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Agedrup Skoles timetal
når ikke længere
undervisningsministeriets
vejledende timetal,
men nærmer sig
faretruende
det lovpligtige
minimumstimetal.
Også på andre områder
rammes Agedrup Skole
i det kommende skoleår
af en ringe tildeling af
timer

FORRINGELSER I SKOLEN PÅ VEJ
Der er især to områder, hvor Agedrup Skoles undervisning næste år bliver forringet. Det er i de praktiske fag sløjd, håndarbejde og
hjemkundskab, hvor skolen ikke længere har råd til at lave delehold. Det kommer til at knibe med symaskiner, høvlbænke og tid til
at hjælpe alle eleverne. Det andet område, hvor skolen rammes, er tolærertimer til børnehaveklassene, 1. og 2. årgang, som i år har
henholdsvis 3, 3 og 1 time med 2 lærere. Her ses Ann-Cecilie Schultz Jacobsen fra 3. b og lærervikar Sigga Larsen.

KIRKEBLADET
LÆS bl.a. om
babysalmesang,
påskens gudstjenester, pinsehøjmessen den
31. maj, tryllerier
med konfirmanderne og lokalindsamlingen.

S. 20-24

Nyt sundhedshus

s. 7

Travolta og Peter

s.13
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Af bestyrelsen i Bullerup Antennelaug
■ Den 31. oktober 2009 slukker
Danmarks Radio for det „gamle“
analoge TV signal og starter på en
frisk med „nye“ digitale signaler.
Det betyder for mange, der ikke
er tilsluttet fælles antenne, at de må
ud og investere i ny digital modtager eller nyt fjernsyn. Men i Bullerup
Antennelaug forbliver alt ved det
gamle, så slap af og nyd programmerne i de forskellige programpakker, som altid kan ses på
www.bulant.dk
Bullerup Antennelaug er opgraderet til det nyeste med fuld returvej, hvilket gør tilkøb af internet –
digitale løsninger og telefoni hos
Yousee, muligt.

Ny flagmand søges
Af Ole H. Christiansen
■ Vor hidtidige flagmand er flyttet,
så vi søger nu en, der vil hejse flaget på de officielle flagdage.
Man er selvfølgelig bundet af
jobbet, men det vil nok altid være
let at finde en afløser, hvis man selv
er forhindret.
Det drejer sig om ca. 20 dage
om året, og vi betaler et symbolsk
beløb for hver flaghejsning. Henvendelse kan ske til formanden eller
mig.

Vinter i Agedrup
Af Ole H. Christiansen
■ Om det er den globale opvarmning, der gør det, kan ingen vide,
men megen rigtig vinter har vi i hvert
fald ikke her på Fyn, selv om det i
flere måneder har været hundekoldt.
Så skete det dog en dag, at vi
fik et lag sne på 4 cm eller sådan, og
jeg var egentlig på vej ud for at
skrabe lidt af sneen væk, så postbudet og avisbudet kunne komme frelst
frem og tilbage.
Men børn er nu børn, og de opdagede lynhurtigt de nye legemuligheder i vort lukkede vænge, hvor vi
har 9 børn i alderen 2 – 9 år, og mine
to sneskrabere kom hurtigt i brug,
for en snemand måtte kunne stables
op. Det lykkedes delvist, men sneen
blev til tøsne og en sneboldkamp
kom i gang.

KOORDINERING
Lene Bischoff-Mikkelsen, Per Adolfsen, Grethe
Schmidt-Petersen, Vicky Andersen, Erik
Schmidt, Finn Pedersen, Ole Christiansen, Hans
Ove Nielsen

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

Snekådhed på Daltoften på én af årets få snedage.
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En lille ændring i
elevtallet får stor
betydning for den
økonomiske
tildeling

AGEDRUP SKOLE RAMMES
AF USTABILE BEVILLINGER
Lærer Helge Rasmussen gør sig de største anstrengelser for at levere fængende undervisning på trods af udsigten til forringede
økonomiske vilkår på Agedrup Skole. Her fortæller han eleverne i 1. a om „de syv fede og de syv magre år“.

Af Erik Schmidt
Timerne i de enkelte klasser når
ikke længere undervisningsministeriets vejledende timetal, men nærmer
sig faretruende det lovpligtige minimumstimetal.
Også på andre områder rammes
Agedrup Skole i det kommende skoleår af en ringe tildeling af timer.
Lærernes tillidsrepræsentant, Juliane Ludvigsen, håber på, at nedskæringerne er forbigående.
- Der er især to områder, hvor vores undervisning næste år bliver forringet, nemlig i de praktiske fag sløjd,
håndarbejde og hjemkundskab, hvor
vi ikke længere har råd til at lave delehold i alle klasser. Det kommer til at
knibe med symaskiner, høvlbænke og
tid til at hjælpe alle de ivrige elever.
- Det andet område, hvor skolen
rammes, er tolærertimer til børnehaveklassene, 1. og 2. årgang, som i
år har henholdsvis 3, 3 og 1 time med
2 lærere. Her har nye områder og
svære dicipliner kunnet fremmes og
elever med brug for mere opmærksomhed kunnnet hjælpes.

Også Skoleleder Birgitte Andersen beklager situationen.
- Det er ikke en ønskværdig situation for skolen og eleverne, men
lærerne vil stadig gøre deres bedste i
de timer, der er til rådighed, siger skoleleder Birgitte Andersen.
LILLE ÆNDRING - STOR BETYDNING

Baggrunden for nedskæringen er
et sammentræf af uheldige omstændigheder. I det kommende skoleår er
der blandt andet lidt færre elever i de
enkelte klasser end i dette skoleår.
Størstedelen af tildeling af midler fra Odense Kommune er afhængig af klasseantallet. På to årgange
(nuværende bh.kl. og 6. årgang, hvor
elevtallet er gået ned med henholdsvis 3 og 1 elev) går skolens tildeling
fra 3 til 2 klasser. Resten tildeles efter elevtallet.
Klasser etableres teknisk-økonomisk set, når der er 26 elever fra eget
skoledistrikt.
En forholdsvis lille elevtalsændring har fået stor betydning, fordi
det er sket så tæt på grænsen for oprettelse af klasser.

AGEDRUP SKOLE I
ODENSES TOP-5
Med en gennemsnitskarakter
på 7,0 efter den nye karakterskala
placerede Agedrup Skole sig som
nr. 5 blandt odenseanske folkeskoler, da undervisningsministeriets karakterlister for sidste års 9.
kl. for nylig blev offentliggjort.
Det svarer til et pænt stykke
over karakteren 8 efter den gamle
skala.
Skoleleder Birgitte Andersen
lægger dog ikke meget i karaktergennemsnit i det hele taget.
- Karaktergennemsnittet for
9.-klasserne svinger på stort set
alle skoler fra år til år. Et godt
resultat er et resultat, hvor eleverne har udnyttet deres potentiale
fuldt ud. Til lykke med det gode
resultat til alle de „gamle“ Agedrupelever!
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NY KRAFTPRÆSTATION
AF FJORDAGERSCENEN

virkende i Fjordagerscenens jubilæumsforestilling, og de velsyngende
skuespillere kunne boltre sig på en
kæmpescene på 180m2, som var opstillet i Agedruphallen da stykket blev
vist onsdag d. 25. til lørdag d. 28.
marts 2009.

Kæmpeopsætning af musical’en “The sound of music” med 40
medvirkende og 180 m2 scenegulv
Af Erik Schmidt
Fjordagerscenen har i år 40 års
jubilæum, og det er ved bladets udgivelse blevet fejret blandt andet med
en storopsætning af musical’en ”The
sound of music”af Richard Rodgers
og Oscar Hammerstein.
Det er historien om kaptajn von
Trapp, der styrer sit østrigske hjem og
sine syv børn, som om det gjaldt ét af
hans tidligere skibe. Jan „Politibetjent“ Larsen spillede denne rolle.
Det er også historien om novicen
Maria, der af sit kloster bliver sendt
til familien von Trapp for at tage sig
af børnene. Denne rolle spilledes af
unge Marie-Louize Helbo, der til daglig er præst i Seden og Åsum.
Maria bringer musikken med i
bagagen og giver familien von Trapp
et nyt indhold i tilværelsen. Det overskygges dog af nazismens udbredelse

og kaptajnens tunge lod: at skulle
tjene Hitler.
Ikke færre end 40 personer med-

AGEDRUP BETÆNKT MED
4 MIDLER FRA FORSTADSPULJEN
Heksefonden, pensionistforeningen, beboerforeningen og
Fjordager Idrætsforening har alle fået del i „Forstadspuljen“

