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Pyh ha! Lars Arvads store
drøm gik i opfyldelse, og
hans dristige satsning lykkedes. Publikum er strømmet til Odense Vinterrevy,
og revykongerne har vist
respekt. Vinterrevyen er
kommet for at blive.

SVENDESTYKKET
Lars Arvad har som revymand før haft stor succes, men at drive en professionel revy uden sikkerhedsnet er kun for tunge drenge.
Med Odense Vinterrevy, som stadig er på plakaten, har han fået sit gennembrud. Der var stående applaus fra publikum som her til
premieren i Magasinet, og landets revykonger fra Falster til Ålborg har måttet tage hatten af for den unge, lovende revydirektør.

KIRKEBLADET
LÆS bl.a. om
Kyndelmisse lysgudstjeneste, om
menighedsrådets
forskellige udvalg,om Fastefood og om gudstjenesten Palmesøndag.

S. 20-24

Camilla Balslev er vikar for Lene B.

Palle „Brugs“ hædret med AR Prisen.

Den nye præstevikar s. 20

AR Prisen 2008

s. 5
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Af Ib Holdt, fmd. Lokalhistorisk Forening
■ Mandag den 23. februar kl. 19.30
er der generalforsamling i Lokalhistorisk Forening.
Foreningen driver et historisk
arkiv i Sognegården. Hvert år arrangerer foreningen aftener eller
eftermidage, hvor en person med tilknytning til egnen fortæller eller med
et indhold fra egnen af historisk art .
Foreningen er nu snart 20 år
gammel. Desværre er formanden
ikke kun 20 år gammel, men 20 år
ældre, end da foreningen gik i støbeskeen.
Det er nødvendigt at yngre melder sig på banen, hvis foreningen på
lang sigt skal bestå. Til generalforsamlingen giver foreningen såvel
kaffe som brød.
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Schmidt-Petersen, Vicky Andersen, Erik
Schmidt, Finn Pedersen, Ole Christiansen, Hans
Ove Nielsen

Af Martin Pedersen
■ Fjordagerscenens julestykke, Et
jule eventyr af Charles Dickens, som
er kendt for at være et uhyggeligt
eventyr, fik Fjordagerscenen løftet
med humor og sang og bevarede
budskabet.
Der var masser af komiske scener, kendte sange og masser af julestemning.
Julestykkets bød også på nye ansigter på Scenen. Der var hentet folk
fra nær og fjern. Ud over dem vi
kender fra nærmiljøet, var der skuespillere fra Odense. Der kom sågar
enkelte fra Midtfyn.
Endnu engang blev det rigtigt
jul i Agedrup.

Scenens nissekor
Af Martin Pedersen
Man må sige, det er et alsidigt
nissekor, som Fjordagerscenen har.
Koret underholdt den 11. december
i Super Brugsen i 2½ time med de
gode gamle julesange og med sange
fra Fjordagerscenens julestykke: Et
juleeventyr af Charles Dickens.
Korets yngre publikum blev
også underholdt med en sang der
ikke hører julen til men er nok blevet en ørehænger i det danske land,
Sys Bjerres „Malene“.
Hele Brugsen summede den dag
af jul. Ud over julemusikken var der
smagsprøver og servering af julegløgg.

Fjordagerscenens hold fra „Et juleeventyr“.

PRODUKTION
Fjordager Tekst & Reklame
One2one

OMDELING
Thomas Olsen, 6010 1499

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

" 6610 7575
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Lokalt sammenhold
og kundernes
snarrådighed
fældede butiksrøver,
da 74-årig kvinde
hældte væske fra et
glas soltørrede
tomater ud over ham

Brolandvej 8 er blevet købt af Den Sociale Udviklingsfond og indrettet til socialt bosted for unge mellem 18-25 år med sociale og
psykiske problemer - dog ikke problemer med misbrug og kriminalitet.

NY SOCIAL DØGNINSTITUTION
Bosted for unge med sociale og psykiske problemer indrettet på Brolandvej 8
Af Erik Schmidt
Villa 8 hedder et nyt bosted for
unge mellem 18-25 år, som har betydelige psykiske, psykiatriske og sociale problemer.
Det er indrettet på Brolandvej 8,
hvor før Roal Ulrichsens „Psychéanalytisk Konsultation“ hørte til, og
hvor han privat boede sammen med
sin kone, Gunhild Vestergaard.
Det er non-profit-organisationen
Den Sociale Udviklingsfond, som har
købt bygningerne og driver opholdsstedet. Odense Kommune er ikke indblandet, og de unge „klienter“ kan
komme fra hele landet.
Stedet er dog normeret til højst
10 unge. Hanne Jensen, der er leder
af bostedet, understreger, at der nok
er tale om alvorlige problemer hos de
unge, men at disse ikke er „udadreagerende“.
- Til beroligelse for naboerne er
der heller ikke tale om problemer med

misbrug eller kriminalitet.
Problemerne kan handle om
angst, opmærksomhedsforstrrelser,
spiseforstyrrelser og tvangstanker.
BRUG FOR OMSORG OG STRUKTUR

- De unge har brug for omsorg
og struktur. Der er tale om, at vi hjælper med, at de kommer i gang fra morgenstunden, og vi går mange ture i
lokalområdet.
Recepten byder desuden på motion, god kost og aktiviteter.
- Vi håber da også, at vi kan bruge
det lokale idrætsliv og måske få lavet
nogle aftaler om mindre praktikforløb
med lokale erhvervsdrivende, siger
Hanne Jensen, der tidligere har været
ansat på „Borgen“ i Odense.
Der er altid en nattevagt på arbejde. I alt er der ansat 3 nattevagter,
en ergoterapeut, to socialrådgivere,en
pædagog og lederen, Hanne Jensen.
Desuden er der tilknyttet en psykolog og en psykiater til stedet.

3

Hanne Jensen er leder for 3 vagter og i
alt 5 pædagogiske medarbejdere.

Indtil videre er der kun tre unge
klienter i Villa 8. Den fjerde er på
vej.
AGEDRUP RUNDT 86 - februar 2009

STOPPER SOM FORMAND
FOR PENSIONISTERNE

ARTIKEL

Formanden gennem 20 år, Bodil Sloth, trækker sig af helbredsgrunde.
Det kan bringe foreningen i krise, da ingen arvtager står på spring

AGEDRUP RUNDT PRISEN: De 33
stemmeberettigede fra menighedsrådet, skolebestyrelsen, beboerforeningens bestyrelse og ARs koordineringsgruppe valgte Agedrups populære brugsuddeler, Palle Vennekilde, blandt 10 nominerede

Af Ole H. Christiansen

Af Erik Schmidt

pleant, revisor og revisorsuppleant.
Da foreningen naturligvis har
Formanden er på valg, når Fjord- medlemmer af ældre årgange, vil der
ager Pensionistforening den 11. fe- hvert år kunne ske en vis udskiftning
bruar afholder generalforsamling i i bestyrelsen, og det vil være naturSognegården på Agedrupvej kl. 14.00. ligt, at så mange af medlemmerne som
muligt vil dukke op til generalforsamlingen, så
foreningen kan fortsætte
sine aktiviteter.
Foreningen omfatter
jo hele det gamle Fjordager-område, altså Åsum,
Seden, Bullerup, Agedrup og Vester-Kærby,
hvorfra der bør være en
god opbakning til foreningen af alle pensionister, der ikke er engageret i andre pensionistsBodil Sloth stopper som formand efter 20 år på posten.
ammenhænge.
Aktiviteterne samles
Formanden, Bodil Sloth, har va- om det ugentlige træf om onsdagen
retaget hvervet siden 1989, men må fra kl. 14.00 i Agedrup Sognegård,
på grund af dårligt helbred trække sig hvor der er gode lokaler. Der er til
fra posten.
disse pensionisttræf til reduceret pris
På valg er ud over formanden etableret kørsel, som man kan benytte
også 2 bestyrelsesmedlemmer, en sup- sig af, hvis man ikke selv er kørende.

