKEL
Af Erik Schmidt

Fv. Bent Aage „Benner“ Due Rasmussen, formand Hans Ove Nielsen, næstformand
Tove Dyrvig, Karin Ritter, Niels Peder Jensen (suppleant), Lene Marqvardsen og Bent
Ole Walther. Per Olesen og sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen var ikke til stede, da
billedet blev taget.

AGEDRUPS NYE
MENIGHEDSRÅD
Nye kræfter i menighedsrådet - tidligere formand
for beboerforeningen, Tove Dyrvig, valgt til
næstformand, da rådet konstituerede sig. Hans
Ove Nielsen tager en tørn mere som formand.

12

Af Hans Ove Nielsen
Før var der otte, nu er der syv…
Ny bestemmelse om antal af
medlemmer i menighedsrådet i den
nye funktionsperiode, gjorde at menighedsrådet gik fra otte valgte medlemmer til nu syv.
Af de syv blev der plads til 3 nye
– nemlig Tove Dyrvig, Karin Ritter
og Lene Marqvardsen. Niels Peder
Jensen blev suppleant.
Af de ”gamle rødder” fortsætter
Hans Ove Nielsen, Bent Ole Walther,
Per Olesen og Bent Aage Due Rasmussen.

Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen er født medlem af menighedsrådet.
Det nyvalgte menighedsråd har
holdt det første møde og fordelt rollerne. Hans Ove Nielsen fortsætter
som formand med Tove Dyrvig som
næstformand.
Som kontaktperson valgtes Lene
Marqvardsen og som kirkeværge
valgtes Bent Ole Walther.
Første rigtige arbejdsdag er 1.
søndag i advent og funktionsperioden
er på 4 år, indtil der igen er valg til
menighedsrådet.
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Bullerup private Børnehave, der
holder til i den tidligere Bullerup Børnehaves bygninger, er ved at få fast
grund under fødderne.
Der er pr. 1. december indskrevet 26 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.
Den „gamle“, selvejende børnehave, Bullerup Børnehave, har desuden netop modtaget civilstyrelsens
godkendelse til at ændre vedtægter således, at formålet for den gamle institution er at udleje/udlåne ejendommen til den nye institution Bullerup
private Børnehave.
Formanden, Peter Topp Jensen,
tror ikke, at Odens Kommunes repræsentanter er glade for denne afgørelse.
- Odense Kommune havde hævdet, at denne konstruktion ”næppe var
lovlig”, og kommunen mister dermed
fuldstændig kontrollen med den
„gamle institution”.
Samtidig ændrer Bullerup Børnehave navn til Fonden Bullerup.
- Det sker for ikke at skabe begrebsforvirring til den nye privatinstitution, Bullerup private Børnehave, siger Topp Jensen.
Nu venter sagen, som Bullerup
Børnehave har anlagt mod Odense
Kommune med henblik på at få kommunen dømt for uberettiget opsigelse
af driftsoverenskomsten med krav om
erstatning for manglende indtægter.
På grund af sagens principielle
karakter, behandles den direkte i
landsretten.
SAGEN DIREKTE I LANDSRETTEN

Det sidstnævnte ser Peter Topp
Jensen ingen problemer i.
Bullerup Børnehave har accepte-

LEM ODENSE KOMMUNE OG DEN GAMLE
RNEHAVE DIREKTE I LANDSRETTEN

p blevet godkendt som vuggestue. 26 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn tilmeldt pr. 1. december

Her er børnene fra den nye Bullerup private Børnehave ude at prøve-gå t-shirts, som de lokale handlende har sponsoreret.

ret, at sagen efter ønske fra Odense
Kommune overdrages direkte til Østre
Landsret.
- Grunden til at man gerne vil
have sagen flyttet er kompleksiteten i
det forhold, at Bullerup Børnehave
på et tidspunkt gerne vil sælge grunden til Bullerup private Børnehave og
børnehavens ”ret til at gøre dette”.
Kommunens synspunkt er det, at
„midler, som er finansieret via den
kommunale økonomi, ikke må anvendes til berigelse af kommercielle aktører på fællesskabets bekostning.“
Bullerup Børnehave stævner
Odense Kommune for knap 1 million
kroner.
Omvendt mener Odense Kommune at have et tab på 1,5 million kroner, og hertil kan lægges advokatomkostninger, interne ressourcer m.v
– altså et krav på knap 3 mill. kr.

EN GOD SAG

Bestyrelsen for Bullerup Børnehave, som altså er den gamle institution, der ikke længere driver børnehave, men ejer bygningerne, mener at
have en god sag.
- Efter at have modtaget svarskrift
fra Odense Kommune er det bestyrelsens og vores advokats opfattelse, at
vi fortsat har en særdeles god sag og
gode muligheder for at få dækket vores tab, siger Peter Topp Jensen.
- Der er i landsretten lige faldet
dom i en lignende sag, hvor Hørsholm
Kommune har tabt til en selvejende
institution. Sagen har en del paralleller til Bullerup, så vi har fulgt sagen
med interesse i bestyrelsen.
Peter Topp Jensen finder i øvrigt
sagen nødvendig, men uværdig for
Odense Kommune.
- Vores holdning til sagen er, at

13
Der er nu 38 børn i børnehaven.

det er en uskøn, rodet og ikke for
Odense Kommune værdig sag at føre.
Det er et politisk ansvar, at sagen nu
skal afgøres ved domstolene, og det
kan blive en dyr affære for Odense
Kommune.
Peter Topp Jensen karakteriserer
i øvrigt samarbejdet mellem den nye
private børnehave og Odense Kommune som værende „særdeles positivt, konstruktivt og fremadrettet“.
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SMØRREBRØD
PL
ATTER
PLA
OSTEBORDE
PØLSEBORDE
K
OLD BUFFET
KOLD
V
ARM BUFFET
VARM
ANRETNINGER

Lene & Dennis Karlsen, Rugløkkevej 2 - 6610 9305

TØMRERMESTER

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

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

HVORDAN HAR DU HAFT
DET I SKOLEN I DAG?
Selv ikke den dygtigste lærer kan hamle op med en klasse der ikke trives.