INDLÆG
Af Ole H. Christiansen
Gennem mange år har vi forsøgt
at få Odense Kommune til blive bedre
til at forbedre vort område m.h.t. stier
og parker samt istandsættelse af vejene og meget mere.
Det er også delvist lykkedes, men
som man har kunnet læse om ved forskellige lejligheder, så har man nu
opfundet en forstadspulje, der dog

ikke skal bruges til netop disse formål. Men det vil da sige, at det nu ikke
bare er den midterste del af kommunen, altså den omkring rådhuset, der
skal have del i skattekronerne.
Forstadspuljen er måske ikke så
stor, men noget gavn kan den da gøre.
For eksempel fik vi 4.500 kroner til
en fornyelse af byens flagstang.
På det sidste har Heksefonden
fået 45.000 til et telt til brug ved bl.a.
Sankt Hans festen. Pensionistforeningen fik 25.000 kroner til nye
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Den rutinerede amatørskuespiller, Jan K.
Larsen, havde rollen som kaptajn von
Trapp.

computere, så også vore pensionister
kan komme på den „vogn“.
Det allernyeste er, at Fjordager
Idrætsforening har fået 200.000 kroner til istandsættelse af hallen, så den
kan bruges til en masse aktiviteter af
alle foreninger i området.
Man har dog i første omgang
tænkt på ældre medborgere, og fornyelserne skal også erstatte det forsamlingshus i Seden, som kommunen
var så flink at sælge.
Ja, her synes jeg nu nok, at de
kære borgere i Seden måtte have kunnet tage sig sammen til at købe det i
fællesskab.
Men det er måske manglende
engagement i foreningsarbejde, som
vor Olivia spørger om i dette nummer.
I en anden artikel kan man læse om
begyndelsen af istandsættelse i Fjordagerhallen.

60-årige
Bent Andersen
ny formand for
Fjordager
Pensionistforening

PENSIONISTER REDDET PÅ MÅLSTREGEN
Bent Andersen har senest arbejdet som graver i Revninge, men har tidligere også arbejdet som selvstændig og som buschauffør.

Af Ole H. Christiansen
Formanden for Fjordager Pensionistklub gennem 20 år, Bodil Sloth,
og 3 bestyrelsesmedlemmer annoncerede tidligere deres afgang, og på den
ordinære generalforsamling lykkedes
det ikke at få nye ind på deres pladser. Derfor måtte foreningen gennem
en ekstraordinær generalforsamling.
Den blev afholdt den 11. marts
med assistance af ældrekonsulent
Mette Holst, og en ny bestyrelse er
valgt, så foreningen kan køre videre
som før. Bestyrelsen er ganske vist
reduceret fra 7 til 5 medlemmer plus
2 suppleanter.
Men det er lykkedes at finde en
ny formand.
60-årige Bent Andersen der bor i
Morbærhaven, har senest arbejdet
som graver i Revninge, men har tidligere også arbejdet som selvstændig og
som buschauffør. Bent Andersen kom
til Agedrup i 90’erne, hvor han fandt
sammen med fru Ingelise.
Bestyrelsen ser altså nu ud som
følger: Formand Bent Andersen,
Morbærhaven 5, Kasserer Poul Lar-

sen, bestyrelsesmedlemmer er Gerda
Larsen, Anni Rasmussen og Anne
Margrete Valstrup, suppleant Poul
Anker Jensen, mens revisorer blev
Nanna Nielsen og Ole H. Christiansen.
LIDT MERE OPTIMISME

Der kunne godt have været lidt
mere optimisme ved generalforsamlingen i Pensionistforeningen, men alt
håb var ikke ladt ude.
Den hidtidige formand, Bodil
Sloth, nævnte i sin beretning om 30
hyggelige mødedage med kaffemik,
fællesspisning, kortspil, masser af
snak, bankospil, musik og sang, foredrag og meget mere, så der har ikke
manglet tilbud.
Desværre er antallet af medlemmer reduceret noget, da det jo ligger i
sagens natur, at man som pensionist
ikke har så pokkers mange år tilbage
at leve i.
Men som i mange andre foreninger er man organiseret i sammenslutninger, der giver kontakt og viden og
udgiver et fælles pensionistblad.
Det årlige kontingent på 240 kro-

ner kan måske nok afholde nogen fra
at blive medlem, men man får altså
noget for pengene, så det burde det
ikke.
Mange har behov for befordring
i bus, hvorfor man har aftale om afhentning af medlemmerne til mødedagene, men det er jo ikke gratis. Man
betaler selv for en busbillet for at blive
befordret fra dør til dør, og kommunen giver et tilskud til at dække merprisen, som pludselig uden varsel er
steget med over 40 procent.
Aktiviteterne er mere eller mindre gammelkendte, men man har fået
et tilskud til indkøb af computere. De
er købt nu, og foreningen har dermed
et supermoderne tilbud med
internetadgang, så nu er det bare med
at hænge på. Der vil blive givet undervisning til foreningens medlemmer
på tirsdage kl. 14.00 i bygningen mellem skolen og Agedruphallen
Ønsker man at blive medlem af
Fjordager Pensionistforening, kan
man blot møde op i Sognegården på
Agedrupvej på mødedagene, som er
onsdage kl. 14.00 – 16.30.
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BRAINSTORMING

200.000 TIL FORHALLEN
Området foran Fjordagerhallen har fået et ansigtsløft. Nu gælder det forhallen.

Fjordagerhallens forhal gøres til et hyggeligt værested,
og områdets øvrige foreninger inviteres indenfor - ikke
mindst pensionister og seniorer

For at åbne en dialog og få mere
kød på visionen indbød Fjordager
Idrætsforening den 24. februar til
møde med lokale interessenter.
Meningen var at få rede på brugerbehov og ønsker til faciliteter og
indretning.
Fra Agedrup Sogns Beboerforening deltog Ole H. Christiansen
og Greta Nielsen i mødet, hvor det
blev pointeret, at der primært er tale
om et tilbud til seniorer, og at man
ikke vil i konkurrence med andre foreninger om disse medlemmer.
Brainstormingen bragte forslag
frem om en PC-café, bordtennis, gymnastik i hallen med instruktør, en formiddag for seniorerne, kortspil, dart,
bordfodboldspil, billard og brug af
motionsrummet.
IKKE ENIGHED
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Af Erik Schmidt

mere liv i hallen.

Fjordagerhallen i Seden, som
rummer Fjordager Idrætsforenings
kontor, er efterhånden en ældre bygning, der i sig selv kunne trænge til
fornyelse.
Det har imidlertid et stykke tid
været foreningens ønske, at forhallen,
der blandt andet rummer et cafeteria,
kunne bruges til aktiviteter for andre
foreninger, når der ikke er brug for
den i forbindelse med idrætsaktiviteter.
Til formålet har Fjordager Idrætsforening ansøgt og nu fået et beløb
på 200.000 kroner fra Odense Kommunes forstadspulje. Derfor er planlægningen af bygningsændringerne
gået i gang. Gulve og vægge skal
istandsættes, og der skal etableres
fleksible vægge.
Foreningens formand Bjarne
Christensen forestiller sig blandt andet aktiviteter som f. eks. en PC-café,
foredrag, bordtennis, kortspil,
blomsterbinding, fodboldspil, billard
og deltagelse i aktiviteter i motionsrummet.
Det er ikke mindst områdets
mange pensionister og seniorer, der
har været i idrætsforeningens tanker.
De er nemlig hjemme i formiddagstimerne, hvor foreningerne gerne ser

ET ATTRAKTIVT VÆRESTED

Fjordager Idrætsforening er blevet inspireret af eksemplet med Munkebo Idrætscenter.
- Munkebo Idrætscenter har for
få år siden gennemgået en stor renovering og derved gjort en trist og grå
hal og cafeteria til et attraktivt værested, siger Henning Rasmussen, der
er sekretær for FIFs forretningsudvalg.
Visionen i Fjordager er knapt så
vidtløftig, men arbejdet skal påbegyndes, og Henning Rasmussen håber på,
at Fjordagerhallens forhal bliver et
naturligt samlingssted, når den bliver
gjort til et hyggeligt værested for alle
de foreninger, der er spredt rundt om
i forstaden.
- Vores forslag skal ses som et
ekstra tilbud til de eksisterende foreninger, hvor man kan hygge sig med
andre mennesker og høre om andre
foreningers aktiviteter.
Henning Rasmussen ser også
muligheder i større fællesarrangementer.
- Ved et større uforpligtigende
fællesskab kunne en af gevinsterne
være, at der kunne engageres foredragsholdere som den enkelte forening ikke kunne honorere selv.
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Der taltes på mødet også om en
fælles pensionistforening i stedet for
flere små.
Den ide er Ole H. Christiansen
ikke så begejstret for.
- Fjordager Pensionistforening
burde være stedet, hvor alle pensionister kan mødes. Men selv om man
har Sognegården i Agedrup, så var der
jo ikke noget i vejen for, at man skulle
kunne bruge dette nye tilbud også.
- Man skal også være opmærksom på, at der findes en seniorklub i
Seden med aktiviteter i Hvenekilden,
så et større samarbejde mellem disse
foreninger må skulle finde sted, hvis
man virkelig vil noget.
Ole H. Christiansen vil ikke afvise, at samarbejdet med Idrætsforeningen kan blive til noget.
- Personlig synes jeg ikke, at forslaget fra idrætsforeningen er optimalt, men dog en begyndelse. Der skal
meget mere til med hensyn til mødestedet.
- Problemerne kan hurtigt tårne
sig op. Pensionistforeningen har organiseret handicapkørsel til onsdagsmøderne i Agedrup, og skal man nu
også til Seden, vil det være nødvendigt med lignende kørsel dertil. Det
kræver en helt anden og større organisation end den, man har nu.