4 JULETRÆET FIK LOV TIL AT STÅ URØRT
Beboerforeningen, FDF og Skytteforeningen sammen om juleevent
Af Ole H. Christiansen
Det gik, som vi havde håbet. Juletræet ved butikstorvet fik lov at stå
næsten urørt, og folk var glade og
mødte op i stort tal ved tændingen i
november måned. Bestyrelsen i
beboerforeningen sørgede for alt det
praktiske sammen med FDF og
Skyttekredsen.
Træet havde godt nok svært ved
at konkurrere med de mange private
juletræer i vor landsby, men det havde
den fordel, at det lyste op på den mør-

Julebanden samlet ved butikstorvet.

keste del af butikstorvet. Vi forsøger
at gentage succes’en i november
2009.
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- Jeg er vist den yngste modtager
af Agedrup Rundt Prisen nogensinde,
konstaterede den 59-årige brugsuddeler Palle Vennekilde Andersen tørt,
men med et glimt i øjet, da han sagde
tak for kåringen.
Palle „Brugs“ fik prisen for sin
store betydning for foreningslivet, for
støtten til områdets ildsjæle og for sit
venlige, uselviske og humørfyldte væsen.
Den populære brugsuddeler holdt
sin improviserede takketale ved en
lille højtidelighed i Sognegården for
nylig. Alle nominerede var indbudt
til arrangementet sammen med menighedsrådet, skolebestyrelsen, beboerforeningens bestyrelse og Agedrup
Rundts koordineringsgruppe.
De øvrige nominerede var Lars
Arvad, Peter Topp Jensen, Kim
Engelbrecht Petersen, Helge Pasfall,
Karsten Haagen Jensen, Jan Larsen,
Birthe Duvander og Bent Åge
„Benner“ Due Rasmussen Rasmussen.
SØN AF FOLKET

Palle Vennekilde er søn af folket.
Han er født og opvokset i Agedrup,
hvor han har gået i skole og senere
kom i lære på den anden side af vejen
hos den tidligere brugsuddeler, Svend
Mortensen. Det var dengang Brugsen lå på Brolandvej - der hvor kunstneren Per Adolfsen nu har atelier.
Senere blev han selv brugsuddeler i Nr. Broby, men da brugsuddeler
Svend Mortensen på tragisk vis forsvandt efter en ferietur på Mallorca,
søgte Palle Vennekilde tilbage til sin
hjemegn.
Palles farfar havde Bullerup
Mølle, og hans far, Børge Andersen,
var chauffør for Havnemøllerne, som

Palle „Brugs“
fik AR-prisen
for sin store
betydning for
foreningslivet
og områdets
ildsjæle

PRISEN
AGEDRUP RUNDT

2008
KÅRINGEN

Palle Brugs er en svoren tilhænger af forenings-Danmark

HAN STØTTER
ILDSJÆLENE
dengang hed Victoria.
Palle Vennekilde bor i dag på
Arendalsvej og er gift med Karin.
Han har to voksne børn.
FORENINGSMENNESKE

Palle Vennekilde er et foreningsmenneske, der gennem årene både har
været med i forskellige foreningsaktiviteter og -bestyrelser. Han har
også både været revyskuespiller og
-instruktør.
Den energiske brugsuddeler er
også den, foreningerne ofte tyr til, hvis
der mangler nogle præmier til et andespil, hvis der mangler opmærksomhed om et arrangement, hvis der er
brug for gode ideer, hvis der mangler
en båltaler eller en forsanger. Palle
Vennekilde er alsidig, og han er ikke
den der går af vejen for at hjælpe.
- Hvis man har mulighederne, er
man forpligtet til at hjælpe. Så når
jeg kan, skal jeg bakke op om ildsjælene. De har for svære vilkår i

- Det kan til gengæld ikke lade
sig gøre at trappe ned som uddeler,
siger han.
SÅ ER MAN ALTSÅ NOGET

Palle Vennekilde er glad for AR
Prisen og fortæller ved samme lejlighed, at den største hæder, der er overgået ham, er når der lejlighedsvis
kommer børn over i SuperBrugsen og
stller sig op og kigger på ham, mens
de siger: „Er det dig, der er Palle
Brugs?“
- Så er man altså noget! Så er
der overensstemmelse mellem personen, foreningen og forretningen.
Sammen med prisen og æren fik
Palle „Brugs“ Vennekilde overrakt
kunstneren Ida Holm Mortensens
mågebesmykkede keramikskål som
det synlige udtryk for, at lokalområdet
sætter pris på hans aktive tilstedeværelse i lokalområdet.

vores samfund i dag! Vi skal værne
om ildsjælene!
Palle Vennekilde ser det danske
foreningsliv som et enestående fænomen. Også Brugsen er en forening,
minder han om.
- I foreningerne får vi vores demokratiske oplæring, og vi lærer at
tage ansvar. Det er i foreningerne, alle
politikere starter!
Selv har Palle Vennekilde været én af de
mest engagerede og
indflydelsesrige brugsuddelere i landet. Gennem en årrække har han
været repræsenteret i
FDB og COOPs tre vigtigste demokratiske organer.
Sidste år nedlagde
han sine demokratiske Det er Palle Vennekilde i midten - omgivet af bl. a. fv.
hverv, så nu er han Tove Dyrvig, Karin Ritter, Ulla Christensen, Hans J.
„kun“ brugsuddeler, Zinther, Henrik Thygesen, Peter Topp Jensen - th. Jan
Larsen og Benner Rasmussen.
hvilket er alt rigeligt.
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BONUSPAKKE 5% MER’
Revy i teltet 2009 med nyt navn og ny instruktørassistent
Af Martin Pedersen
Bag Revy i Teltet er det i 2009
det samme team, som som sidste år,
der står bag. Det samme hold bag scenen, foran scenen og på scenen.
Nyt er det dog, at Jan Larsen bliver assistentinstruktør for Lars Arvad.
Revyen, der kommer til at hedde
„Bonuspakke 5% mer’“, kommer til
at foregå i de vante omgivelser med
spisning før forestillingen og med
dans og musik efter forestillingen.
Det fortalte revydirektør, Sune
Krintel, på et kick-off-møde for nylig
i Odense Minigolf Klub.
Her uddelte han ros til alle, der
havde hjulpet med Revy i Teltet 2008.

Sune tilføjede, at revyen lever i
bedste velgående og med den rigtige
revyånd, hvor det er venskab, samarbejde og masser af hygge.
Der er noget at leve op til. Sidste år havde Revy i Teltet to numre
med i finalerunden ved DM i Revy
for amatørrevyer, hvoraf „Ærlig talt“
blev kåret som „Årets bedste revyvise“. Nummeret var skrevet af Sune
og Mogens Krintel og blev fremført
af Jan Larsen.
Billetsalget til Revy i Teltet,
Bonuspakke 5% mer’ starter søndag
d. 1. marts kl. 9.00 på tlf.: 6590 4850.
Klik ind på hjemmesiden
www.revyiteltet.dk og se billeder fra
sidste års forestilling.

Jan „Politibetjent“ Larsen bliver i 2009
instruktørassistent for Lars Arvad. Begge
er dog også med på scenen (arkivfoto).

HVIS AR UDEBLIVER
Hold øje med om Agedrup Rundt omdeles - ring hvis det udebliver

Af Finn Pedersen, adm. leder, AR
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STIGENDE DATATRAFIK
Entreprenøren er omhyggelig med at lægge fliserne på plads.

Af Ole Christiansen
For tiden lægges der stadig mange rør ned i vore fortove til de mange glasfiberkabler,
der skal befordre fremtidens datatrafik digitalt. Utroligt, at man stadig kan finde plads
til så mange ting i vore fortove. I Agedrup har vi så den fordel, at entreprenøren er
dygtig til at lægge fliserne på plads bagefter. Vi har i beboerforeningen mange gange
sagt til kommunen, at en del af vore fortove trænger til et alvorligt eftersyn, og lidt har
det da hjulpet, men ustandselig støder vi på argumentet, at kommunen ikke har penge
til den slags ekstravagancer. Derfor forespurgte vi de ansvarlige i Odense Kommune,
om de ville hjælpe lidt til, så pågældende entreprenør kunne omlægge begge rækker
fliser, når de nu alligevel var i gang, og derved få det gjort ekstraordinær billigt. Men
svaret var „absolut nej“. Det er dog lykkedes for nogle beboere at formå entreprenøren til at omlægge fliserne på fortovene på Engtoften, så der sparede man da kommunen for den udgift, og til lykke med det, siger vi til beboerne.
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Alle er sikkert bekendt med, at
Post Danmark ikke længere vil omdele bladet Agedrup Rundt, med mindre vi omdeler 3000 stk. Da der kun
er ca. 1300 husstande i Agedrup Sogn,
er det en vanskelig opgave. Der er
derfor lavet en aftale med en privat
omdeler, som også deler reklamer ud,
således at han tager bladet med rundt
på sine omdelingsture.
Der har imidlertid været del reklamationer over manglende leverancer. AGEDRUP RUNDT må ikke
lægges ind i reklamebundter, men skal
lægges separat. Alligevel kan det tænkes, at nogle blade er røget med reklamerne ud.
Redaktionen følger nøje udviklingen. Hvis der bliver ved at mangle
blade rundt omkring er vi i redaktionen nødt til at finde anden mulighed,
idet bladet blandt andet er et kirkeblad, som skal til samtlige husstande.
Udebliver bladet, bør man ringe
til 65 93 80 81 eller 66 10 75 97.