Af Vicky Andersen, skolebestyrelsen
Hvordan har du haft det i skolen
i dag?
Mon ikke det er et almindeligt
brugt spørgsmål i de fleste hjem? Vi
forældre vil gerne have at vores børn
kommer glade og harmoniske hjem,
har lært noget, har leget med nogen
og glæder sig til at møde igen næste
dag.
Hvad er egentlig vigtigt for dit
barns skolegang?
Bør det ikke være en selvfølge:
At dit barn får de undervisningstimer, det har krav på?
At dit barn modtager undervisning i vedligeholdte lokaler?
At dit barns undervisningsmaterialer er tidssvarende og motiverende?
At dit barn modtager undervisning i et miljø, hvor der tid og rum til

den enkelte?
At skolen tilbyder et samarbejde
med hjemmet, hvor der blandt andet
er tid til dialog om elevens udbytte af
undervisningen?
TRIVSEL OG FORÆLDREOPBAKNING

Spørgsmålet er, hvor meget disse
ting nytter, hvis ikke dit barn trives
på skolen? Trivslen går forud for enhver undervisningssituation. Selv ikke
den dygtigste lærer, den nyeste bog
eller den mest udviklende legeplads
kan hamle op med en klasse der ikke
trives.
I skolebestyrelsen beskæftiger vi
os løbende med elevernes trivsel. Men
vi ved også godt, at vi ikke kan løfte
opgaven uden forældreopbakning.
Det er forældrene der er de vigtige
baggrundsfigurer. Det er dem, der
først og fremmest må acceptere hin-

Okt./nov.
KALENDEREN
18. 12. 08
23. 12. 08
24. 12. 08 - 4. 1. 09
9. 1. 09 - 10. 1. 09
26. 1. 09
Uge 8

Skolebestyrelsesmøde
Sidste skoledag før jul
Juleferie
Skolebestyrelseskonference
Skolebestyrelsesmøde
Vinterferie

Trivsel i skolegården? Emil, Ali, Mathias
og bagest Oliver.

anden og aktivt nedbryde de fordomme der måtte være.
De må være meget sammen, deltage i klassens liv og lære hinanden
at kende med respekt for hinandens
forskelligheder.
Er det i virkeligheden ikke også
det vi forventer af vores børn…?? Er
det i virkeligheden ikke essensen af
de samværsregler der indgås børnene
og læreren imellem?
Det tror vi, at det er. Så på den
måde har vi forældre jo en klokkeklar indflydelse på, hvordan det skal
gå vores børn i skolen.
Forestil jer et scenarie med
samværsregler for forældre(!) Nej,
vel? Vi i skolebestyrelsen er her for
børnenes skyld, og dét fokus skal vi
holde fast i.
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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
Katja Nielsen (elev 9. b )
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OBLIGATORISK BØRNEHAVEKLASSE
veklassen, hvor der undervises efter
systemet „Hop om bord i lyd og ord“.
Skolefritidsordningen har udarbejdet læreplaner for de aktiviteter,
der foregår der, så også her er
man godt på vej.

omsorgsdage, seniordage og ferie- fridage også er gældede for skolens personale. Antallet af disse dage er stigende, og vil yderligere stige i de
kommende år. Hertil kommer, at der
også er dage, hvor personalet er på
kurser, konferencer eller på lejrskole
og ekskursion med en enkelt klasse.
Vi søger at løse situationerne ved
at have knyttet faste vikarer til skolen
og ved at skolens lærere læser nogle
vikartimer. Ved planlagt fravær har
den faste lærer også lagt en plan for
timerne.

DRONNINGENS FORTJENSTMEDALJE

ETNISKE KRITERIER

Nu skal alle børn gå i børnehaveklasse, lærer Hanne Jacobsen
stoppede og fik Dronningens fortjenstmedalje, fravær i personalegruppen, etniske kriterier for frit skolevalg, haloween-fest og nyt
halvårsskema først fra 19. januar
Af Birgitte Andersen, skoleleder