BULLERUP SVØMMEBAD
- NU MED TRE EJERE
Fra venstre Christina Funder Nielsen, Helle Kromann og Anne Marie Larsen, som nu sammen ejer Bullerup Svømmebad.

Bullerup Svømmebad udvider faciliteterne. Helle og Klaus Kromann fraflytter privaten,
så der bliver sundhedshus på hele matriklen med et bredt spekter af tilbud. Desuden
udvides ejerkredsen
Af Erik Schmidt
Helle og Klaus Kromann, der i
mere end 15 år har drevet Bullerup
Svømmebad og privat boet under
samme tag, flytter nu ud af boligen
for at give plads til en træningssal og
nogle behandlingsrum.
Renoveringen foregår i løbet af
foråret og hen over sommeren.
Ideen er at omdanne svømmebadet til et svømmebad & sundhedshus
som kan præsentere en mængde forskellige tilbud inden for krop og sundhed.
Det gælder blandt andet:
Fysioterapi
Massage
Akupunktur
Kranio-sakral terapi
Reiki Healing

Hawaii massage
Tankfeltterapi
Der vil sågar være en make-upartist som kan påsætte gelenegle m.v.,
og i træningssalen vil der blive forskellige træningshold - blandt andet
med stavgang.
Sundhedshuset skal således gennem tværfagligt samarbejde fremme
sundhed og løse forskellige sundhedsfaglige opgaver.
EJERKREDSEN UDVIDET

Planen har været længe undervejs, siger Helle Kromann, der selv
er uddannet fysioterapeut og akupunktør. Hun skal fortsat arbejde i
svømmebadet som instruktør og også
som akupunktør.
Som konsekvens af omdannelsen
udvides ejerkredsen pr. 1. april 2009

med yderligere to personer. Det er
Christina Funder Nielsen og Anne
Marie Larsen.
Pia Rask, fortsætter med sin
fysioterapeutvirksomhed i huset, men
indgår ikke i ejerkredsen.
Selve bygningerne ejes dog stadig af Klaus og Helle Kromann.
I sin tid købte parret huset og
virksomheden af Birgitte og Svend
Erik Andersen, som havde etableret
svømmebadet nogle år tidligere, efter at finansmanden Henning Krogh
havde brugt badet til private formål.
Der er 600 medlemmer af Bullerup Svømmebad, hvor svømmeaktiviteterne selvfølgelig fortsætter.
I weekenden den 5. og 6. september er der åbningsweekend med
prøvebehandlinger m.v.
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OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE Træk fra sognet i 1900-tallet

JAGT I AGEDRUP

Foreningen lejer nu af forskellige
lodsejere ikke mindre end 255 tdr.
land, så nu kan der rigtig afholdes
fællesjagter.
Sådan en vandring over eng og
Danske jagtvåben førtes til Tyskland, hvor de uddeltes til den såkaldte „Folkefront“
marker giver jo en dejlig appetit. Så
som gaver fra Hitler. - Agedrup Sogn under og efter besættelsen 1940-45
efter jagten var der fællesspisning i
Forsamlingshuset.
I 1934 afholdtes tre store fællesAf Ib Holdt, fmd. lokalhistorisk Forening
stuerne.“
jagter. Der blev nedlagt meget vildt.
Udbyttet fra den første jagt blev solgt
Septemberluft, Septemberluft
NYE EJERE PÅ ØSTERGAARD
på en auktion og indbragte
Med Spindelvæv og Æbleduft,
Gamle Schmidt var
50,75 kr.
Som begge kommer flyvende.
en nøjsom og flittig
Ved den tredje jagt, som
Med lange Støvler Skytten går,
mand, han sad og syede
indledtes med frokost i K.
Og snart på Stubben Hunden står
på sine materialseler*.
Hansens lysthus, et sommerI dag er det den tyvende.
Når han skulle rundt for
hus, der lå nordøst i Skoven
at se til sin jagt, kørte
ned til Pilebækken.
Digt af Sophus Bauditz 1923
han i en almindelig stiv
Der vedtog man, at der
arbejdsvogn med bred
skulle betales en bøde på 3 kr.
Rasmus Syberg Petersen blev doktorstol.
for at nedlægge en fasanhøne
født på Ulriksholm i 1833, hvor faEfter 1885 skiftede
Ib Holdt
og 25 øre i bøde for at undlade
deren var jægermester. Han fortæller Østergård ejer nogle
Formand for
at skyde på en fasanhane. Der
Lokalhistorisk Forening
i sine ungdomserindringer mangt og gange, og de nye ejere
blev skudt to høner, som ingen
meget om vores egn i midten af 1800- var ikke så jagtinteresville vedkende sig at have
tallet.
serede. Jagten overgik
skudt.
I tre generationer - fra 1801 til så til ejerne af gårdene.
Under middagen i Forsamlings1885 - hed herremanden på Østergård
Der har været mange foreninger
Schmidt. De var dygtige landmænd, i Agedrup Sogn, - de fleste er efter
nogle af de første, der drænede deres nogle år opløst eller videreført i nye
marker og de første der dyrkede raps. foreninger. Udviklingen har overfløUnder den første i slægten Chr. diggjort dem.
Schmidt købte mange bønder i AgeDen 18. febr. 1933 stiftedes
drup sig fri af Østergård. I mange af „Agedrup og Omegns Jagtforening“,
de ny skøder kom det til at stå, at jagt- og den lever endnu i bedste velgående.
retten fortsat skulle tilhøre Østergård. I Agedrup Sogn overgås dette kun af
Så sent som i 1885 blev der ved Skytteforeningen.
et nyt skøde til Brolandvej 5 indført,
Som alle foreninger starter jagtat jagtretten fortsat tilhørte ejeren af foreningen med megen ildhu. Der
Østergård.
etableres flugtskydning, der inviteres
Rasmus Syberg Pedersen fortæl- jagtkonsulent, som holder foredrag og
ler, at han i sin barndom skulle gå til viser fim i Forsamlingshuset.
Østergård med brev til den gamle proprietær Schmidt.
JAGTFORENINGEN
Drengen er meget bange, for på
Skoven i Bullerup havde dengården var en vrimmel af jagthunde. gang en del ejere. Foreningen gik al„Så snart jeg kom inden for porten, lerede i 1934 i gang med at forhandle
Skovhytten i Bullerup Skov.
havde jeg alle hundene og svinene i om jagten i Skoven og et bælte uden
hælene.“
om denne.
Da han kun var 8 – 10 år gammel
Det lykkedes og man gik straks i huset, gik kassereren rundt for at indsætter han sig i stenhegnet uden for gang med at købe harer, rådyr og fa- drage bøderne. Under megen moro
haven. „Men så kom en flok store saner, som blev udsat i Bullerup Skov. spyttede 19 skytter i bødekassen. Efkonfirmander, og en behjertet fyr tilNu havde man fået mulighed for ter protokollen at dømme får den fribød mig følgeskab op til døren, hvor nye gener tilført fra Bågø og Lyø til ske luft virkelig folk i godt humør.
den gamle „Herre“ lukkede mig ind i det vildt, der var i forvejen.
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POLITIET MED

Ved det næste jagtgilde inviterede
bestyrelsen politiet med. Landbetjent
E. Fledelius læste en jagthistorie mellem de to snapse, én til vildtstegen og
én til æblekagen.
Det er en fredsommelig forening.
Her mødes husmænd, håndværkere,
gårdmænd og handlende, kort sagt
alle med interesse i jagt. Formændene
skifter, her er ingen skelen til rang og
stand.
Hvert år købes 8 harer og et vist
antal fasaner, som udsattes 4 forskellige steder i Vester Kærby, 2 i Agedrup og 2 i Bullerup. Harerne kom fra
steder i det Sydfynske som Skarø og
Brahetrolleborg.
I den værste vinterkulde afholdt
bestyrelsen den 12. febr. 1940 møde
hos Kristian Termansen i Agedrup.
Snakken er nok gået ud over emner
omkring jagten også til storpolitiske
emner, for man vedtog at opkræve
kontingentet og samtidig medtage
nogle lister, som medlemmerne kunne
skrive sig på med et beløb til Finlandsambulancerne. Ugen efter modtog Kr.
Termansen listerne og 54 kr. til ambulancerne.
JAGTVÅBEN BESLAGLAGT TIL HITLER