TRE TIL TANGO
Musikgudstjeneste med Tre til Tango søn. d. 29. marts i Agedrup Kirke kl. 16.00.

GRATIS ADGANG!

Agedrup Kirke får besøg af en af landets bedste tango-orkestre, som siden deres opstart for syv år siden har givet et væld af koncerter landet over.

Af Kristin Lomholt, organist
Som optakt til påsken er det en

glæde for os at invitere til en på en
gang glædesfuld og melankolsk musikgudstjeneste med orkestret Tre til

SOUL MATES TIL AGEDRUP
Musikgudstjeneste med SOUL MATES onsdag d. 25. februar - Agedrup Kirke kl. 19.30

GRATIS ADGANG!

Tango. Her er lejlighed til at få en
spændende musikoplevelse udover
det sædvanlige.
Tre til Tango præsenterer de tre
instrumenter som en tango-trio traditionelt består af, nemlig klaver (Charlotte Støjberg), violin (Niels Skovmand) og bandoneon (Marianne
Vinther Olesen).
Der er tale om en af landets bedste tango-orkestre som siden dets opstart for syv år siden har givet et væld
af koncerter landet over.
Tangomusikken rummer mange
facetter. Den er elegant, dramatisk og
følelsesfuld. Den kombinerer det kontrollerede og det passionerede.
Måske lidt overraskende for nogen rummer tangoen også en forbindelse til et europæisk kirkeliv. Den
harmonikalignende bandoneon blev
oprindelig skabt til at akkompagnere
salmer i Tyskland. Senere blev den
tangomusikkens særlige kendetegn.
Når Tre til Tango gæster Agedrup
Kirke, medvirker præsten som liturg.
Mere information og lydeksempler findes på www.tretiltango.dk
Af Kristin Lomholt, organist
Så kommer Soul Mates til Agedrup Kirke! En á capella-gruppe af
et så stort format er en sjældenhed,
og hvor har vi været heldige at få Soul
Mates til Agedrup Kirke. Kom og få
en enestående musikalsk oplevelse!
Soul Mates er et vokalgruppe fra
Århus med 13 sangere. Gruppen eksperimenterer med at skabe et fuldendt
lydbillede alene ved hjælp af deres
stemmer og skiftes til at være solister,
akkompagnement, rytmegruppe eller
imitere instrumenter.
Stilen er soul, pop, jazz osv. –
kort sagt alt, hvad der „swinger“.
Repertoiret består af spændende
og anderledes arrangementer af både
klassikere og mindre kendte numre
I Soul Mates lægges vægt på det
sceniske udtryk og kontakten med
publikum, hvilket altid gør deres koncerter til en medrivende oplevelse.
Du kan læse mere om Soul Mates
og høre smagsprøver på musikken på
hjemmesiden: www.soul-mates.dk
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Repertoiret består af spændende og anderledes arrangementer af både klassikere og
mindre kendte numre - bl.a. en stemningsfuld version af Fly Me to the Moon, det funky
gospelnummer Shackles og den smukke ballade Free skrevet af danske Randi Laubeck.
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OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE Træk fra sognet i 1900-tallet

I KRIGENS SKYGGE

sten midt i branddammen, men det
lykkedes.
Søndag den 4. maj 1947 blev stenen afsløret ved, at formanden for
lotterne fru Helene Madsen fjernede
Ved valget i 1943 tilfaldt 6,2% af de afgivne stemmer i Agedrup Sogn
det dannebrogsflag stenen var indnazipartiet. - Agedrup Sogn under og efter besættelsen 1940-45.
svøbt i.
Sognets præst pastor Larsen
holdt hovedtalen ud fra Rasmus Rasks
Af Ib Holdt, fmd. lokalhistorisk Forening
skab“ ofte forkortet til DKB.
Formålet var, at disse kvinder i motto: „Sit Fædreland skylder man
Den 20. april 1947 kort før mid- tilfælde af evakuering skulle lave mad alt, hvad man kan udrette.“
Efter at have talt om glæden ved
nat døde Christian den X.
i store portioner, og de skulle tage sig
befrielsen den 5. maj, hvor kirHan blev under besættelsen et af børne- og sygepleje
keklokkerne ringede freden
symbol på alt, hvad der var dansk.
under krigshandlinger.
ind, sluttede pastor Larsen med
Den 4. maj 1947 blev der fra AgeInitiativet kom fra
at mindes Christian den X, der
drup Posthus sendt et telegram til den Indenrigsministeriet,
i den forløbne uge var bisat i
nye konge og dronning med følgende som forestillede sig et
Roskilde.
ordlyd:
lille bykorps, men kvinSå råbte folk hurra for
„Agedrup Sogns Beboere samlet derne meldte sig i meFrederik den IX.
til Afsløring af en Mindesten for den get stort tal, så der hurHelene Madsen fortalte
genvundne Frihed hilser Deres Ma- tigt kom afdelinger
nu, at lotterne havde fået ideen
jestæter, i det vi ønsker en lys og lyk- overalt.
Ib Holdt
til stenen, men opgaven var for
kelig Regeringstid i Danmark. Gud
Hurtigt blev disse
Formand for
Lokalhistorisk Forening
stor for dem alene, derfor henbevare vor Konge og Dronning.“
aktive husmødre kaldt
vendte de sig til Samaritterfor „Lotter“ efter det
foreningen, som støttede dem
finske forbillede, vinterkrigens lotteKVINDERNES BEREDSKAB
i arbejdet. Derefter overdrog Helene
Beboerne i Bullerup havde i ad- korps.
Lotterne her i sognet afholdt også Madsen stenen til sognerådet.
skillige år fyldt byens gadekær med
Sognerådsmedlem Hans Thygemurbrokker, sten fra markerne, tang øvelser og lavede gule ærter ved bål
fra stranden o. lign.. Sognet havde nu under åben himmel ude ved Bjerg- sen, Vester Kærby takkede for stenen.
Derefter talte lærerinde frk. Elna
fået en grund, hvor før de havde et gård. Heldigvis blev øvelserne aldrig
Hansen på samaritternes vegne. Hun
til virkelighed.
gadekær.
Da krigen var slut, hjalp lotterne sluttede med et „leve“ for Danmark,
I 1946 blev grunden afmærket og
kortlagt af en landinspektør - der var i Odense med bespisning og indkvar- hvorpå forsamlingen sang „Der er et
tering af franske - hollandske og fran- yndigt land.“
nemlig noget i gære.
Skytteforeningen og GymnastikUnder krigen var der i sognet som ske børn, der afkræftede af mangel på
mange andre steder dannet en sam- mad kom til Danmark i 3 måneders foreningen flankerede stenen med
deres faner under ceremonien.
menslutning af husmødre under orga- perioder for at få sul på kroppen.
Elna Hansen har tegnet motivet
Nogle af børnene var så svage,
nisationen „Danske Kvinders Beredat de ikke nåede ud til plejeforæl- på stenen, skyen, der forlader solen.
drene, men indkvar-teredes på Therese Udsen, Bullerup Lindegård
kasernens sygestue eller i skole- har forfattet verset på stenen.
I 25 år derefter samledes bebodirektørboligen ved Jernbanegades
Skole, hvor de så blev passet og ere fra sognet ved stenen sammen med
bespist af lotterne
MINDESTENEN
Agedrups Lottekorps i 1943. F. v.: Marie
Christiansen, fru Steffensen, Johanne
Bang Madsen, Marta Hansen, Anna Andersen, Marie Trolle, Kistine Klausen.
Siddende Helene Madsen og Ellen
Lørgensen. Billedet er nok taget af Ella
Pedersen, som også var i gruppen.