BIRGITTE

Den danske folkeskole er i stadig forandring. Partierne bag folkeskoleloven er enige om en række ændringer af folkeskoleloven, der får
betydning for børnenes første år i skolen. De vil være gældende fra 1.
august 2009 og således gældende for
de elever, der skal skrives ind i
skolen i uge 4, 2009.
For dem bliver børnehaveklassen obligatorisk, og undervisningspligten udvides fra 9 til
10 år.
Formålet er at styrke indskolingen i folkeskolen og begynde indlæringen allerede i
børnehaveklassen.
Der skal ske en obligatorisk
sprogvurdering i starten af børnehaveklassen, så undervisningen allerede
fra begyndelsen kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige forudsætninger og princippet om undervisningsdifferentiering.
Det betyder, at der skal fastsættes en ny indholdsbeskrivelse med tilhørende trinmål for undervisningen i
børnehaveklassen, der præciserer og
tydeliggør arbejdet med børnenes
sproglige udvikling. Faglighed og legende tilgang til undervisningen skal
fortsat være integrerede værdier i
indskolingspædagogikken.
Som noget nyt er det også
blevet en kommunal forpligtigelse til
at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger.
Det vil i praksis ikke få så stor
betydning på Agedrup Skole, da der i
mange år har været tradition for, at
alle børn starter i børnehaveklassen.
Nyt vil være, at man allerede ved
børnehaveklassestart skal søge udsættelse, hvis man ønsker ens barn skal
starte senere i skolen.
Bogstavindlæringen har der i
nogle år været taget fat på i børneha-
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Ved udgangen af september måned stoppede HanInformerer ne Jacobsen som
lærer efter at have
virket i folkeskolen siden 1966.
Hanne startede på
Fraugde Skole, og
da den blev nedlagt som selvstændig skole i 1992,
kom hun til Agedrup, hvor eleverne
siden har nydt godt af hendes undervisning. Hjemkundskab, idræt, matematik og ikke mindst specialundervisning har stået på skemaet.
Som anerkendelse for et langt liv
i og med folkeskolen, for hårdt
arbejde, udholdenhed og dygtighed
fik Hanne overrakt dronningens fortjenstmedalje ved afskedsreceptionen, hvor skolens personale og
Hannes familie deltog.
Jeg vil også her sige Hanne tak
for de år, hun har været på Agedrup
Skole, og den indsats hun har ydet,
samt ønske hende et godt otium.
FRAVÆR I PERSONALEGRUPPEN

På nogle forældremøder er skolebestyrelsesmedlemmer blevet mødt
med spørgsmål om fravær i personalegruppen.
Fraværet opleves af nogle som
værende omfattende, og vi har desværre også været ramt af mere alvorlig sygdom og deraf følgende mere
fravær end tidligere.
Ud over almindelig sygdom kommer, at kommunens og arbejdmarkedets regler om barns 1. sygedag,
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Børn- og ungeudvalget i Odense
Kommune har sendt forslag til kriterier om frit skolevalg til høring i
skolebestyrelserne, og Agedrup skolebestyrelse har i sit høringssvar hilst
forslaget velkomment.
Bliver det vedtaget, vil det betyde, at klassekvotienten skal være
under 22 for at elever fra andre skoledistrikter kan optages i en klasse, og
at etnicitet indlægges som et kriterium
ved optagelse på anden skole end
distriktsskolen.
Dette gøres for at fremme målsætningen om, at børn og unge mødes på tværs af etnicitet.
Det betyder, at såfremt en skole
har en større andel af etnisk danske
elever end den samlede andel i
Odense Kommune, vil børn med anden etnisk baggrund blive optaget før
børn med etnisk dansk baggrund.
Hvis en skole derimod har en
større andel af elever med anden etnisk baggrund end den samlede andel i Odense Kommune, vil børn med
etnisk dansk baggrund blive optaget
før børn med anden etnisk baggrund.
Målet er, at flere skoler kommer
til at afspejle elevsammensætningen
i byen generelt og dermed bidrager til
kulturmødet mellem etnisk danske
elever og elever med anden etnisk
baggrund.
Høringssvaret kan læses på skolens hjemmeside.
HALOWEENFEST OG NYT SKEMA

En ny tradition er ved at tage form
på Agedrup Skole. For andet år blev
der afholdt en fantastisk, uhyggelig og

stemningsfuld hallowen fest i skolens
fritidsordning.
Som det kan ses af de billeder,
der er lagt på Forældreintra, var der
gjort meget ud af forberedelserne.
Udsmykningen var både smuk og
uhyggelig på en gang.
Man blev ledt ind til festen ad
stien til indgangen i Nord, hvor der

var placeret et stort antal meget flotte
udskårne græskar med lys i.
Festdeltagerne havde gjort deres
til at stemningen skulle være i top ved
at møde op i flotte kostymer, og personalet, der ikke var lette at genkende,
havde arrangeret en uforglemmelig
aften for børnene.
Med den nye ferieplan er skole-

året ikke længere halvgående ved juleferien. Man skal derfor være opmærksom på, at der først skiftes til
det nye skema 2 uger inde i det nye år
startende mandag d. 19. 1.
Jeg vil afslutningsvis ønske alle
en glædelig jul og et godt og lykkebringende nyt år.

UNDGÅ TRAFIKKAOS OG FÅ SUNDE BØRN!
Skolebestyrelsen opfordrer forældre til om muligt at undgå at køre deres børn i skole
Af Preben Skytthe, skolebestyrelsen

HUSK!

Vi i skolebestyrelsen på Agedrup
Skole arbejder løbende med at skabe
en sikker skolevej for vores børn.
Og da vi går den mørke og kolde
tid i møde, er det vist tid til at fokusere på emnet igen.
VI CYKLER I SKOLE

Det er sundere at cykle end at blive bilet.