Under krigen begrænses antallet
af jagterne, - enkelte får konfiskeret
deres riffel,- som de efter krigen søger erstatning for. Foreningen sender
sagerne til Landsforeningen.
Den 6. juli 1946 holder Landsjagtforeningen af 1923 kongres i
Odense.
Der er stort referat i Fyns Tidende
fra mødet. Der fortælles, at tyskerne
under krigen beslaglagde et meget
stort antal jagtvåben tilhørende danske jægere. Disse våben førtes til
Tyskland, hvor de uddeltes til den såkaldte „Folkefront“ som gaver fra
Hitler.
To store landsdækkende jagtforeninger har i fællesskab anmeldt
erstatningskrav til justitsministeriet på
ca. 500.000 kr..
Der er flere om at gå på jagt, ikke
krybskytter, nej ildere. De er hårde

ved fasanernes æg, så foreningen
udlover en dusør på 1 kr. for hver død
ilder, der vises et bestyrelsesmedlem.
Det er en gemytlig forening, som
holder fint styr på jagtudbyttet både
før og efter frokosten. I 1948 indgår
i byttet både en vibe og en mus - de
føres begge til protokols.
Bestyrelserne ser ud til virkelig
at komme fint ud af det med hinanden, dagsordenen overstås rimeligt
hurtigt, og som skreven står „Mødet
afsluttes med 1 Spil Kort“.
Foruden en ført protokol fra foreningens start, er også bevaret en fortegnelse over medlemmerne.
De første 20 år var der flest jægere fra landbruget, men dette skifter, da byen bygges ud og mange nye
tilflyttere kommer til i 60’erne og
70’erne.
Det med at udsætte harer og fasaner er for længst forbi, nu lejes jagt
uden for sognet.
MUNTERT SKOLEKØKKENKURSUS

Foreningen har i dag 50 medlemmer, nogle er flyttet fra sognet, men
på grund af gamle venskaber vedbliver de at være medlemmer.
I over 70 år har foreningen på et
stykke eng ude bag Bjerggård arrangeret lerdueskydning. Banen skal
hvert år godkendes af politiet, og de
15 årlige skydninger skal harmoniseres med de skydninger Skytteforeningerne holder i Engløkken.
Hvor tidligere Strynø, Bågø og
Avernakø leverede harer til Sognet,
arrangerer Foreningen nu årligt udflugter med cykler til øerne.
Fra 1987 har Foreningen hver
vinter afholdt et muntert skolekøkkenkursus på Agedrup Skole, ligesom der
stadig fast på programmet er en årlig
rævejagt.
Hører nogen skud ude fra Stranden er det ikke Palne-Jæger, der efter
et gammelt sagn flyttede en smedeambolt fra smeden i Korup op i Seden Kirketårn, - men Jagtforeningen,
der holder lerdueskydning.

2. Artikel i Fyns Tidende den 6 juli
1946. Jagten under Besættelsen.
3. Forhandlingsprotokol for Agedrup
og omegns jagtforening 1933 – 2007

Ef
terlysning
Efterlysning
Sammen med Erik
Schmidt forsøger jeg at
lave en bog om Agedrup
Sogn gennem tiderne ud
fra artiklerne i Agedrup
Rundt.
Til dette arbejde mangler vi billeder fra sognet med motiver fra
landbrug, hverdag og
fest, foreningslivet,
gartneri og snedkeri,
den ny by skyder op i
60’erne, kort sagt billeder, der dækker livet i
sognet de sidste 150 år.
Stadsarkivet i Odense
vil scanne billederne.
Hvis I vil låne mig gode
billeder, vil jeg køre ud
til jer for at se på dem,
- bringe dem til Stadsarkivet og efter scanningen tilbage til jer.
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Mit tlf. nr. er
66 12 25 72

Venlig hilsen
Ib Holdt

Kilder til denne artikel
1. Erindringer om fynsk landmandsliv Rasmus Syberg Petersen fortæller,
Fynske Årbøger 1973.
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KRISTINA I FJERNØSTEN

Dame- og herrefrisør

Ungdomsreporter, Kristina Rasmussen, er på rygsæktur
til blandt andet Indien og Thailand

Ungdomsreporter, Kristina Rasmussen holder fri fra sit skribentjob
på AR.
Hun er lovlig undskyldt, idet hun
sammen med en veninde er på langfart til fjernøsten.
I næste nummer bringer vi en
rejsereportage - så vidt muligt med
billeder.

UNGDOMSREPORTER

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
z

z

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

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

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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KONFIRMATION I AGEDRUP KIRKE 2009
Søndag den 26. april 2009 kl. 9.30
Julie Roth Malmkvist Andersen, Parallellen 7, Bullerup, 5320 Agedrup
Anne-Mette Sehested Frederiksen, Piletoften 16, 5320 Agedrup
Trine Fentz Godskesen, Fredemarksvej 90, 5320 Agedrup
Katja Jensen, Piletoften 19, 5320 Agedrup
Line Kjeldgård, Hammeren 38, Bullerup, 5320 Agedrup
Andreas Lindved Jæger, Morbærhaven 8, Bullerup, 5320 Agedrup
Rasmus Laursen, Kærbygade 9, 5320 Agedrup
Mathias Juel Lützen, Kærbygade 7, 5320 Agedrup
Jacob Aagaard Pedersen, Kærhaven 26, Bullerup, 5320 Agedrup
Kasper Pedersen, Lunden 72, Bullerup, 5320 Agedrup

Connie og John Malmkvist Andersen
Lars og Lisbeth Sehested Frederiksen
Winnie Fentz og Jens Godskesen
Susanne og Bent Jensen
Tina og René Kjeldgård
Anette Jæger og Ole Lindved
Pia og Per Laursen
Ulrik og Maja Juel Lützen
Helle Aagaard og Tage Pedersen
Maybritt og Jan Erik Pedersen

Søndag den 26. april 2009 kl. 11.00
Emma Nielsen, Lotusvænget 12, 5330 Munkebo
Nina Pedersen, Humlehaven 9, Bullerup, 5320 Agedrup
Lise Duemose Poulsen, Brolandvej 41B, 5320 Agedrup
Amanda Fruergaard Sørensen, Tjørnehaven 278, 5240 Odense NØ
Louise Enemark Sørensen, Hammeren 55, Bullerup, 5320 Agedrup
Magnus Håkansson Qvick, Brolandvej 34, 5320 Agedrup
Niklas Rendbæk, Sportoften 3, 5320 Agedrup
Emil Stokholm Rützou, Lundemosevej 20, Seden, 5240 Odense NØ
Kristoffer Nagy Skaastrup, Smedegyden 8, 5320 Agedrup
Anders Christian Thomsen, Arendalsvej 31, Bullerup, 5320 Agedrup

Pia Nielsen
Anne Andreassen og Kim Pedersen
Anette og Claus Poulsen
Maybritt og Steen Knudsen
Jeanette og Morten Sørensen
Susanne og Henrik Qvick
Helle og Johnny Kurt Rendbæk
Rikke og Michael Rützou
Zsofia Nagy Dolriis og Jørgen Skaastrup
Lene og Jens Thomsen

Søndag den 3. maj 2009 kl. 9.30
Nanett Poulsen Brik, Sportoften 17, 5320 Agedrup
Sarah Lindskov Frederiksen, Borsvinget 29, 5320 Agedrup
Camilla Damsgaard Jensen, Hvenekildeløkken 20B, 1., 5240 Odense NØ
Josefine Haagen Jensen, Hammeren 46, Bullerup, 5320 Agedrup
Frederik Just Bom, Fredemarksvej 62, 5320 Agedrup
Rasmus Kromann Grundtvig, Hammeren 49, Bullerup, 5320 Agedrup
Joakim Hansen, Arendalsvej 34, Bullerup, 5320 Agedrup
Mathias Dalsgaard Hansen, Græshaven 1A, Bullerup, 5320 Agedrup
Christoffer Jonassen, Græshaven 26, Bullerup, 5320 Agedrup

Helle Brik og Henrik Poulsen
Frank og Christina Lindskov Frederiksen
Helle Damsgaard Jensen
Jette og Karsten Jensen
Kurt og Anette Just Bom
Gitte og Michael Grundtvig
Lotte og Danny Hansen
Susanne og Niels Erik Dalsgaard Hansen
Dorthe Pedersen og Johnny Jonassen

12 Søndag den 3. maj 2009 kl. 11.00
Ida Christine Rønnow Madsen, Bjerggårdsløkken 82, 5240 Odense NØ
Line Nielsen, Sportoften 13, 5320 Agedrup
Sofie Elise Olsen, Agedrupvej 1, 5320 Agedrup
Sara Kottal Poulsen, Hammeren 27, Bullerup, 5320 Agedrup
Camilla Louise Rasmussen, Lunden 6B, Bullerup, 5320 Agedrup
Oliver Tauchi Lauritsen, Agedrupvej 3, 5320 Agedrup
Rasmus Trap Pedersen, Daltoften 187, 5320 Agedrup
Thomas Kroløkke Kviesgaard Pedersen, Daltoften 78, 5320 Agedrup
Mikkel Pontoppidan, Piletoften 29, 5320 Agedrup
Christian Hjære Rasmussen, Daltoften 70, 5320 Agedrup