Da krigen var slut, og der ikke
mere var behov for mad i større portioner end de hjemlige middage, samledes lotterne om et stort projekt. De
ville samle ind til en mindesten for
freden den 5. maj 1945.
Der var en del besvær med fundamentet for den store flere tons tunge
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Lotterne rejste denne mindesten.

børnene fra skolen. Pastor Wendelboe
talte, og man sang „En lærke letted“.
Hvert år havde Grethe Nielsen,
nabo til stenen, og Ingeborg Andersen fra Bullerup Stationsby lagt
blomsterbuketter med røde, hvide og
blå bånd.
FREDSBAL OG FLYVEROPVISNING

Lad os gå tilbage til tiden lige
efter befrielsen. Ungdomsforeningen
afholdt allerede den 21. maj et stort
„Fredsbal“ i Forsamlingshuset.
Søndag den 3. juni 1945 stimlede
folk sammen mod Marslev - ikke kun
her fra Sognet, men fra Odense og
omegn, 30.000 i alt.
Hvad trak i Marslev?
En flyveopvisning, hvor RAF´s
Spitfiremaskiner tog vejret fra folk
med halsbrækkende luftøvelser.
Den 8. juli var der stort ringriderstævne med efterfølgende friluftsbal.
Der var rundridning i Bullerup inden
stævnet. I optoget havde nogle af rytterne pyntet lanserne med rød, hvide
og blå bånd.
NAZISMEN I AGEDRUP

Nu starter „Retsopgøret“, ikke
mindst i aviserne. Der er en hetz imod
alle, der har vist den mindste sympati
med tyskerne, - ikke kun dette, - men
også mod dem, der under krigen har
udtalt sig mod sabotagen, ja endog
mod meget små frihedskæmpere.
Ikke kun de store retssager i Tyskland får megen spalteplads også det
danske retsopgør overskygger al anden nyhedsstof. Adskillige retssager
fuser helt ud, alligevel stemples
mange uden større grund. Nogle bestyrelser bliver reduceret af nationale
grunde - også i Agedrup Sogn.
Den 21. sept. 1945 skildres i Fyns
Tidende en del af retsopgøret i Agedrup Sogn. Artiklen indledes således:
„Agedrup Sogn har politisk set været
et af de mørke Punkter på det politiske Kort over Kertemindekredsen.
Der var her flere Nazister end andre
Steder i Kredsen, og der er da ogsaa
herfra flere Anklagede efter Særlovene end fra andre Egne i Politikredsen.“

Kan dette passe ? Ja, det kan det!
Ved valget i 1943 har intet landsogn i hele Kerteminde Valgkreds
flere nazister end Agedrup Sogn.
14 stemte på Nazistpartiet og 6
stemte på det tyskvenlige Bondeparti.
På landsbasis fik nazisterne 2,3% af
stemmerne. I Agedrup Sogn 6,2% af
de afgivne stemmer.
Store fisk var der nu ikke i Agedrup, kun nogle landstormsfolk, der
havde holdt øvelser på markerne ved
Gåseholmsvej over mod Holev.
Landstormen var en tysk organisation under tysk militær ledelse og
domstol. Brøden for nogle af de anklagede var, at de havde ladet sig stille
under tysk kommando.
Nogle af de anklagede fik 2½ års
fængsel, andre blev slet ikke tiltalt,
men optræder i retssagerne som loyale vidner for kammeraterne, men
med lidet held.
Efter befrielsen var nogle af Sognets unge ret nysgerrige. De vovede
sig ned til det sidste hus på Gåseholmsvej, hvor husmandsstedet af
Landstormsfolket var indrettet med
køjesenge overalt, ja selv i hønsehuset var der køjesenge. De „overbeviste“ levede i en drøm til det sidste.
HÅRD VINTER OG ARBEJDSLØSHED

Vinteren 1946 – 47 var usædvanlig streng. Skoler lukkede i flere uger,
da de manglede brændsel.
Den 17. marts kæmpede man
med det største snefald på Fyn i 30
år, hen over forsiden af Fyns Tidende
står der: „53 frostdøgn i træk på Fyn.“
Der var nogle, der var glade for
sneen, det var de arbejdsløse. Nu var
der en skilling at tjene ved snerydning.
I huset før Forsamlingshuset boede Hans Jacobsen. I hans køkken, der
også var kontor, måtte de arbejdsløse
fra Arbejdsmands- og Specialarbejderforbundet hver morgen stille til
kontrol.
I vinteren 1947 stod de ledige og
smurte stearin på skovlene før dagens
dont, så slap sneen lettere.
Livet er ikke en dans på roser.
Krigen i Europa og malkemaskinens
indtog i staldene gjorde, at det var
svært at få arbejde. Den sociale forsorg var meget langt fra som i dag.

BOEDE I SKUR OG JERNBANEVOGNE

Nede på Sportspladsen i et hjørne
over mod Pilebækken er der et muret
redskabsrum. Den gang lå skolen
oppe i landsbyen Agedrup, og man
kunne jo ikke medbringe springstøtter o. lign.. Derfor dette skur.
Når de unge spillede fodbold om
aftenen, pumpede man vand op fra
Pilebækken. Det lugtede ikke just
godt.
I slutningen af krigen og årene
derefter var boligsituationen i Odense
problematisk. Den trængte boligsituation bredte sig til omegnen. Også til
Agedrup. Sognerådet var klemt. De
skulle anvise, så husvilde kunne få tag
over hovedet.
I den kolde vinter 1946 – 47 steg
der røg ud af vinduet fra et kakkelovnsrør i redskabsskuret på sportspladsen. Gennem et par år boede her
på skift tre familier med børn.
På et sidespor fra Bullerup Station over til en gammel grusgrav i det
område i Skovhaven med de ulige
numre, stod en af Kertemindebanens
ældre jernbanevogne. Den brugtes
også som husvildebolig.
De fattige flyttede i kulden sammen efter devisen, hvor der er hjerterum, er der også husrum, - således
boede en overgang 4 familier i Åhuset
på Østergårdsvej.
Var der ikke sne eller høstarbejde,
så var der skærver at slå i grusgraven.
Når sommeren og varmen kom, var
der arbejde at få ved skalleværket på
Tornø eller ved Seden Strand. Nogle
af skallegraverne fik senere silikose,
jernlunger. De vidste ikke, hvor
usundt det var at arbejde i kiselstøv
fra skallerne.
I Agedrup Sogn var der den gang
stor forskellighed mellem samfundsgrupperne. Man delte sig efter anskuelse. I sognerådet var folk repræsenteret af de fire gamle partier. Socialdemokraterne var udadtil enige, men
harmen over den sociale ulighed var
også der af forskellig størrelse.
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Kilder til denne artikel:
1. Fortegnelse over mindestene i Odense
Kommune, Stadsarkivet.
2. Fyns Tidende. Årgang 1945 – 46 – 47.
3. Samtale med brødrene Arne Jacobsen,
Daltoften, og Villy Jacobsen, Kølstrup.
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SOUND OF MUSIC I AGEDRUP

Dame- og herrefrisør

Fjordagerscenen spiller stor forestilling i anledning af 40 års jubilæum

Af Ole H. Christiansen
Der er ikke færre end 40 skuespillere med, når Fjoragerscenen spiller „Sound of Music“ den 25. – 28.
marts 2009 i Agedruphallen.
Yngste mand er Lasse, 8 år, med
en 4 års skuespillerkarriere på bagen.
Den ældste er næsten 80 år. Instruktionen er lagt i hænderne på rutinerede Kirsten Janby. Også musikken
er i sikre hænder. Sune Krintel er
kapelmester. Han bliver under
forestillingerne hjulpet af yderligere
8 gode musikere.
Prøverne viser, at der er sangglæde og engagement hos alle skuespillerne, så Fjordagerscenen forven-

ter, at denne forestilling vil gå over i
historien.
Kaptajn Trapps børn ses allerede
som en søskendeflok, der er tilsvarende frække, selv om deres far har
gjort alt for at gøre dem meget disciplinerede. Kom og oplev dem!
AGEDRUPHALLEN bør blive
fyldt op med publikum til alle 4 forestillinger. Billetpriserne vil være i
bund med 110 kroner for voksne og
75 kroner for børn, og de kan bestilles hos Anja Krintel på telefon: 65 90
48 50.
Fjordagerscenen har dette år 40
års jubilæum, og det markeres med
reception på premieredagen den 25.
marts i tiden 17.00 -19.00.

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

MALERMESTER

OLE SØRENSEN

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

!

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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ARTIKEL
Den 1. marts 2009 sender Agedrup Sogn igen
frivillige indsamlere på
gaden for at hjælpe verdens fattigste i kampen
mod sult.
Af Hans O. Nielsen, fmd. menighedsrådet

FASTELAVNSFEST I
FORSAMLINGSHUSET
Festen og tøndeslagningen er åben for alle i lokalområdet.