Vi opfordrer og forsøger at tilskynde, at så mange børn som muligt
cykler eller går i skole.
Det er vores opfattelse, at motion
og sundhed er meget vigtigt både
m.h.t indlæring og trivsel samt det
faktum, at børn bliver mere og mere
inaktive og dermed øges risikoen for
overvægt.
I vores lokalområde er der et veludbygget stisystem, der giver mulighed for, at cykle sikkert udenfor de
mest trafikerede veje. Der er skolepatrulje, som hjælper vores børn over
Brolandvej ved skolen. Så hvis man
sørger for at børnenes cykler er udstyret med gode lygter og reflekser,
skønner vi, at det er meget sikkert at
cykle i skole.

ligt at sætte
børnene af på
vej til job.
Andre forældre har helt
andre grunde
til at køre i
bil. Det vil
aldrig kunne
undgås.
Preben Skytthe.
I perioden fra kl.
7.40 og til 7.59 er der hver morgen
nærmest trafikkaos omkring buslommen ved IBM-Data, Oldermandsgyden og P-pladsen ved Møllekroen.
Resultatet er, at Oldermandsgyden er kørt helt i stykker, hvilket er
til stor gene for de retmæssige brugere af vejen.
P-pladsen ved Møllekroen er privat område, og det er derfor jf. Lov
om mark og vejfred ulovligt at parkere der. Endvidere må børnene
krydse Brolandvej steder, hvor der
ikke er skolepatrulje.

NEGATIV SPIRAL

Desværre er der en fejlagtig opfattelse af, at det på grund af trafikkaos er farligt at lade børnene gå eller cykle i skole. Forældrene vælger
derfor at køre deres børn i skole med
endnu mere trafikkaos til følge!
Mange forældre kører i bil til arbejde, og for dem vil det virke natur-

Indkørsel på skolens område mellem
7.30 og 12.00: forbudt.
● Standsning og parkering på Brolandvej
– 50 meter på begge sider af indkørslen: forbudt
● Ved afhentning på skolens område –
parkering kun tilladt i opmærkede
båse.
● Skolepatruljens anvisninger skal altid
følges
●

STANDSNING FORBUDT

Der opstår ofte meget farlige si-

tuationer når cyklister skal køre
udenom en bil, der er holdt ind til siden for at sætte elever af. Derfor er
der standsningsforbud på begge sider
af skolens indkørsel.
Vi vil dog gøre opmærksom på,
at situationen er lige så farlig 75 eller
100 m fra indkørslen, så lad være med
det.
Kort sagt er der meget dårlige afsætningsmuligheder omkring skolen,
hvis man er i bil. Det er endnu en
grund til at lade børnene cykle eller
gå i skole.
Hvis man er utryg, kan man jo
følges med børnene.
Den vigtigste faktor er dog, at vi
- forældre som børn - viser hensyn og
overholder love og regler.
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På forhånd tak
Skolebestyrelsen
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JULETRÆET VED BUTIKSTORVET
Postorkester var med, da juletræet blev tændt. Foreninger og butikker hjalp hinanden.
Af Ole H. Christiansen
Igen i år har Ove Hjulmand kvit
og frit leveret vores juletræ, der vil
stå og lyse op ved vort butikstorv hele
december måned.
Tændingen i fredags til Odense
Postorkesters musik samlede en

masse af beboerne til den nu traditionelle udskænkning af æbleskiver og
gløgg samt kakaomælk til børnene.
Det er beboerforeningen, der står
bag arrangementet og omkostningerne, mens butikkerne leverer varerne, men vi får en masse hjælp fra
de andre foreninger, der også står bag

PARK OG STIER ORDNES
„Park og Vej“ lover at istandsætte stier i skoven og ved Skovhaven
Af Ole H. Christiansen
Endnu en gang er det lykkedes at
få en god kontakt til kommunens
park- og vejvæsen.
Ved en gennemgang af noget af
vort område sammen med den tilsynsførende Jørgen Edgar Hansen har han
givet tilsagn om at istandsætte grus-
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stien gennem skoven samt fjerne rødderne i asfalten ved Skovhaven.
Endvidere vil der ske en rydning
og beskæring af nogle buske såvel ved
stien som i det, vi kalder ”Naturparken” ved siden af skolen.
Her er søen ved at gro til, men
det er stadig et idyllisk område, og der
kan etableres en mindre rasteplads

Sankt Hans Festen, nemlig bl.a. FDF,
Skytteforeningen og FIF m. fl.
Træet skal lyse op i den mørke
tid og være med til at skabe det sammenhold, vi skal have i denne her
landsby.
Til sidst lige en lille bøn. Lad det
nu stå urørt og dermed uden hærværk.
modsat stien, som belægges med grus.
Kommunen betaler for at få klippet den sti langs med åen, som vi for
længst har bedt om. Arbejdet er
udliciteret, men firmaet har kun udført arbejdet en eneste gang gennem
årene, så det må der rådes bod på nu.
Til sidst fik vi tilsagn om at få
smukkeseret området ved Brolandvej
med 5. maj-mindestenen og landsbyens flagstang. Bl.a. bliver det ene af
træerne fældet, det andet beskåret og
enebærbuskene rettet til eller erstattet af andet.

DE GARVEDE KÆMPER

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

Beboerforeningens formand, Gregers Laursen, flankeres her af f.v. AnneLise Laursen, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen og Grete Nielsen .
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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

BUMPENE IGEN

Er der mon folkelig opbakning til fjernelse af bumpene?
Tak for svaret i nr. 84 om mit forslag til fjernelse af bumpene på Brolandvej og Lunden. Men har vi muligheder for at komme videre med
forslaget via beboerforeningen?
Jeg er betaget af, at indbyggerne
i ”krigshavnen” Vorbasse er glade for
at slippe af med deres bump, så min
idé måske ikke er helt ved siden af,
og Vladimir og jeg har derfor været
ovre og se på forholdene.
Det er jo en almindelig landevej
med ikke så meget trafik som vi ser
her på Fyn, omkring Odense i hvert
fald og så på vor alt for smalle motorvej E 20.