Mette Rønnow og Jan Madsen
Jette Mortensen og Bjarne Nielsen
Gitte og Thomas Olsen
Lene og Carsten Poulsen
Peter og Bettina L. Rasmussen
Dorthe og Flemming Tauchi Lauritsen
Henrik og Birgit Trap Pedersen
Connie og Steen K. Pedersen
Anne og Kenneth Pontoppidan
Kirsten og Jens Hjære Rasmussen

St. bededag, fredag den 8. maj 2009 kl. 9.30
Mille Eilsøe, Lunden 36, Bullerup, 5320 Agedrup
Josefine Hass, Lerhusene 14, 5330 Munkebo
Kristina Højby Karstensen, Borsvinget 21S, Bullerup, 5320 Agedrup
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Dorte Nielsen og Jens Henrik B. Eilsøe
Lisa og Morten Hass
Charlotte H. Laursen og Boe Karstensen

Kristine Corfitz Brandt Kristiansen, Daltoften 14, 5320 Agedrup
Philip McKay Boyle, Markhaven 31D, Bullerup, 5320 Agedrup
Anders Christian Buchholz, Daltoften 81, 5320 Agedrup
Rasmus Hedemark Christensen, Hammeren 42, Bullerup 5320 Agedrup
Victor Berg Vestergaard, Pærehaven 4, Bullerup, 5320 Agedrup
Rasmus Rude Møller Hansen, Sportoften 10, 5320 Agedrup
Frederik Dylmer Heilmann, Skovhaven 168, Bullerup, 5230 Agedrup

Anne og Flemming Kristiansen
Lone Andersen og Kenneth McKay Boyle
Pia og Tom Martin Buchholz
Pia Væring og Flemming Christensen
Marianne og Jacob Berg Vestergaard
Per og Anne Rude Møller Hansen
Jane B. Heilmann og Jimmy D. Madsen

St. bededag, fredag den 8. maj 2009 kl. 11.00
Caroline Wylardt Nielsen, Morbærhaven 17, Bullerup, 5320 Agedrup
Kamilla-Louise Damgaard Nielsen, Kirsebærhaven 15, Bullerup, 5320 Agedrup
Henriette Skovdam Rasmussen, Hammeren 3, Bullerup, 5320 Agedrup,
Julie Christine Schmidt, Borsvinget 16, Bullerup, 5320 Agedrup
Line Boysen Vennekilde, Skovhaven 81, Bullerup, 5320 Agedrup
Mikkel Juel Johansen, Gårdhanen 18, 5240 Odense NØ
Lasse Løndahl Jørgensen, Villestoftemarken 52, 5210 Odense NV
Rasmus Uglebjerg Larsen, Gartnervænget 22 øst, 5240 Odense NØ
Simon Grønbech Skræp, Daltoften 18, 5320 Agedrup
Mads Estdahl Sohn, Brolandvej 39B, 5320 Agedrup
Mikkel Estdahl Sohn, Brolandvej 39B, 5320 Agedrup

John og Gitte Wylardt Nielsen
Annegrethe og Lars D. Nielsen
Leif og Marianne Skovdam Rasmussen
Helle og Morten Schmidt
Ketty Boysen og Jan Vennekilde
Pia og Niels Juel Johansen
Kirsten Løndahl og Torben Jørgensen
Lene Uglebjerg Hansen og Kim Larsen
Heidi og Ivan Skræp
Jan og Susanne Estdahl Sohn
Jan og Susanne Estdahl Sohn

AGEDRUPDRENG FLYVER MED VIP’S OG TURISTER
Peter Andersen, der har været elev på Agedrup Skole, er i dag helikopterpilot i Canada og omegn
Af Erik Schmidt
En dag dumpede et foto ind i lærer Holger Hansens mailbox. Det var
billedet her til højre af Peter Bomann
Andersen og en fyr, der mest er kendt
fra filmlærredet - superstjernen John
Travolta. Holger var Peters klasselærer, men Peter husker også, at han
havde Erik Rønn, Mogens Peter
Mogensen og Sven Erik Lund.
Peter Bomann Andersen gik ud
af Agedrup Skoles 9. klasse i 1984,
hvorefter han gik på Mulernes Legatskole. I 1990 flyttede han til Canada
og fik en uddannelse i helikopterbranchen. Efter at have taget pilotlicens fløj han fo Niagara Helicopters
med turister over Niagara Falls.
I Slave Lake fløj han med oliefolk ud til boringer og deltog i slukning af skovbrande.
Derefter var han i Toronto, hvor
han fløj nyhedshelikopter for Global
News og charter med VIP‘s - bl a.
John Travolta. Han har også været
med i et program på Discovery
Channel. Nu er Peter tilbage i Niagara
Helicopters og flyver med turister.
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Peter fra Agedrup sammen med superstjernen John Travolta. Det er Peter til højre.

AGEDRUP RUNDT 87 - april 2009

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
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Tlf 4512 0510

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

UD AT SE
MED 5. B
Cyklede til
Vollsmose for at
se teater

April/maj
KALENDEREN

4.4.-13.4.
22.4.
Uge 14
8.5.
21.5.-24.5.
Uge 22
28.5.
29.5.
1.6.
5.6.
24.6.
26.6.

Påskeferie
Skolebestyrelsesmøde
Tværuge - ændrede mødetider
St. bededag - fridag
Fridage i forbindelse med Kr. Himmelfart
Tværuge - ændrede mødetider
skolebestyrelsesmøde
9. kl. sidste skoledag
2. Pinsedag fridag
Grundlovsdag fridag
Afslutningsarrangement for 9. klasse
Sidste skoledag før sommerferien.

Det går stadig an at cykle til arrangementer uden for skolen. Her er 5. b som
én af flere Agedrup-klasser på vej til teater i kulturhuset i Vollsmose sammen med
lærerne Mette Rasmussen og Sonny Nielsen. I forgrunden Rikke Pedersen, 5.b.
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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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KLAR TIL SKOLESTART

Indskrivning af nye elever til børnehaveklassen, orienteringsmøde i
maj, ny tjenestetid for lærerne, sundhed som forudsætning for god
skoledag, elever som gode rollemodeller, elevrådets “storskærm” og
de ældste elevers boldbur

en mere smidig tilrettelæggelse og
bliver forhåbentlig medvirkende til at
arbejdet kan tilrettelægges, så arbejdsglæden for både børn og voksne kan
vokse og gro.
SUNDHED