Søndag d. 22. februar kl. 14.00 – 16.00

INDLÆG
Af Rene Rørbæk Skaalum, FDF
Forsamlingshuset og FDF Agedrup byder atter velkommen til
fastelavnsfest for hele byen. Så kom
og vær med til en hyggelig dag i forsamlingshuset, sammen byens andre
børn og barnlige sjæle!
Samarbejdet om fastelavnsfesten
startede sidste år med en stor succes,
hvor over 100 udklædte børn og forældre mødte op til tøndeslagning.
Dette har gjort, at de to foreninger
igen slår dørene op til en dag med fis
og ballade.
Tøndeslagningen starter kl. 14.00
søndag d. 22. februar, hvor 3 tønder
hænger klar med slik og frugt. Efter
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tøndeslagning er der selvfølgelig kåring af kattekonger og dronninger,
samt præmier til årets to flotteste udklædninger. Med i indgangsbilletten
følger også en fastelavnsbolle og en
kop kakao eller kaffe.
I forsamlingshusets cafe vil der
være mulighed for at forsyne sig fra
det brede udvalg, og forældre kan
sidde ned mens der er leg for børnene
i salen.
Det er ikke nødvendigt med forudgående tilmelding til fastelavnsfesten, du møder blot op ved forsamlingshuset med dine søskende, venner og forældre.
Billetter købes ved indgange til
25,- kr. Prisen er ens for børn og
voksne og dækker fastelavnsbolle,
kakao, kaffe og tøndeslagning for
børnene.

Husk beboerforeningens generalforsamling den 25.
februar 2009 kl. 19.30 i Sognegården - se side 18.
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1. marts sender Agedrup Sogn
igen frivillige indsamlere på gaden
ved den årlige sogneindsamling. Det
sker i en tid, hvor verdens fattigste
presses hårdt af stigende fødevarepriser.
Bekæmpelse af sult har været en
kernesag for Folkekirkens Nødhjælp
i næsten 100 år. Derfor har Sogneindsamling 2009 fokus på sult.
Daglig, udmarvende sult er en
livsbetingelse for 850 millioner mennesker kloden over. Sulten påvirker
mennesker fysisk, mentalt og åndeligt.
Sulten gør det umuligt at leve et aktivt liv. Et underernæret barn kan hverken lege eller lære. Er barnet underernæret gennem længere tid, tager
både hjernen og immunforsvaret
skade.
”Vi ønsker en verden uden sult.
Derfor sender vi indsamlere på gaden den 1. marts,” siger indsamlingsleder Elisabeth Rasmussen fra Agedrup Sogn.
”Sidste år nåede vi ud til næsten
alle gadedørene i sognet og samlede
15.189 kroner ind. I år håber vi at
give endnu flere mennesker mulighed
for at gøre verden til et lidt bedre
sted.“

Vær med i kampen for en verden uden sult

KØKKENHAVER MOD SULT
En køkkenhave er et probat redskab i kampen mod sult. Det koster kun 150 kroner at give en familie med vandkande, hakke,
såsæd og undervisning, så de kan holde sulten fra døren

Likuni-hospitalet i Malawi har
mange bittesmå patienter. De bliver
bragt til hospitalet, fordi de er så små
og underernærende, at de er i livsfare.
Behandlingen er enkel – de små
skal have god, varieret kost med protein, kulhydrater og vitaminer. Det kan
de fx få gennem jordnødder, bønner
og grøntsager. Problemet er, at det har
børnenes fattige forældre ikke råd til.
Faktisk har de dårligt råd til en daglig
portion majsgrød til alle i familien.
Men mens børnene er indlagt,
kan familien lære at brødføde sig selv.
CHAM, Folkekirkens Nødhjælps lokale samarbejdspartner, underviser
mødrene i, hvordan familien kan anlægge og dyrke en køkkenhave. Når
børnene er klar til udskrivning, får
moderen en startpakke med hakke,
vandkande og otte poser såsæd med
hjem.
Med en køkkenhave med
ernæringsrigtige urter og grøntsager
kan familien få nyt liv og holde sulten fra døren.
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INDSAMLINGEN I AGEDRUP
Indsamlere kan melde sig

Ved sogneindsamlingen i 2008 fik de
mange indsamlere i Agedrup Sogn,
15.189 kroner i bøsserne. På landsplan
samlede 20.000 frivillige indsamlere 15
millioner kroner ind til kampen mod aids.

Indsamlingen foregår den 1.
marts fra kl. 11.00-13.30. Derefter er der en let frokost i Sognegården.
Sidste år indsamlede vi
15.189 kr. på et par timer...
Vi mangler indsamlere - meld
dig til indsamlingsleder Elisabeth
Rasmussen på tlf. 65 97 40 49 eller på mail til 7868@sogn.dk
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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

KAMPAGNE: Klimaforandringer på mellemtrinnet

RART & ROLIGT
Livet på skolens gange og i frikvartererne foregår ikke altid roligt og rart, synes lærerne på mellemtrinnet - 4.-6. klasse. Derfor har
de iværksat en kampagne netop med titlen „ROLIGT & RART“. Her på billedet er det elever fra 6. a, som sammen med alle andre
elever fra 4.-6. klasse skal øve sig i god kammeratlig tone og god orden. Reglerne er følgende: 1) Tænk positivt. Tænk godt om
andre. 2) Alle skal være ude fra 10.10-10.30. 3) Brug sproget positivt. Tal ikke ned til andre. 4) Respekter dem, der har
undervisning eller arbejder. 5) Respekter gård- og ganglæreren. 6) Gå stille og roligt. 7) Råberi, bøvleri, boldspil og larmende
adfærd skal foregå udenfor. 8) Pas på skolens ting og lad udsmykning være i fred. 9) Åbn og luk dørene forsigtigt - blokér ikke
døren for nogen. 10) Vær en god kammerat - giv plads til andre.
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Jan./feb.
KALENDEREN
9.-10. januar
26. januar
Uge 4
Uge 8
3. marts

Skolebestyrelseskonference
Skolebestyrelsesmøde
Indskrivning til børnehaveklassestart
Vinterferie
Skolebestyrelsesmøde

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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KUN FÅ BRUGER IKKE FORÆLDREINTRA

BIRGITTE

oplysninger til jer.
Det normale er, at den forælder,
der har barnet boende, fortæller den
Kun 36 har slet ikke brugt Forældreintra. Skolen har fået nyt
anden forælder nyt fra barnets dagtelefonnummer. Indskrivning til børnehaveklassen - sådan foregår
ligdag.
det. Frit skolevalg - dog skal der være plads. Sådan gør man ved de
Hvis I ikke har fælles forældreforskellige former for forældremyndighed. Ny medarbejder i SFO.
myndighed, har den af jer, der ikke
har forældremyndigheden, ret til at få
oplysninger om jeres barns forhold fra
man vil indtale en besked på telefonAf Birgitte Andersen, skoleleder
skole og SFO.
svareren, da der ikke er overensstemSå har vi taget hul på endnu et melse mellem det nummer man rinDen af jer, der ikke har forældremyndigheden, skal selv
nyt kalenderår, og jeg ønsker alle Age- ger på, og det nummer tedrup Rundts læsere et godt og spæn- lefonsvareren oplyser. Vi
henvende sig for at få
Informerer oplysningerne.
dende nyt år.
håber, man efterhånden vil
Den af jer, der ikke
I det forgangne år fik vi taget godt blive fortrolig med denne
fat på at kommunikere med forældre nye teknik.
har forældremyndighegennem programmet Forældreintra.
den, har også ret til at
få orientering om og at
Rigtig mange forældre har taget INDSKRIVNING
denne måde at kommunikere med
deltage i generelle soI januar i uge 4 er der
skolen på til sig, og der bliver ad den som altid indskrivning til
ciale aktiviteter på jeres
barns skole og instituvej informeret om små og store ting de nye børnehaveklasser.
fra skolens hverdag. Der bliver ud- Vi gør som sædvanlig lidt
tion. Det kan f.eks.
vekslet billeder fra elevarrangementer ekstra ud af det om onsdagen.
være forældremøder (ikke skoleog som forældre har man mulighed
I år er det 44 børn, der har alde- hjem-samtaler) og festlige begivenhefor at finde frem til tidligere medde- ren til at starte i børnehaveklasse til
der.
lelser fra skolen.
En nem måde at være orienteret
august, og der er sendt besked om
på, er at være tilmeldt Forældreintra.
Vi kan på skolen følge, hvor skolestarten til disse hjem. Fra det
mange forældre i de forskellige klas- kommende skoleår er børnehaveklasIndskrivning til SFO kan ske
ser, der bruger systemet, og det er en sen som noget nyt obligatorisk.
samtidig med indskrivning til start i
børnehaveklasse.
meget stor procentdel. Det spænder
fra stort set alle forældre i de yngste FRIT SKOLEVALG MED FORBEHOLD
klassetrin til nogle få på de ældre trin.
Loven om frit skolevalg betyder, FARVEL OG GODDAG
Af alle skolens elever er der kun at forældre frit kan vælge skole. Dog
I skolens SFO har vi desværre
36, hvis forældre slet ikke har brugt er der nogle begrænsninger. Ønsker måttet sige farvel til Kirsten Hansen
systemet. Af disse er der flere sø- man en anden skole end distriktsfra 1. klasse-teamet, som efter eget
skende, så antallet af familier, der ikke skolen, skal der være plads på skoønske opsagde sin stilling pr. 1.12. Vi
er på nettet er altså meget lavt.
len, og det betyder, at der skal være siger tusind tak for hendes indsats her
Det er en stor glæde, at systemet færre end 22 elever i klassen.
de sidste 2 år.
er blevet så godt modtaget. Det betyFra midt i januar er Marianne
På Odense Kommunes hjemmeder meget for skolens arbejde, at for- side, kan man se, hvilke regler, der i Malmquist Madsen ansat som pædaældrene følger med og er interesse- øvrigt er gældende. Ønsker man en
gog med tilknytning til 1.B. Hjertelig
rede i dette.
velkommen til Marianne, som jeg
anden skole end distriktsskolen, skal
man under alle omstændigheder ind- håber, vil blive glad for at arbejde på
NYT TELEFONNUMMER (63 750 100)
skolen.
skrives på denne, hvorfra man også
Det nye år bliver et spændende
Skolen gik kort før jul over til IP- får tilsendt orienteringsmateriale.
år, hvor alle de ældste klasser får
telefoni. Samtidig fik skolen nyt teleVed udsættelse af skolestart, skal
fonnummer. Hovednummeret er forældrene skriftligt ansøge herom.
mulighed for at bruge interaktive tavler i undervisningen.
63750100.
Man kan henvende sig på skolen og
Vi ser frem til på denne måde at
Bliver I ringet op fra en af sko- få hjælp til dette.
lens telefoner, vil I på jeres egen telefå den elektroniske verden til at være
med til at åbne de unge menneskers
fon se Odense Kommunes telefon- FORÆLDREMYNDIGHED
øjne og sind mod fremtidens udfornummer (66131372). I vil altså ikke
Ved indskrivningen spørger vi til,
kunne ringe tilbage på dette nummer, hvem der har forældremyndighed
dringer.
og så komme i forbindelse med den, over barnet, hvis forældrene ikke
der har ringet jer op.
begge bor sammen med barnet.
Også Frihjulets tjekkertelefon
Det har betydning for, hvordan vi
kan give anledning til forvirring, når som skole skal håndtere forskellige
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“PÆNE PIGER OG
DUMME DRENGE”
Skolebestyrelsen til konference om hjerneforskning og
dansekommunikation
Af Pia Juul, skolebestyrelsen
Hvert 2. år arrangerer Odense
kommunes skoleafdeling en konference for kommunens skolebestyrelser.
Skolebestyrelsen på Agedrup
skole deltager gerne i disse altid vel
tilrettelagte og inspirerende konferencer.
Den 9. og 10. januar 2009 var
fem repræsentanter fra skolebestyrelsen af sted, og vi fik gode oplevelser
og inspiration med hjem til skole-