Selvfølgelig måtte vi også tale
med nogle beboere i landsbyen derovre, og de bekræftede dine udsagn.
Men en ting lagde jeg mærke til.
De jyder kører åbenbart alle sammen
med 20 km/t hurtigere, end man må
ude på landevejen, mens de satte hastigheden ned til 50 km/t gennem
Vorbasse. Det er da flot.
Vi var for resten også henne og
se på ”krigshavnen” og dens to krigsskibe. Jo, de har rigtig taget den lille
historie til sig, kunne vi se.
Med venlig hilsen
Olivia W. Olsen

Kære Olivia
Jeg har selv talt med flere beboere her, og de har alle været enige i, at
det vil være en god idé at erstatte bumpene med ”40 km” skilte.
Ja, nogle nævnte, at et af de automatiske målere med lys i burde stå ved
indkørslen til vor landsby. De må være
til at betale nu, da man finder dem i
selv små landsbysamfund.
Men det er klart, at der skal være
en folkelig opbakning, før vi kan gå
videre med forslaget til kommunen,
så det ikke bare er ”mundsvejr”, vi
kommer med.
Man har fortalt mig, at bumpene
og rundkørslen i sin tid er anlagt efter
en kraftig opfordring fra beboerforeningen, så hvis vi nu skal bede om
at få bumpene væk, skal vi jo ikke
komme kort tid efter for at få dem
anlagt igen.
Men det er jo en gammel lande-

vej, der skal gøres ordentlig i stand,
når man er færdig med al ledningesarbejdet i den.
Vi må nok derfor indkalde til et
borgermøde, som også kan omfatte
andre ting, og da vi nu har 460 medlemmer, skulle vi nok kunne være repræsentative, hvis en betydelig del af
dem møder op, som de gjorde til vore
møder om Ring 3 i sin tid.
Vi har haft det oppe på det sidste
bestyrelsesmøde, men har endnu ikke
besluttet os for noget konkret. Derfor
tager vi det op igen.

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
keldthykjaer@live.dk
Sekretær
Anne-Lise Laursen
Skovhaven 43
5320 Agedrup
Tlf.: 66 10 87 19 - gregers.cady@youmail.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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Nu tændes 1000 julelys:

JULENS GUDSTJENESTER
Gudstjenester juleaften kl. 14.30 og 16.00
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Jul for de mindste - onsdag d.
10. december:
Dagplejer, børnehaver og børn i
især denne aldersgruppe indbydes til
at komme og se juletræerne blive
tændt i Agedrup Kirke. Julekrybben
er på plads i vindueskarmen.
Vi skal høre om Jesus-barnet og
synge om hans fødsel, og der bydes
på pebernødder efter gudstjenesten.
Der afholdes to gudstjenester:
For de mindste kl 9.15 og for
børnehavebørnene samme dag kl.

ADVENTSTIDENS SÆRLIGE GUDSTJENESTER
Den store julefortælling.

SYNG JULEN IND
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4. søndag i advent, søndag d. 21. december kl. 19.00
- Festlig musikgudstjeneste - De 9 læsninger
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
I Agedrup Kirke synger vi nu for
18. gang julen ind efter en meget gammel tradition, som stammer fra kristendommens allerførste tid. Det er en
stemningsfuld musikgudstjeneste,
hvor både menighed og solister er
aktive og hvor vi i fællesskab ’varmer’ op til højtiden.
„De 9 læsninger“ har fundet vej
til danskernes hjerter. Måske fordi
gudstjenesten er fyldt med dejlig julemusik. Måske fordi „de 9 læsninger“
læses af folk fra menigheden. Måske
fordi centrale og kendte stykker af

10.00. Andre som har mulighed børn som voksne - er meget velkomne
til at være med.
Jul for skolen: er i år efter skolens ønske kun for de 4 første årgange
og finder sted onsdag d. 10. dec. kl
10.45.
Juleaften: Gudstjenester kl.
14.30 og kl. 16.00. Michael Thrane
vil medvirke på trombone.
Juledag: Højmesse kl. 11.00.
Her vil kirkesanger Annie Leth gøre
julens egentlige højtidsdag endnu
mere festlig ved at synge en jule-solo.
2. juledag: Gudstjeneste kl. 9.00

Bibelen i veksel med et festfyrværkeri
af dejlig musik og jule-sang udgør
gudstjenesten.
Har du lyst til at læse en af de 9
læsninger højt denne aften, så kontakt sognepræsten senest fredag d. 12.
december.
Blandt de medvirkende er udover
menigheden: Messingblæserkvartet
med bl.a. Michael Thrane på trombone og vores egen kirkesanger Annie Leth som solist.
Alle akkompagneres af pianist/
organist Kristin Lomholt. Sognepræsten er liturg (ansvarlig).
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1. søndag i advent d. 30.
nov. kl. 11.00 familiegudstjeneste med Lucia-optog
Som allerede annonceret i sidste
nummer af A.R. byder vi det nye kirkeår velkommen 1. sø. i advent d. 30.
november, kl. 11.00 med vores traditionelle familiegudstjeneste, hvor det
første lys i adventskransen naturligvis tændes.
Børne-ungdomskoret medvirker
under ledelse af organist Kristin
Lomholt i det traditionsrige Luciaoptog, så vores kirkenytår kan fejres
på vanlig festlig vis.
Efter gudstjenesten bydes på
kaffe, sodavand og pebernødder i våbenhuset.