BIRGITTE

Sund kost og gode madvaner er
en af de store forudsætninger for en
Af Birgitte Andersen, skoleleder
i forskellige situationer, så de har et
god skoledag. På skolen understøtter
godt grundlag at danne klasserne på i
vi dette ved at sælge gode og sunde
- Skolestarten begynder inden løbet af efteråret.
madvarer i boden.
første skoledag.
I den praktiske afdeFor mange af de
Sådan begynder en pressemedde- ling af skolestarten hører
Informerer ældste elever trækker
lelse fra undervisningsministeriet ved- anskaffelse af skoletaske
udbuddet af søde sager
rørende skolestart.
og penalhus. Her kan man
hos de lokale handlende
I Agedrup starter det så småt ved med fordel bruge noget tid
dog temmelig meget.
indskrivningen, hvor de nye elever på, at barnet bliver fortroDet kan mærkes på elekommer om på skolen og ser de om- lig med alle de forskellige
verne efter det store
givelser, de skal færdes i de næste lukkemekanismer disse
middagsfrikvarter. De
mange år.
ting er udstyret med, så barfår ikke det ud af underDerhjemme bliver der snakket net er så selvhjulpet som
visningen resten af daom det nye, der skal ske, og bedste- muligt, når det starter i skolen.
gen, de ville kunne, hvis det brændforældre, forældre og søskende kan
Undervisningsministeriet har udstof, de fik fyldt på, havde det rigtige
alle bidrage til historien om det at gå arbejdet nogle pjecer om skolestarten,
„oktantal“.
i skole.
disse kan ses på undervisningsminiDet ville være godt, hvis forælMeget har dog ændret sig i åre- steriets hjemmeside, men vil også
dre til de store elever jævnligt yder
nes løb, og de børn, der starter
dette område opmærksomhed.
til august, er de første, der opleElevrådet arbejder for tiden med
ver skolen under de vilkår, der
et andet aspekt af sundhed. De har fået
nu er gældende.
midler til at sætte en kampagne i gang
For at sikre, at børnene får
for at undgå, at eleverne får startet på
en god start, der giver dem lyst
at ryge.
til at lære og udvikle sig, arbejDe har indkøbt en skærm til fælder skolens børnehaveklasselelesrum Nord, hvor der vil køre nogle
dere og SFO-pædagoger samforskellige spots, der er udvalgt og udmen med de institutioner i nærarbejdet af elevrådsrepræsentanterne.
området, der har børn til skoleOgså dette område er vigtigt at have
En god start for de yngste.
start.
fokus på i snakken med de store elever.
ORIENTERINGSMØDE I MAJ
blive distribueret ud til de lokale bruJeg håber indsatsen hjælper, og
Vi holder et orienteringsmøde for gere.
at eleverne har nogle gode rolleforældrene til de nye børnehavemodeller i deres hverdag, da det beklassebørn i maj, og jeg vil gerne op- NY TJENESTETID FOR LÆRERNE
tyder rigtig meget for de vaner, de selv
fordre alle til at møde op, så man også
Ikke kun i forhold til børnehaveetablerer.
som forældre for en god start på sam- klasserne forandrer skolen sig. Der er
arbejdet med andre forældre og sko- for næsten alle fag lavet ændringer i
BOLDBUR
lens personale. Vi har ikke på dette forhold til de fælles mål. Disse mål
Med foråret kommer også lysere
tidspunkt en færdig klassefordeling af ligger til grund for den undervisning
tider og bedre vejr. Også i ældste afbørnene.
lærerne planlægger.
deling anspores eleverne til at komme
For at sikre så god en fordeling
Foråret er på skolen det tidspunkt,
ud og få ilt til hjernen i pauserne, og
af børnene i de to klasser som muligt, hvor der på forskellige planer arbejfor at undgå uheld med bolde i klasvil der i starten af skoleåret blive ar- des med planlægning af det komserne er der etableret et boldbur ved
bejdet på, at alle børnene lærer hin- mende skoleår.
udgangen, hvor afdelingens bolde plaanden at kende, og pædagoger og
I dette forår er en af de nye udceres, når de ikke er i brug, og hvor
børnehaveklasselederne vil bruge fordringer en ny arbejdstidsaftale for
de er lette at finde og få med ud til en
mange kræfter på at iagttage børnene lærerne. Den nye aftale lægger op til
god gang boldspil i frikvarteret.

16

Nr. 87 - april 2009

RYGESTOPKAMPAGNE
Elevrådet har fået 20.000 kr. til at lave rygestopkampagne for
Af Katja Nielsen, elevrådsformand
Vi har, i Agedrup skoles elevrådet, fået 20.000 kr. stillet til rådighed,
som skal bruges på en rygestopkampagne.
Vi startede med at bruge nogle
dage på kurser, som skulle hjælpe os
i gang med idéer.
Vi er nu begyndt at igangsætte
vores kampagne, og det har vi valgt
at gøre ved at lave nogle film og
PowerPoints, som skal køre på en
fladskærm, som vi har indkøbt for
nogle af pengene. De film og
PowerPoints, er lavet af elevrådets
medlemmer, og skal på en sjov, men
også oplysende måde prøve på at forebygge, at unge begynder at ryge og
måske få nogle af de rygende elever
til at stoppe.
Vi håber på at vores kampagne
vil have en indvirkning på eleverne
og vil udsende et spørgeskema når
kampagnen har kørt et stykke tid.
Katja Nielsen håber, kampagnen vil virke på hendes medelever.

4. a fik besøg af
kunstneren Sonja
Brandes

MIT NAVN DET STÅR
MED PRIKKER...
Kunstneren med elever fra 4. a

Af Tove Nissen Lund, lærer
I uge 7 havde 4.a været heldige at få
budet om at deltage i et gækkebrevsforløb
med kunstneren Sonja Brandes.
Et gækkebrev fra hver elev udstilles på

H.C. Andersen-Museet på eventyrdigterens fødselsdag d. 2. april sammen med hans klip.
Forløbet strakte sig over en hel
uge fra kl. 9.00 til 13.00 hver dag.
Sonja medbragte selv små skarpe
sakse og tyndt papir. Eleverne tegnede og klippede først et motiv i pap.
Dette overførte de så på et ark papir,
som var foldet 2 gange.
Derpå lavede de en kant og forbandt kant og motiv med tynde
forbindelseslinjer, så motivet blev stående, hvilket er modsat et almindeligt gækkebrev, hvor motivet klippes
væk. De flotte klip blev pyntet med
gækkebrevsvers.
ARbejdet tager lang tid, så man
når kun at lave et til to breve i løbet af
ugen.
Der er fernisering d. 1. april, hvor
4.a skal derind. Forældre og bedsteforældre er også indbudt. Udstillingen varer til begyndelsen af maj.
AGEDRUP RUNDT 87 - april 2009
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KONSTITUERINGSMØDET

Formanden, Gregers Cady Laursen, ved mødet i Sognegården.

GREGERS GENVALGT

Bestyrelsen udvidet. Hans Jørgen Zinther nu næstformand
Af Gregers Cady Laursen, formand
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På generalforsamlingen i Age-

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

drup Sogns Beboerforening var vi så
heldige, at få udvidet bestyrelsen med
to personer - til 7 personer samt 2 suppleanter.
Mødet blev afholdt onsdag den
25. 2. 2009 i Sognegården.
Der var mødt 11 medborgere op,
hvilket ikke var skræmmende mange
- men det skyldes forhåbentligt andre
generalforsamlinger samt Gospelkoret i kirken.
Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden, styret af Finn
Pedersen.
Kontingentforhøjelse til 80 kr.
årligt blev vedtaget.
Vedtægtsændringer blev fremlagt
og godkendt.
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Ved det konstituerende bestyrelsesmøde onsdag den 4. 3. 2009 blev
sammensætningen således:
Formand:
Gregers Cady Laursen
Næstformand:
Hans Jørgen Zinther
Sekretær:
Anne-Lise Laursen
Kasserer:
Keld Thykjær
Bestyrelsesmedlemmer:
Ole Christiansen, Henrik Thygesen
og Finn Peterson.
Suppleanter:
1. Jan K. Larsen.
2. Greta Nielsen.
Revisorer:
Poul Larsen og Helge Rasmussen,
Revisorsuppleant:
Erik Pedersen.
TAK TIL ULLA

Et mangeårigt bestyrelsesmedlem udtrådte af bestyrelsen - nemlig
Ulla Christensen.
Vi vil gerne på bestyrelsens
vegne, takke hende for hendes store
arbejde i ASB samt i Heksefonden og
ønske hende god vind i hendes fremtidige virke.

Nyt på ASB‘s
hjemmeside
www.agedrupsogn.dk
- Formandens beretning
- Nye vedtægter

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

GENERALFORSAMLINGER
Olivia har fået ondt i samvittigheden, fordi hun ikke er formand
Vi er, d.v.s. det er mest mig, der
er medlem af en del foreninger, og jeg
går da også pligtskyldigst til generalforsamling i nogle af dem. Men jeg
kan jo ikke være formand alle steder
eller i hvert fald medlem af
bestyrelserne. Nogen skal jo klare
ærterne for de menige medlemmer,
men jeg vil nu helst sidde nede bagved og høre på alle dem, der har meget mere forstand på det hele.
Vladimir, min mand, bliver konsekvent hjemme, for han skal ikke risikere at komme til at blive valgt til
noget. Han har sin have, og det må
være nok, siger han. Dog hjælper han

også til her i huset og laver vel det,
man ret beset kan forlange af ham.
Han vaskede og støvsugede da også
bilen forleden dag.
Er det nu forkert af mig ikke at
lade mig vælge til både det ene og det
andet. Jeg synes jo, at jeg har nok at
gøre derhjemme, selv om jeg også
gerne vil være med til alt muligt, som
jeg kan nå at deltage i. Men jeg kan
da godt se, at nogen skal jo tage sig af
tingene, så foreningslivet kan fungere.