bestyrelsesarbejdet.
Fredag eftermiddag gav hjerneforsker Ann E. Knudsen et underholdende og tankevækkende foredrag
„Pæne piger og dumme drenge – Seje
drenge og superseje piger“ der førte
os i de facts hjerneforskere mener, vi
må forholde os til, når vi taler om
børns mulighed og vilkår for at lære
noget.
Vi kan undre os over hvorfor, der
nogle gange kan være så stor forskel
på hvordan piger og drenge lærer. Det
har hjerneforskningen nogle bud på.

STORE SPILLEDAG

Skak, Ludo, Yatzy og kortspil på skoleskemaet

Kig ind på www.ann-e-knudsen.dk
Her finder du flere interessante artikler om foredragsholderens deltagelse
i forskningsprojekter og bogudgivelser.
KOMMUNIKATION

Lørdag formiddag startede med
indslaget „Kommunikation i praksis“.
„Dansfor2“-parret Julie Johnsen og
Réne Clausen førte deltagerne gennem vigtige elementer i kommunikationsprocesser ved hjælp af dansen.
Vi fik på en sjov og anderledes
måde drøftet, hvad der skaber en god
kommunikation, og hvem der har ansvaret for at det lykkes.
Sidst lørdag formiddagen var det
tid til en paneldebat, der tog sit afsæt
i det materiale skoleafdelingen i
Odense kommune har sendt ud til skolerne: „Samarbejde og forventninger
imellem skole og hjem – Forældreansvar og forældreinddragelse“.
Panelet bestod af en skoleleder,
en repræsentant fra Børn & Ungeudvalget i Odense, en fra Odense
Lærerforening og en fra Skole og
samfund.
Debatten indledtes af paneldeltagerne, der hver i sær gav deres
bud på, hvad der er vigtigt for et godt
samarbejde mellem skolen og hjemmet.
Skolebestyrelserne imellem
udveksledes der ideer og synspunkter.
Ved konferencens afslutning var
vi inspireret af oplevelserne til fortsat at sætte fokus på at udvikle og
nære det gode forældresamarbejde, vi
har på Agedrup Skole.
På Agedrup Skole har vi arbejdet med, at både børn og forældre får
en god skolestart. Det er af stor betydning for vores børn, at vi har et
godt samarbejde mellem skolen og
hjemmet.
Forældres opbakning og involvering i skolen er vigtig, og afgørende
for, hvad børnene får ud af deres skolegang.
Skolebestyrelsen ønsker at medvirke til, at lave så god en skole som
overhovedet muligt for vores børn, og
i den proces er samarbejdet med forældrene vigtigt.
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Lige op til jul afholdt skolen Store Spilledag for „mellemtrinnet“. Klasserne
var delt op i grupper, som spillede sammen med elever fra andre klasser med
henblik på at lære hinanden at kende. Dagen sluttede med Bingospil med
præmier, som SuperBrugsen sponsorerede - omsorgsfuldt indpakkede.
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JULETRÆSFESTEN I

Indkaldelse til generalforsamling

AGEDRUP SOGNS BEBOREFORENING
Onsdag den 25. februar kl. 19.30

FJORDAGERHALLEN

i Sognegården

Dagsorden

Overnisse, Bent Pedersen.

Af Ole Christiansen
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Festen var arrangeret af beboerog borgerforeningerne i Seden og
Agedrup og Fjordager Idrætsforening.
Et stort antal børn og deres forældre dukkede op og dansede om juletræet sammen med nisseholdet fra
Fjordagerscenen med skuespilleren
Bent Pedersen i spidsen.
Musikeren John Syberg spillede
dejligt til dansen om juletræet og til
de mange sanglege.
Som sædvanlig var der også godteposer og sodavand til børnene, og
til de voksne kaffe med småkager,
mens der blev udloddet gevinster på
indgangs-bon’erne.

MX-Shop

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsordenen.
Formandens beretning
Kassererens beretning – herunder fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag. Bestyrelsen har indsendt: ændringer af
vedtægter.
6. Valg af bestyrelse.
Gregers Cady Laursen (på valg - modtager genvalg)
Keld Thykjær
Anne-Lise Laursen (på valg - modtager genvalg)
Ole Christiansen
Henrik Thygensen
Ad hoc-medlem: Hans Jørgen Zinther.
Suppleanter til bestyrelsen:
Ulla Christensen (på valg - ønsker ikke genvalg)
Greta Nielsen.
7. Fremtidigt virke
8. Eventuelt

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

Kære alle beboere
Vi i bestyrelsen vil gerne ønske jer alle et godt og lykkebringende
nytår ,samt tak for det gamle. I skal have tak for den opbakning, vi har
fået ved de aktiviteter, vi har været med i eller selv stået for. Husk at sætte
kryds i kalenderen onsdag d. 25. 2. 2009. Det ville være dejligt for bestyrelsen, at vi blev rigtig mange til generalforsamlingen, så vi kan få en god
og direkte dialog omkring beboerforeningens arbejde og fremtid.
Med venlig hilsen
Gregers Cady Laursen (formand)
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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

UD AT SE MED BUSSEN
Olivia tager bussen - og får mere motion end ellers
Så skete det, at vores bil, der
endda er ret ny, ikke ville starte, og vi
skulle altså ind til Odense.
Derfor måtte vi nu tage bussen,
og da vi har læst om problemer med
dem, så har I jo også skrevet, at vi har
et hav af busser herfra, så det kunne
da ikke være noget problem.
Det var det sådan set heller ikke,
bortset fra at det kostede os 80 kroner
at komme derind og hjem igen. Vi
kunne jo se henne ved stoppestedet,
hvornår bussen kørte, og da vi kom
ind i bussen fik vi endda en buskøreplan helt gratis af den flinke chauffør.
Selvfølgelig sidder man ikke så

godt som i sin egen bil, men det er da
bestemt udmærket. Men hvor skal den
dog langt omkring, og det tager da
også sin tid at køre de 8 km.
Vladimir og jeg fik mere motion
end ellers, for stoppestederne er jo
ikke lige der, hvor vi skal hen.
Den dag sparede vi så vores land
for at udlede flere tons CO 2 fra vores bil, og vi følte os som gode miljøbevidste samfundsborgere, når vi
brugte det kollektive trafikmiddel.
Jeg har skrevet brevet for at fortælle lidt om vores nye oplevelse.