GLÆDELIG

JUL

KYNDELMISSE
Lysgudstjeneste søndag d. 1. februar kl 17.00
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.
St. St. Blicher, 1838

Lysgudstjenester (Missa Candelarum) har man fejret helt tilbage fra

NYTÅR 2008/09
Nytårsaftensdag søndag
d. 31. december kl. 16.00
- med champagne
En stadig større søgning til
nytårsgudstjeneste på årets sidste
dag end på årets første gør, at vi i
Agedrup kirke igen i år vil ønske
hinanden godt nytår som optakt til
årsskiftet.
Gudstjenesterne i julen er altid godt besøgt, ikke mindst juleaften, hvor vi holder 2 gudstjenester for at rumme alle, som gerne
vil i kirke ligeledes som optakt til
festen.
Der er Nytårsgudstjeneste
onsdag d. 31. december kl. 16.00.
Så kan man også nå hjem til Dronningens nytårstale kl. 18.00!
Umiddelbart efter gudstjenesten bydes
på et glas champagne og et
stykke kransekage i våbenhuset. Der er ingen
gudstjeneste nytårsdag. Der henvises til nytårsaftensdag og til
nabokirkerne, hvortil kirkebilen
naturligvis også kører.

kirkens begyndelse. Kyndelmisse er
d. 2. februar og iflg. traditionen vinterens midte (’knude’) og årets koldeste dag (!) Vi fejrer den på den første søndag i februar, som i år er d. 1.
februar.
Oprindelig tilbage i den katolske
tid var kyndelmisse en fest for Jesu
fremstillelse i templet og Marias renselse 40 dage efter Jesu fødsel. Man
tog også sine lys med i kirke for at få

dem velsignet.
Efter reformationen fortsatte man
med at fejre kyndelmisse-gudstjenester – nu som en gudstjeneste med
lyset i centrum, fordi det sande lys er
Jesus Kristus.
Igennem salmer, læsninger og
solosang – og selvfølgelig med masser af levende lys – vil vi denne søndag eftermiddag samles om lyset i
skumringens time.
Gudstjenesten er lidt anderledes,
end vi er vant til med dejlig musik
samt centrale læsninger om lyset, og
hvad det betyder for os. En stemningsfuld og håbefuld gudstjeneste. Efter
gudstjenesten bydes på kaffe/sodavand i våbenhuset.

ER DER NOGET AT GRINE AF
NÅR VI BLIVER GAMLE?
Sogneaften med sognepræst og bonde, Anders Bonde,
onsdag d. 14. januar kl. 19.30 i Agedrup Sognegård
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
„Er der noget at grine af, når vi
bliver gamle – når alderdom bliver en
kvalitet…..“ har sognepræst Anders
Bonde, Lyngå, kaldt sit causeri i NN.
Med udgangspunkt i et møde
med mennesker, der er nået til en af
de „ældste“ klasser i „Livets skole“,
giver han et muntert indblik i det „Livets efterår“, som for de fleste rummer mange spændende nuancer.
Ofte kan det være et liv på trods,
men selv her kan alderdommen vise
sig at være en udfordring, der giver
mening og livskvalitet. Og her spiller
en god gang lune og en varm latter en
ikke ringe rolle.
Anders Bonde er cand. mag. i
historie, præst på landet og bonde.
Landbokulturen er hans inspirationskilde. Her er der netop tradition for at
tillægge livserfaringen stor betydning.
Og det er foredragsholderens opfattelse, at den ældre rummer en ressource af indsigt, som samfundet som
helhed kunne være tjent med at drage

Sognepræst og bonde, Anders Bonde.
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større nytte af.
Foredraget holdes i causeriets
muntre form, hvor der er noget til eftertanken.
Alle er hjerteligt velkomne, og
der er gratis adgang. Der bydes på en
forfriskning à 25 kr.

LITTERATURKREDSEN
Vi mødes i januar til nye læseoplevelser. Nye interesserede er velkomne til at være med og kan forinden henvende sig til sognepræsten.
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NAVNLIG NAVNE

Nyt fra kirkebogen for september-oktober 2008

Døbte i Agedrup Kirke
07. 09. 08
07. 09. 08
20. 09. 08
05. 10. 08

Oskar Vestergaard Høj, Rønnehaven 6, Bullerup
Nikita Marie Birkemand Christensen, Kærbygade 5B, Vester Kærby
Emilie Lindegaard Østerhaab, Falen 21D, 4.th., Odense C
Naja Haaknel, Østergårdsvej 1, Munkebo

Hr. og fru Hansen.(Joan Strøm)

Vielser i Agedrup Kirke
20. 09. 08
04. 10. 08

Ann Maj-Britt A. Østerhaab og Lars L. Rasmussen, Falen 21D, 4.th., Odense
Betina Seier Købke og Brian B. Jeppesen, Hjulets Kvarter 39, Odense SØ

Bisættelser/begravelser i Agedrup Kirke
19. 07. 08
04. 09. 08
16. 09. 08
25. 09. 08
15. 10. 08
21. 10. 08