Kære Olivia

for beboerforeningen, som opfordrede mig til at stille op som suppleant til bestyrelsen. Siden er jeg blevet
hængende.
Men jeg er da også blevet medlem af andre foreninger herude. Formand et sted, bestyrelsesmedlem et
par andre steder og revisorjob flere
steder, og ved etablering af Agedrup
Rundt har jeg så fundet et sted til mine
skriftlige udgydelser i form af små
artikler og referater, som du har kunnet læse og tager så også min tørn som
annoncetegner m.m.
Selvfølgelig skal man da lade sig
vælge til det, man tror, man kan klare,
og det viser sig gerne, at man kan
meget mere, end man troede, selv om
det også kan være slidsomt. Det skal
altid være sjovt eller interessant, men
det skal alt i livet vel.
Lad du dig bare vælge til et
foreningsjob. Du kan altid lade dig
vælge som suppleant, men skal være

Det er en svær en. Personligt er
jeg også medlem af et antal foreninger, som de fleste vel er her i dette
land.
Jeg tænkte ikke så meget over
det, før vi flyttede hertil, men den
gang sagde man til mig, at nu var jeg
kommet til en lille landsby med
mange foreninger, og ville jeg bo her,
så måtte jeg også deltage i foreningslivet. Så fik vi i postkassen en lille
folder, der fortalte om det, der skete
herude, og der stod bl.a., at der var
foreningstræf i forsamlingshuset.
Lidet anede jeg, at det var repræsentanter for alle foreningerne herude,
der samledes for at koordinere deres
aktiviteter. Min kone og jeg blev da
godt modtaget, men man så da lidt
underligt på os, for hvilken forening
kom vi da fra, men alt endte i smil.
Senere fik vi besøg af formanden

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
Næstformand
Hans Jørgen Zinther
Brolandvej 28
5320 Agedrup
Tlf.: 66107686 - hj@zinther.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
Best.medlem
Finn Peterson
Skovhaven 47
5320 Agedrup
Tlf.51 24 71 54 - finn-malou@ofir.dk
Best.suppl.
Jan K. Larsen
Daltoften 31
5320 Agedrup
Tlf. 66 10 92 58 - daltoften31@webspeed.dk
Best.suppl.
Grete Nielsen
Arendalsvej 9
5320 Agedrup
66 10 90 31 - gretanielsen@gmail.com
www.agedrupsogn.dk
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Foreningens konto:
DEN DANSKE BANK
DDB - 3619 - 3619111699

klar over, at det kan medføre et job i
bestyrelsen senere. På den måde blev
jeg formand (på 12. år) i en forening
med over 300 medlemmer. Jeg har
ikke fortrudt, for de andre dejlige
mennesker i bestyrelsen påtager sig
deres del af arbejdet.
Med venlig hilsen
Ole H. Christiansen
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KIRKEBLADET
APRIL 2009 Nr
Nr.. 3 61. årg AGEDRUP KIRKE www.agedrup-kirke.dk
●

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6610 7510 ● Karin Ritter 6597 6530

BABYSALMESANG

Organist Kristin Lomholt begynder babysalmesang torsdag den 16. april

Af Kristin Lomholt, organist
Dette forår er der mulighed for
forældre og babyer at være med til
babysalmesang i Agedrup Kirke.
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Babysalmesang henvender sig til
de helt små børn (fra 3-12 måneder)
og deres forældre.
Til babysalmesang bliver salmerne sunget, vugget, danset og leget ind.

BØRN OG SORG
Kollekt: Børn og sorg- et folkekirkeligt tilbud til børn og unge
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Det er også muligt at støtte:
„Børn og Sorg – Et folkekirkeligt tilbud til børn og unge i sorg og krise i
forbindelse med dødsfald“.
For snart 5 år siden kom en forsøgsordning med samtalegrupper i
gang på foranledning af en lille håndfuld præster og menighedsråd sammen med to erfarne gruppeterapeuter.
Målgruppen er børn og unge i alderen 10-16 år, der har mistet helt tæt

på (forældre og søskende), ikke
mindst fordi det er uvurderligt at
kunne tale med andre i samme situation om sit tab og om hvordan man
kommer godt videre i trygge, kompetente rammer.
Derfor dette initiativ, der ikke
længere er et forsøg, men er godt i
gang.
Økonomisk er initiativet muliggjort af div. legater og fonde bl.a. Folkekirkens Udviklingsfond samt 5
menighedsråd, heriblandt Agedrup.
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Lydene, stemningen, kirkerummet og
salmernes ånd vil lagre sig i børnene
resten af livet og med sig får de en af
kirkens mest dyrebare skatte: Den
danske salme.
Vi mødes i kirken og i Sognegården på torsdage fra kl. 10.00 –
11.15. Sognepræst Lene Bischoff vil
lejlighedsvis deltage.
Babysalmesang begynder torsdag d. 16. april og ledes af organist
Kristin Lomholt. Vi mødes i Sognegården. Forløbet strækker sig over 12
torsdage og sidste mødegang er d. 2.
juli.
Har du lyst til at være med så ring
til Kristin Lomholt 2052 7542 eller
skriv en mail på kl@agedrup-kirke.dk
Kom og vær med uforpligtende
én gang – og se, om babysalmesang
er noget for jer.
Deltagerne medbringer på skift
kage eller brød, og kirken sørger for
kaffe/te og frugt

Men initiativet har brug for yderligere midler. Derfor en stor opfordring til via denne ’ekstra’ kollekt
også at bidrage til at støtte unge mennesker i at komme godt videre i livet.
Se
desuden
hjemmesiden:
www.børnogsorg.dk
Indsamlingsbøssen finder du i
våbenhuset.

Kig ind på
www.agedrup-kirke.dk
Brug vores hjemmeside til oplysning om
kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester. Det er muligt at læse både nye
og nogle af de gamle numre af Agedrup
Rundt på hjemmesiden.

PÅSKENS GUDSTJENESTER
Kirkekaffe, fernisering, oplæsning af lidelseshistorien ved skuespiller Susanne Saysette og champagne
påskemorgen er blandt sidegevinsterne

Palmesøndag kl. 11.00 d. 5. april
Indtoget i Jerusalem. Familiegudstjeneste med hele påsken som
tema fra palmesøndag til påskedag.
Kirkekaffe og fernisering af ikoner malet af årets konfirmander efter
gudstjenesten i Agedrup Sognegård.

Palmesøndag er der udstilling af konfirmandernes selvgjorte ikoner.

Skærtorsdag d. 9. april kl 17.00
Jesus spiser sammen med disciplene for sidste gang og indstifter
nadveren.
Under sidste salme gøres klar til
vågenatten. Under sidste salme tømmes alterbordet for alterbøger, blomster, lys, brød og vin og lægger en sort
dug på som optakt til langfredag.
Nadver med ’rigtigt’ brød.
Langfredag d. 10. april kl. 10.00
Lidelseshistorien. Vor Herre Jesu
Kristis sidste dag.
Liturgisk musik gudstjeneste,
med oplæsning af lidelseshistorien
ved bl.a. skuespiller Susanne Saysette

og solosang ved kirkesanger Annie Leth.
Ingen nadver.
Påskedag, d. 12.
april kl. 10.00
Kristus er opstanden – Ja! Han er sandelig opstanden.
Hundredvis af påskeliljer lyser op denne
kirkens største festdag.
Kirkesanger Annie
Leth synger påskesolo.
Glædelig påske!
Der bydes på Champagne og påskeæg
umiddelbart efter
gudstjenesten i våbenhuset.
2. påskedag – d.
13. april kl. 9.00
Vandringen til
Emmaus.

I AL SIN GLANS NU
STRÅLER SOLEN

I provstiudvalget fra 2009-12

Ved det netop afholdte valg til
provstiudvalget blev Hanne Rasmussen genvalgt for perioden 2009 til
2012. Agedrup Menighedsråd ønsker
hermed Hanne tillykke med genvalget.
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Pinsehøjmessen søndag d. 31. maj kl. 10.00
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

GENVALG TIL HANNE

Illustration: Per Adolfsen

Af Lene Bischoff-Mikkelsen

Hvis man sammenligner kirkeåret med en perlekæde, er tre af perlerne større end de andre. Det er jul-,
påske- og pinsedag, der især lyser op.
Kirkens tredje og sidste store
’perle’ er pinsen, hvor vi fejrer Helligåndens komme og dermed Guds
stadige nærvær i verden.
Pinse er også kirkens fødselsdag,

da mere end 3.000 blev døbt den første pinse.
Kirken vil være pyntet op til
pinsefest med liljer og grønt løv og
dagens særlige glæde understreges
ved, at kirkesanger Annie Leth synger en solo.
2. pinsedag henvises til nabokirkerne, hvortil kirkebilen også kører.
Rigtig Glædelig pinse!
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NAVNLIG NAVNE

Nyt fra kirkebogen for januar-februar 2009

Døbte i Agedrup Kirke
11. 01. 09
11. 01. 09
11. 01. 09
11. 01. 09
25. 01. 09
01. 02. 09

Adelina Navy Ditlevsen, Markhaven 13, Bullerup
Juliane Nowak Thykjær, Mellemhaverne 3, Bullerup
Elle Vinther Vennekilde, Lunden 13, Bullerup
Elias Estdahl, Hvenekildeløkken 504, Odense NØ
Alberte Bæklev Sørensen, Piletoften 23, Agedrup
Gustav Valdemar Elliott Kehman, Mellemhaverne 6, Bullerup

Vielser i Agedrup Kirke
Ingen

Bisættelser/begravelser i Agedrup Kirke
03. 01. 09
09. 01. 09
09. 01. 09
15. 01. 09
27. 01. 09
21. 02. 09

Elna Madsen, Radbyvej 31, Agedrup
Anna Gullev Gimbel Kristoffersen, Åløkken 13, Årslev
Helena Asta Toftdal, Hammeren 127, Bullerup
Emma Rigmor Nielsen, Kragsbjergvej 72, Odense C
Børge Helge Erling Andreas Christiansen, Vollsmose Allé 40, Odense NØ
Marie Jensen, Saven 27, Bullerup

Kollekten i april-maj måned

KOFOEDS SKOLE
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
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Kofoeds Skole er en social institution i København, som på et kristent
og folkeligt grundlag yder hjælp til
selvhjælp til mennesker med sociale
problemer.
Målet er at arbejde for er resocialisering af eleverne samt at hjælpe
dem i gang med en personlig udvikling. Skolen driver endvidere et ungdomsherberg og et kollektiv for mennesker med psykiske problemer.
Uden frivilligt indsamlede midler er det ikke muligt at drive skolen.
Derfor siger skolen tak, for økonomisk støtte som bl.a. indsamles vis
kirkekollekten.
Indsamlingsbøssen finder du i
kirken til venstre for døren til våbenhuset.