Kære Olivia

rat.

Du har åbenbart taget den almindelige bus 51 eller 52, som er ca. 20
minutter om turen, og det er vel rimeligt nok, da den skal omkring Seden
og Bauhaus ved Risingvej.
Men nu skal du høre. Jeg var ude
at køre en tur med linie sex (6), som
blev betjent af 3 forskellige chauffører. Jeg tog hjemmefra ved halvtitiden og kom først hjem igen henad kl.
13. Se, det er noget af en tur. Den kaldes en servicebus, og chaufførerne
yder også fin service til deres kunder.
Denne her skulle en tur om ad
Seden derefter en tur gennem Seden
Syd, hvor den skal passere omkring
20 rundkørsler, der er så små, at han
ikke kan holde sig inden for stregerne.
Det er vist godt, at bussen både
har automatgear og servostyring, for
her skulle drejes hele tiden på det store

Man fortalte mig også, at nogle
chauffører har måttet sygemelde sig
med skulderskader.
Så kom vi endelig ud på
Kertemindevej og fortsatte ad
Vollsmose Alle, hvor Center Øst blev
besøgt. Vi var på det tidspunkt 3 i
bussen, og de stod ud.
Senere kørte vi ad Åsumvej,
Ejbygade, Nyborgvej og rundt i Toftevej-kvarteret, og efter en tur til Rosengårdcentret, Blangstedgård, Lille
Tornbjergvej og Nøglens Kvarter var
det tilbage ad samme rute, hvor der
er mange vejindsnævringer og
bump,om chaufføren mesterligt tvang
sin bus igennem. Endelig kom vi
uden passagerer til Bilka.
Der er kun få passagerer med, og
det er noget af en service at holde en
sådan rute i gang, og næste gang tager jeg cyklen.

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
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

Jeg har ikke tidligere kørt med
servicebus, men et par passagerer fortalte, at ruterne tidligere var mere hensigtsmæssige. Det er lidt tåget, hvordan det hele er organiseret, og på et
trafikmøde forleden med politikere
lykkedes det mig ikke at få svar fra
nogen, der havde forstand på det.
Med venlig hilsen
Ole H. Christiansen
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KIRKEBLADET
FEBRUAR 2009 ! Nr
Nr.. 2 ! 61. årg ! AGEDRUP KIRKE ● www.agedrup-kirke.dk
RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6610 7510

Vikarierende præst, Camilla Balslev, med sønnen Erik, der er 16 mdr. gammel.
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VIKAR FOR SOGNEPRÆSTEN
Sognepræst Lene Bischoff sygemeldt. Camilla Balslev vikarierer indtil 1. marts.
Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet
Lene Bischoff-Mikkelsen er fortsat sygemeldt.
Som vakance er ansat Camilla
Balslev indtil 1. marts 2009. Velkommen til Camilla i Agedrup Kirke.
Camilla Balslev er opvokset i
Odense og bor efter en afstikker til
udlandet og København igen i byen
med sin mand og deres søn, Erik, på
16 mdr.

Den unge præst er glad for Fyn.
- Der er noget ved den fynske
lune, man ikke finder andre steder!
Det seneste år har hun været vikar i Fyens Stift, og hun ser frem til at
skulle være præstevikar i Agedrup
Kirke.
- Jeg glæder mig til at indgå i
samarbejdet i og omkring Agedrup
Kirke, hvor jeg håber også at få lejlighed til at træffe mange af jer.
Camilla Balslev har ikke fast
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træffetid i Sognegården, men står naturligvis til rådighed for samtaler m.v.
og kan træffes på telefon 3024 6861.

Kig ind på
www.agedrup-kirke.dk

Søndag
den 1. februar
kl. 17.00

KYNDELMISSE - LYSGUDSTJENESTE
Der er hverken prædiken eller altergang, men dejlig musik og læsninger om lyset.

Stemningsfuld gudstjeneste med salmer, læsninger,
solosang og levende lys
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Som omtalt i sidste nummer af
A.R. vil vi denne søndag - igennem
salmer, læsninger og solosang og selvfølgelig med masser af levende lys samles om lyset i skumringens time.
Gudstjenesten er lidt anderledes,
end vi er vant til. Der er hverken prædiken eller altergang, men derimod
dejlig musik samt centrale læsninger
om lyset, og hvad det betyder for os.
En stemningsfuld gudstjeneste.
Efter gudstjenesten bydes på en
forfriskning i våbenhuset.

RÅDETS NYE UDVALGSMEDLEMMER
Medlemmerne af menighedsrådet har fået forskellige udvalgsposter
Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet
Menighedsrådet har på dets møde
i januar nedsat sig i udvalg og funktioner. Valgene er gældende for hele
funktionsperioden, men vil dog blive
ændret, hvis der sker ændringer i menighedsrådets sammensætning.
Af de tunge udvalg (dem med en
del arbejde) er der valgt følgende:
Kirke- og præstegårdsudvalg:
Karin Ritter, Per Olesen, Bent Aage
Due Rasmussen og Niels Peder Jensen
Aktivitetsudvalg: Lene Bischoff-

Mikkelsen, Tove Dyrvig, Lene
Marqvardsen og Hans Ove Nielsen
Bladudvalg: Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter og Hans Ove

GUDSTJENESTEN PALMESØNDAG
Ikoner malet af årets konfirmander kan ses i Sognegården efter familiegudstjenesten Palmesøndag d. 5. april kl. 11.00
Af Lene Bischoff-Mikkelsen

LÆSEHESTE
FORTSÆTTER
Har du lyst til at snakke om en
god bog sammen med andre læseglade, så mødes læsehestene i Agedrup Sognegaard for at snakke om
gode læseoplevelser.
Kontakt evt. sognepræsten for
yderligere oplysninger.

Nielsen
Den komplette liste over udvalgog funktioner kan ses på
www.agedrup-kirke.dk

Ikon malet af én af årets konfirmander.
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Ikoner malet af årets konfirmander kan ses ved ferniseringen i Sognegården umiddelbart efter familiegudstjenesten Palmesøndags d. 5.
april kl. 11.00 i Agedrup Kirke – ( Påsken 2009 omtales i næste nummer
af A.R.).
Der bydes på en forfriskning.
Ikonerne er udstillet i Sognegården fra
medio marts til konfirmationerne er
forbi i maj.
Palmesøndag hører vi om Indtoget i Jerusalem, men hele påsken er
tema for denne også børnevenlige
gudstjeneste – mere herom i næste
nummer af Kirkebladet.
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NAVNLIG NAVNE

Nyt fra kirkebogen for november-december 2008

Døbte i Agedrup Kirke
9. 11. 08
9. 11. 08
9. 11. 08
16. 11. 08
30. 11. 08
30. 11. 08
30. 11. 08
7. 12. 08

Kristine Westergård Jørgensen, Kærbygade 2, V. Kærby
Nicoline Liv Holmer, Engtoften 37, Agedrup
Mie Mørck Creedon, Hammeren 12, Bullerup
Filippa Hjermind Stamm, Standtvedvej 28, Agedrup
Alberte Hüttmann Chylenski, Engtoften 12, Agedrup
Andreas Stoklund Tofte, Græshaven 20, Bullerup
Julie Ann-Marie Lefevre Hansen, Bjerggårdsvinget 5, Odense NØ
Kristian Brandt Alexandersen, Hammeren 24, Bullerup

Vielser i Agedrup Kirke
Ingen

Bisættelser/begravelser i Agedrup Kirke

KIRKENS KOGEBØGER

4. 11. 08
6. 11. 08
7. 11. 08
26. 11. 08
4. 12. 08
6. 12. 08
13. 12. 08
30. 12. 08

I marts mødes vi så igen i Agedrup, hvor vi dykker ned i kirkens
kogebøger og sammen med en professionel kok forbereder og spiser
fastemad.
Denne aften kommer til at koste
lidt mere og tilmelding er nødvendig.
Dette gøres på mødet d. 5/2 eller på
kirkekontoret tlf. 66108357 senest 14
dage før.
Husk! Kirkebilen eller fælleskørsel arrangeres og kan bestilles ved
henvendelse til kirkekontoret i kontortiden senest ugen før på tlf. 6610
8357. Alle er hjertelig velkommen!