Svend Kristian Andersen, Tyrsbjergvej 4, 5210 Odense NV
Esther Nielsen, Vollsmose Allé 40, Odense NØ
Edna Herdis Andersen, Mågebakken 80, Odense SV
Edith Agnete Silkjær, Saven 8, Bullerup
Edith Viola Riis Andersen, Hjallesegade 30, 5260 Odense S
Steen Richard Nielsen, Brolandvænget 10A, Bullerup

KUNST I AGEDRUP SOGNEGÅRD
De lokale billedkunstnere Kathrine Haugaard Sørensen og Joan
Strøm, udstiller nogle af deres malerier i Agedrup Sognegård
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
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Kathrine Sørensen udstiller fra 5.
november til 31. december 2008.
Hendes tema er „Sanselige anelser“
som afspejler stemninger af lys og
mørke i livet.
- Det sker mange gange at et maleri maler sig selv, fortæller Kathrine.
- Det er en fantastisk oplevelse når det
færdige resultat viser sig for mig, efter at jeg i nogen tid har arbejdet i et
vægtløst univers.
- Jeg bruger frit af guds rige natur, hvis farver er utrolig stærke, de
smukkeste ting i livet prøver jeg at
indfange, lyset, solen som for mig giver liv til alt levende og åbner fantasiens former og sanselighed.
Jeg er „autodidakt“, derfor er
mine penselstrøg uspolerede eller
måske upolerede, men spørg lige dig
selv, hvad det er der gør kunst til god
kunst.

Joan Strøm er bosiddende i Bullerup siden 1988 og som mange nok
kender fra Bullerup Mode Klip, er
også billedkunstner.
Hun har løbende udstilling i salonen og hos lægerne i Bullerup og
har udstillet i flere virksomheder og
kunstforeninger på Fyn og Jylland.
- Det at male er blevet en stor del
af mit liv og giver mig utrolig megen
glæde, fortæller Joan Strøm om sine
kunstneriske udfoldelser.
- Jeg henter inspiration overalt. I
min dagligdag, i naturen, ja selv i vejret. Mine malerier kan nemt begynde
ét sted og til min overraskelse ende et
helt andet sted.

FORÆLDRE TIL
KONFIRMANDER MØDES
22. januar kl. 19.30
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

Den blå fontæne. (Kathrine Sørensen)

Jeg har opdaget at det er forskelligheden i de øjne som ser på den. –
jeg tror ikke nogen kan formå, at sætte
endegyldigt svar,
JOAN STRØM UDSTILLER

Joan Strøm udstiller fra 9. januar
2009 til 16. marts med fernisering efter gudstjenesten d. 11. januar.
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Forældre til sæsonens konfirmander indbydes til møde i Agedrup Sognegård torsdag d. 22. januar kl.
19.30.
Vi vil tale om forberedelsen og
de praktiske ting i forbindelse med
konfirmationerne til foråret. Vi skal
også spille et spil, som hjælper os med
at definere vores opgaver og ansvar i
forhold til konfirmanderne. Det plejer at give en god diskussion!
Der bydes på ost og rødvin undervejs. Tilmelding kommer senere pr
mail/brev.

ORGANISTENS
KLUMME

SØNDAG D. 7. 12. KL. 13.00-17.00.
JULEHYGGE FOR KORSANGERE

Kirkens kor er inviteret hjem til
mig hvor vi skal hygge os med at lave
juledekorationer med skovens julepynt som vi selv skal ud og finde.

Af Kristin Lomholt, organist
Jeg ser meget frem til denne julemåned i Agedrup Kirke.
Det bliver en måned hvor vi
holder højtiden sammen og husker
tilbage på juletid som vi har oplevet den før. Nogle er gået bort og
nye små kommet til.
Juletiden oplever vi alle forskelligt, men for alle tror jeg, den
rummer en mulighed for eftertanke
og gode minder.
Vi har 1. advents søndag indledt juletiden med et smukt Luciaoptog.
Jeg synes Agedrup Kirke er
utrolig smuk, og oplyst af levende
lys er kirken et af de mest stemningsfulde steder jeg kender! Hvor
var korbørnene fine i deres hvide
Luciadragter og hvor sang de
smukt!
Der er en række arrangementer i kirken, som jeg gerne vil nævne
her.
JULEKONCERT ONSDAG D. 3. 12.
KL. 19.30 MED VOKALGRUPPEN
“DET VAR TIDLIGT”

ONSDAG D. 10.12. KL. 10.45
AGEDRUP SKOLES JULEAFSLUTNING

Ved afslutningen medvirker
børne- og ungdomskoret med julerepertoire fra den hyggelige skuffe!
SØNDAG D. 21.12. KL. 19.00.
DE NI LÆSNINGER

Medvirkende: Michael Thranes
Blæserkvartet med Michael Mathiassen, trompet; Anne Brøns, trompet;
Anne Lene Hagedorn, basun og Michael Thrane, basun.
Michael har før spillet i Agedrup
Kirke før. Han er en meget dygtig
musiker, og hans smukke lyd på
trombonen kommer rigtig til sin ret
i kirkens fine akustik.
Denne gang har Michael tre andre musikere med og vi kan helt sikkert glæde os til en aften med de betydningsfulde læsninger afvekslende
med musik, som perler på en snor!
SÆT KRYDS I KALENDEREN:

Søndag d. 1. februar
KyndelmisseAgedrup kirkes Børneog Ungdomskor medvirker
Onsdag d. 25. februar
Koncert med Soulmates. Spændende korkoncert med 14-personers
kor fra Århus! .....soul, pop, gospel
og meget mere!
AGEDRUP KIRKES BØRNE- OG UNGDOMSKOR - UGENTLIG SANGWORKSHOP

„Det var tidligt“ giver julekoncert.