Nyt indslag i konfirmandundervisningen.

TRYLLERIER MED
KONFIRMANDERNE

14.153 KR.
INDSAMLET I
LOKALOMRÅDET
Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet
Omkring 20 personer var mødt
op en kold søndag i marts for at hjælpe
med Sogneindsamlingen 2009. Og det
gik, som de tidligere år rigtig godt.
Humøret var højt
og man mødtes
med stor velvillighed på ruterne.
Inga Nielsen – over 80 år – var
også rundt på indsamling. Først i
kirke, dernæst ud på ruten, der bestod
af det meste af Borsvinget og Ved
Bækken på sin „motorcykel“. Og tilbage igen i Sognegården med
indsamlingsbøssen fyldt med penge.
Inga frøs, men var glad for at
være med. Godt gået, Inga!
Samlet blev der på et par timer
indsamlet 14.152,75 kr.
Fra indsamlingsleder Elisabeth
Rasmussen skal der til alle, der deltog, lyde en stor tak for indsatsen og
tak for en god dag og på gensyn søndag d. 7. marts 2010.

KAOS PPÅÅ LÆRRED
Litteraturkredsen

Ledsaget af bibelhistorier
Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet
I årets konfirmandundervisning,
var der i år indlagt et besøg af en rigtig tryllekunstner.
Tryllerierne blev ledsaget af historier fra både det nye og det gamle
testamente og bestod af både simple
korttricks og tryllerier med dyr!
Blandt andet blev en due og to guldfisk tryllet frem fra det bare ingenting
til stor undren for konfirmanderne.
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Alle læseglade er velkommen.
Nye interesserede kan evt. henvende
sig til sognepræsten eller blot møde
op. Næste bøger på programmet er
„Karitas - Kaos på lærred“.

ORGANISTENS
KLUMME
Af Kristin Lomholt, organist
Der sker meget i kirken. Børneog ungdomskoret har gjort et flot
arbejde med indstuderingen af
påskerepertoire. Koret lyder dejligt
med 22 piger og drenges fine lyse
stemmer. Det er bare et superkor at
arbejde med!
Konfirmanderne står nu på
spring og er snart i deres smukke
hvide tøj. Det har været en glæde
for mig at have en del timer med
dem i dette skoleår. Jeg synes, vi
har haft det rigtig godt sammen.
Konfirmanderne har været meget
engagerede i forberedelsen.
BABYSALMESANG

Som noget nyt i kirken starter
jeg babysalmesang som er et tilbud
til de helt små børn på 3-12 måneder og deres forældre. Jeg er sikker
på at det bliver et godt forløb og at
det også vil fungere som en oase i
travle forældres hverdag, og oaser
har vi alle brug for.
MUSIKGUDSTJENESTE MED
GOSPEL GOSSIP SØNDAG D. 19.
APRIL KL. 16.00

Velkommen til en spændende
musikgudstjeneste med Gospel
Gossip! Gruppen præsenterer sangerinden Annette Trollegaard Jørgensen (sang og percussion), Peter
Nielsen (sang og guitar), Ole
Dollerup (keyboards) og Bina
Rosenvinge (Sang og kor).
Medlemmerne af Gospel Gossip er musikere, uddannet i USA og
Danmark; Annette og Peter på
Musicians Institute i Los Angeles,
USA, samt på efteruddannelse på
Det Rytmiske Musikkonservatorium i Århus.
Ole Dollerup har spillet klaver
siden han var lille og har akkompagneret en del kendte kunstnere,

Bina Rosenvinge går på musikvidenskab på Århus Universitet.
Gudstjenesten vil bestå af et varierende program af groovy og intens
gospelmusik, krydret med trestemmige korarrangementer. I løbet af
gudstjenesten vil der blive rig mulighed for at synge med på et par
gospelsange, som trioen vil indstudere med publikum. Præsten med-

oplevelse med orkestret Tre til
Tango.
Her er lejlighed til at få en helt
speciel musikoplevelse og samtidig være til en gudstjeneste, hvor
præsten medvirker som liturg.
Tre til Tango præsenterer de
tre instrumenter som en tango-trio
traditionelt består af, nemlig klaver (Charlotte Støjberg), violin

Gospel Gossip har de seneste år flere steder fyldt kirker til nye publikumsrekorder.

virker som liturg.
Gospel Gossips repertoire byder
på både velkendte gospelsange, Annette og Peters egne kompositioner
samt nyere sange fra den amerikanske og nordiske gospelscene.
Under gudstjenesten vil publikum kunne nyde kendte gospelsange
som f.eks. Oh, happy day, His eye is
on a sparrow, Shackles (Mary Mary)
og Lean on me.
Gospel Gossip blev dannet i
1992. Siden da har de hvert år givet
utallige velbesøgte koncerter i hele
landet, og medvirket i Danmarks
Radio ved flere lejligheder. De seneste år har Gospel Gossip flere steder fyldt kirken til nye publikumsrekorder.
Man kan finde mere info på
www.annettetrollegaard.dk
MUSIKGUDSTJENESTE MED TRE TIL
TANGO SØNDAG D. 29. MARTS AGEDRUP KIRKE KL. 16.00, GRATIS
ENTRE

Som optakt til påsken er det os
en glæde at invitere til en på en gang
glædesfuld og melankolsk musik-

(Niels Skovmand) og bandoneon
(Marianne Vinther Olesen). Tango
musikken er i det sidste årti blevet
meget populær i Danmark. Vi får
her besøg af en af landets bedste
tango-orkestre som siden deres
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
akkompanere salmer i Tyskland.
Bandoneonen blev senere tangomusikkens helt særlige kendetegn.
Nu vender instrumentet for en
stund tilbage til kirken, når den anerkendte danske trio Tre til Tango
medvirker ved musikgudstjenesten i Agedrup Kirke.
Mere information og lydeksempler kan man finde på
www.tretiltango.dk
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GUDSTJENESTER
*Søndag d. 29. marts (Maria bebudelse) Luk. 1,26-38: Englen bebuder Maria
*Søndag den 5. april (Palmesøndag)
*Torsdag d. 9 april (Skærtorsdag) Matt.26,17-30: Jesus indstifter nadveren
* Fredag d. 10. april (Langfredag) (Lidelseshistorien iflg. evangelisten Markus)
* Søndag d. 12. april (Påskedag) Mark. 16,1-8: (Den tomme grav)
*Mandag d. 13. april (2.påskedag) Luk. 24,13-5: (Vandringen til Emmaus)
*Søndag d. 19. april (1.sø.e.påske) Johs 20,19-31 (Thomas tvivler)
*Søndag d. 26. april (2.sø.e.påske)
*Søndag d. 3. maj (3.sø.påske)
*Fredag d. 8. maj (Store bededag)
Søndag d.10. maj (4.sø.e.påske) Johs 16,5-15 (Talsmandens gerning)
Søndag d. 17. maj (5.sø.e.påske) Johs 16,23b-28 (Bed og I skal få)
Torsdag d. 21. maj (Kristi Himmelfart) Mark 16,14-20 (Jesus udsender disciplene)
Søndag d. 24. maj (6.sø.e.påske) Johs. 15,26-16,4 (Om sandhedens ånd)
*Søndag d.31. maj (Pinsedag) Johs 14,22-31 (Løftet om en anden talsmand)
Mandag d. 1. juni (2. pinsedag) Johs 3,16-21 („Således elskede Gud verden“)
Søndag d. 7. juni (Trinitatis sø.) Johs 3,1-15 (Jesus og Nicodemus)

Kl. 16.00
Kl. 11.00
Kl. 17.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 9.00
Kl. 16.00
Kl. 9.30 + 11.00
Kl. 9.30 + 11.00
Kl. 9.30 + 11.00
Kl. 10.00
Kl. 9.00
Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. Ingen
Kl. 10.00

Musikgudstjeneste
Familiegudstjeneste
Liturgisk gudstjeneste

Musikgudstjeneste
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation

Kirkebil

* 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 d.
14. april kl. 17.00-19.00 og d. 12. maj
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.