Annelise Pedersen, Vægtens Kvarter 88, Odense SØ
Bent Erik Jørgensen, Rønnehaven 4, Bullerup
Hans Erik Sommer, Daltoften 189, Agedrup
Leif Peter Jørgensen, Arendalsvej 24, Bullerup
Gunnar Arvid Jensen, Brolandvej 42, Agedrup
Frode Mathias Nellemann Mathiesen, Vollsmose Allé 40, Odense NØ
Ida Krabbenhöft Andersen, Kærhaven 9, Bullerup
Henry Jørn Eggeling, Fynshovedvej 541, Martofte

FASTEFOOD
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„Fastefood“ er tema for et to-delt
forløb, hvor vi her i fastetiden vil beskæftige os med fasten og dens betydning.
På vores februar møde i Odense
skal vi først høre om: De farverige
fastetraditioner gennem tiden i den
katolske kirke og hos os i den protestantiske.
De to undervisere havde for få år
siden en fælles studieorlov. Emnet var
fasten gennem tiderne og traditionerne, der knytter sig dertil. Dette blev
nærmere studeret ’live’ i faste- og
påsketiden på en studietur til Rom og
Umbrien i Italien.
Det er bla. oplevelser herfra, der
skal krydre undervisningen!
Efter vi har været i kirken, spiser
vi sammen. Det koster kr. 25.

Fyraftensmøde: Konfirmandundervisning for voksne torsdag d. 5. febr.
kl. 17.00-19.00 i Hans Tausens
Kirke, Rugårdsvej 162, Odense og
d. 26. marts kl. 17.00-20.00 i
Agedrup Kirke

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Som allerede annonceret fortsætter konfirmandundervisning for
voksne også i det nye år. Der kræves
absolut ingen forudsætninger, andet
end lyst til at genopfriske, genopdage
eller blive bekræftet i viden omkring
kirken og kristendommen. Undervisere er sognepræst Laila Groes fra
Hans Tausens kirke i Odense og
Agedrups sognepræst.
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ORGANISTENS
KLUMME
Af Kristin Lomholt, organist
Stadig mærker vi den mørke
vinter, men den smukke kyndelmisse med de mange lys og
børnekorets lyse stemmer fortæller
os, at midt i mørket kan vi tænde
lys og finde tro, håb og glæde.
Det gør vi gang på gang vinteren igennem, og vi varmer os i vores hjem og hos hinanden.
Torben Wahlstrøm fra Rudolf
Steiner -skolen i Århus kom i november til Agedrup Kirke og fortalte om Niels Holgersens forunderlige rejse.
På Niels Holgersens tid, i ville
man nok have sagt at Niels Holgersen var en rigtig skidt knægt. En
skændsel for hans kære forældre.
Han var så skidt en knægt, at
han et efterår ville stikke af fra sin
mor og far, julen og den gård, hvor
han var vokset op. Han ville væk
og tilbragte den lange vinter på rejse
med vildgæssene.
Ved forårstid ville han se sit
hjem igen, og da han ankom slog
hans mor armene ud og modtog sin
uvorne søn med hele sit moderhjerte, alt var med et glemt og tilgivet. Hun var bare glad for at han
var kommet hjem.
Hvad hun ikke vidste var at det
var en anden dreng hun havde fået
hjem, for Niels’ rejse havde for altid forandret ham. Spanksrør og
belæring havde ikke kunnet forandre ham, men det kunne den rejse
han selv tog ud på.
Selv om Niels Holgersen gjorde noget, som få vælger at gøre, så
kan vi måske alligevel lære af ham.
Når vi går til Kyndelmisse i
kirken, til litteraturkreds, møder et
nyt menneske eller en gammel bekendt, kan det måske være som en
rejse, der kaster nyt lys over vores
liv.

Sådan var det for mig da Agedrup Kirkes børne- og ungdomskor
gik Luciaoptog d. 1. advent og sang:
Midt i den mørke nat, lysene brænder
Vi bærer lyset frem i vore hænder
Nu skal det bæres ud og mørket sprede
Det bringer lys fra Gud, alt er nu rede
Budskab vi bringer med,
budskab om kærlighed
Santa Lucia, Santa Lucia
(Holger Lissner)

AGEDRUP KIRKES BØRNE- OG
UNGDOMKOR

Der er nu 22 sangere i koret og
og sikke godt de synger! Nye kormedlemmer optages i korskolen fra
1. marts. Forældre og børn er velkomne til at ringe til mig på tlf. 2052
7542 med spørgsmål vedr. koret. Der
er korskole torsdage 13.30-14.00 og
korprøve 14.15-15.45
I februar er der solosang-workshop for kormedlemmer. Husk at
melde jer til, hvis I gerne vil være
med. I foråret optræder koret på flg.
dage:
Søndag d. 1. februar kl. 17.00, Kyndelmisse, Agedrup Kirke
Søndag d. 8. marts kl. 10.00, højmesse i Agedrup Kirke
Søndag d. 5. april kl. 11.00, familiegudstjeneste
Torsdag d. 9. april kl. 17.00, Skærtorsdag
MUSIKGUDSTJENESTER

Musikgudstjeneste med Tre til
Tango søn. d. 29. marts i Agedrup
Kirke kl. 16.00 og koncert med
SOUL MATES onsdag d. 25. februar i Agedrup Kirke kl. 19.30
Se nærmere omtale på side 7.

Sæt kryds i kalenderen!
Søndag d. 19. april kl. 16.00
kommer Gospel Gossip til Agedrup
Kirke. Et super-swingende gospel
band med knald-dygtige sangere.
Koncerten bliver omtalt i næste udgave af Agedrup Rundt men indtil
da kan man besøge hjemmesiden
www.annettetrollegaard.dk for mere
information.

NÅR ALDERDOM
BLIVER EN KVALITET
Foredrag med Anders Bonde torsdag
d. 5. marts 2009 kl. 19.30 i Agedrup
Sognegård - OBS: Ny dato!

Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet
„Er der noget at grine af, når vi
bliver gamle – når alderdom bliver
en kvalitet…..“ har sognepræst Anders Bonde, Lyngå kaldt sit causeri.
Alle er hjerteligt velkomne og der
er gratis adgang. Der bydes på en forfriskning. Pris à 25 kr.
Anders Bonde skulle have holdt
sit foredrag den 14. januar, men ringede næste formiddag med en stor
undskyldning for, at han havde glemt
os . 40 fremmødte måtte gå hjem uden
foredrag, men fik dog alligevel en
hyggelig aften med gratis kaffe og
brød og en præsentation af vores nye
præstevikar, Camilla Balslev.

Kollekten til

FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP
I februar-marts måneder
Folkekirkens Nødhjælp har mange forskellige humanitære opgaver
rundt om i verden. Og der er altid alt
for mange steder, hvor det brænder på.
Vores frivillige bidrag er med at
sikre at hjælpearbejdet kan fortsætte
rundt om i verden, hvor der er brug
for det. Derfor en stor opfordring til
at lægge et lille eller stort beløb i kirkens indsamlingsbøsse næste gang du
er i kirke. Så slipper du også for selv
at betale porto.
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GUDSTJENESTER
*Søndag den 1. februar (Kyndelmissegudstjeneste - sidste sø. Efter H. 3. K)
Søndag d. 8. februar (Septuagesima) Matt. 20,1-16: Arbejderne i vingården
Søndag d. 15. februar (Seksagesima) Mk. 4,1-20: Lignelsen om sædemanden
Søndag d. 22. februar (Fastelavn) Matt. 3,13-17: Jesu dåb
Søndag d. 1. marts (1.sø.i fasten) Matt. 4,1-11: Jesu fristelse i ørkenen
Søndag d. 8. marts (2.sø. i fasten) Matt. 15,21-28: Den kana’anæiske kvinde
Søndag d. 15. marts (3.sø. i fasten) Lk. 11,14-28: Jesus og Beelzebul
Søndag d. 22. marts (Midfaste) Johs. 6,1-15: Bespisningen af de 5000
*Søndag d. 29. marts (Maria bebudelse) Luk. 1,26-38: Bebudelsen
*Søndag den 5. april (Palmesøndag) (Matt. 21,1-9) : Indtoget i Jerusalem
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Lysgudstjeneste

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
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
kl@agedrup-kirke.dk

KIRKESANGER
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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MENIGHEDSRÅDSMØDER
Næste menighedsrådmøder er
tirsdag d. 17. februar kl. 19.00-22.00
og tirsdag d. 10. marts 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 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.