Julekoncert med en gruppe på
fire sangere. Sprudlende musik,
fuld af liv og julestemning. Gruppen er præsenteret særskilt her i
bladet. Efter koncerten severer
Inge-Marie æbleskiver i Sognegården... mmm...

Korsangere kan melde sig til
denne workshop, hvor vi vil arbejde
med stemmen i små grupper på højst
seks sangere pr. gang. Man skriver
sig på en liste ugen før man gerne
vil være med.
Vi arbejder med at synge både
solo og kor og laver sjove øvelser
som gør at man bliver en endnu bedre
sanger! Tid: Torsdage 13.30 - 14.00.
Start: 5. februar.

JULEN I KIRKEN
I ORD OG MUSIK
„Konfirmandundervisning for
voksne“ - 2. gang tirsdag d.
9. december kl. 17.00-19.00 i
Hans Tausens Kirke, Rugårdsvej 162, Odense
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Konfirmandundervisning for
voksne fortsætter også i det nye år.
Der kræves ingen forudsætninger,
andet end lyst til at genopfriske, genopdage eller blive bekræftet i viden
omkring kirken og kristendommen.
Ved fyraftensmødet i december
vil vi i ord og musik beskæftige os
med julens tekster og vidunderlige
musik, og vi skal selvfølgelig også
synge.
3. gang, tirsdag d. 5. februar 2009
kl. 17.00-19.00 også i Hans Tausens
Kirke, Ruggårdsvej 162, Odense.
Mere i næste nr. af A.R.
Efter vi har været i kirken spiser
vi sammen. Det koster kr. 25.
Husk! Kirkebilen eller fælleskørsel arrangeres og kan bestilles ved
henvendelse til kirkekontoret i kontortiden én uge før på tlf. 6610 8357.

Kollekten i december/januar:

MISSIONEN
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BLANDT HJEMLØSE
Kollekten i december/januar går
til Missionen Blandt Hjemløse.
Her forsøges basale behov tilfredsstillet gennem uddeling af tøj og
et billigt måltid mad, tilbud om tag
over hovedet, men også psykisk
hjemløshed med ensomhed, angst og
utryghed forsøger man at bekæmpe.
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GUDSTJENESTER
*Søndag d. 30 november (1. sø.i advent) Matt. 21,1-9: Indtoget i Jerusalem
Søndag d. 7. december (2. sø.i advent) Luk, 21,25-36: De sidste tider og Jesu genkomst
*Onsdag d. 10. december Luk. 2,1-14: Jesu fødsel
*Onsdag d. 10. december Luk. 2,1-14: Jesu fødsel
Søndag d. 14. december (3. sø.i advent) Matt.11,2-10: Johannes Døber i fængslet
*Søndag d. 21. december (4. sø.i advent)
*Onsdag d. 24. december (Juleaften) Luk. 2,1-14: Jesu fødsel
*Torsdag d. 25. december (Juledag) Luk. 2,1-14: Jesu fødsel
*Fredag d. 26. december (2. juledag) Matt. 23,34-39: Dommen over Jerusalem
*Onsdag d. 31. december (Nytårsgudstjeneste)

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

11.00
11.00
9.15+10.00
10.45
14.00
19.00
14.30+16.00
11.00
9.00
16.00

Torsdag d. 1. januar (Nytårsdag) - der henvises til Nytårsaftensdag
Søndag d. 4. januar (H.3.K.søndag)
Søndag d. 11. januar (1.sø. e H3K.) Luk. 2,41-52: Den 12.årige Jesus i templet
*Søndag d. 18. januar ( 2.sø.e. H3K): Johs.2,1-11 Brylluppet i Kana
Søndag d. 25. januar (3.sø.e.H3K) Matt.8,1-13: Helbredelsen af en spedalsk
*Søndag d. 1. februar (Sidste s.e.H.3.K) Matt.17,1-9: Forklarelsen på bjerget

Ingen
Kl. 17.00
Kl. 10.00
Kl. 9.00
Kl. 10.00
Kl. 17.00

Familiegudstj. med Lucia
Jul for de mindste
Jul for indskoling
H. A. Bisgaard
De 9 læsninger, musikgudstj.

C. O. Christensen
Med champagne
Kirkebil til nabokirkerne

C. O. Christensen
Kyndelmisse

* 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
Regnskabsfører: Niels Jacob Schousboe - 6610 9357 - njs@agedrup-kirke.dk

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Næste menighedsrådmøde er 11.
december kl. 17.00 – 18.30, 13. januar kl. 19.00 – 22.00 og tirsdag d.
10. februar kl. 19.00 – 22.00
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 Ida Hartmann-Petersen,
kirkekontoret, på tlf. 6610 8357

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

MENIGHEDSRÅDET
7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse)
Hans Ove Nielsen, fmd., Højen 4, 5330 Munkebo - 6610 7510 - HON@tdcadsl.dk
Tove Dyrvig, n.fmd., Daltoften 64, 5320 Agedrup - 6610 8714 - tdyrvig@hotmail.com

KIRKEVÆRGE
Bent Ole Walther, Oldermandsgyden 74, 5320 Agedrup - 6610 9480
2363 9480 (mobil)
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GLÆDELIG JUL!
Agedrup Menighedsråd, alle ansatte
ved kirken og sognepræsten ønsker
alle en glædelig jul
– og et godt nytår.

