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HJEM MED GULD FRA HOLLAND
Efter en indledende runde med en målscore på 17-2, en nervepirrende semifinale og en sindsoprivende finale lykkedes det FIF/
B1909’s talentfulde U13-hold at vinde af den hollandske turnering Valkenswaard Trophy. Hjemme igen bliver drengene her modtaget søndag aften af deres forældre. I semifinalen scorede Daniel Johnsen 15 sekunder før tid direkte på frispark fra langdistancen.
Det er Daniel Johnsen i midten og farmand Dennis, der har fået lov til at holde pokalen. Til højre Mikkel Jensen.

KIRKEBLADET
LÆS bl.a. om babysalmesang, Tag
kirkerne med hjem
fra ferien, Tusind
tak!, Konfirmandindskrivning, Portræt af Ben-ner og
Karin og Børne- &
Ungdomskoret.

S. 20-24

Videoovervågning
af skolen

s. 3

Fjordagerscenen
imponerer

s. 7
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Båltalen holdes kl. 20.30
af skuespiller Torben Iversen
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Af Ib Holdt, fmd. Lokalhistorisk Forening
■ Mandag den 8. juni kl. 19.00
indbyder foreningen til en historisk
tur til Vester Kærby, Østergård og
Radby.
Turen starter på parkeringspladsen over for kirken. Turen kan foregå
i biler eller på cykel.
Undervejs vil Ib Holdt fortælle
om stederne, vi kommer forbi.
Efter turen kan der købes en kop
kaffe i Sognegården.
Bestyrelsen.
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KOORDINERING

Tak fra Dagplejen
Af Jytte Andreasen
■ Vi har holdt dagplejedag d. 13.
maj. Vi siger en stor tak til dem som
har sponseret dagen.
Med venlig hilsen Dagplejen i
Seden Syd/ Agedrup og Bullerup

PRODUKTION
Fjordager Tekst & Reklame
One2one

OMDELING
Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE
Stof til næste nummer, der udkommer ca. 15.
august 2009 skal være redaktionen i hænde
senest den 15. juli 2009.

6610 7575
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Af Ole H. Christiansen
■ Redekassen nedenfor har jeg et
par gange renoveret på grund af råd,
men en gang ville jeg gøre det ekstra godt for mejserne ved at lægge et
lille lag skumplast i bunden.
Men det blev taget meget
unådigt op. Da musvitmutter skulle
i gang med sin redebygning, begyndte hun at fjerne skumplasten
stykke for stykke og spyttede det ud
på jorden under kassen.
Nu er der 5 unger i kassen, og
der fodres på livet løs, så det er lige
før, de er flyvefærdige.
Når de er det, ser man ungerne i
hullet en ad gangen, og pludselig
kravler de lidt længere ud, strækker
vingerne ud og flyver deres vej. De
kommer med ca. 5 minutters mellemrum. Vi ser dem ikke igen.
Forinden har forældrene stoppet
fodringen og venter i en busk i nærheden.

➘

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

5 unger i kassen

En lille ændring i
elevtallet får stor
betydning for den
økonomiske
tildeling

Denne dims sparer Agedrup Skole for mange udgifter til reparationer efter hærværk og indbrud.

VIDEOOVERVÅGNING AF SKOLEN
Skolen sparer penge på vedligeholdelseskontoen ved at overvåge skolen uden for skoletid
Af Erik Schmidt
Agedrup Skole har opsat 4 videokameraer, som skal nedbringe udgifterne til hærværk og indbrud.
Ifølge skolens serviceleder, Erik
Jørgensen, er der god økonomi i
denne foranstaltning.
- Det har kostet os ca. 50.000 kr.
for apparaturet, og allerede nu kan vi
se, at det godt kan betale sig. Vi har i
dette skoleår ikke haft så mange udgifter til smadrede ruder og den slags
som tidligere.
Kameraerne er opsat på strategisk
vigtige steder, og de fungerer sådan,
at de kun aktiveres ved bevægelser.
Man kan også indstille et fokusområde og en bevægelsesfølsomhed,
så kameraerne ikke aktiveres, bare
fordi en sommerfugl flyver gennem
luften.
Det har ifølge Erik Jørgensen været drøftet, om det er i orden, at lov-

lydige borgere, gode elever og personalet dagligt overvåges.
- Der er selvfølgelig et etisk
aspekt i det her, og derfor er det ble-

vet besluttet, at overvågningskameraerne kun aktiveres efter almindelig skoletid.
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FORÅR I FRITTEN
Her er børnene fra Agedrups SFO på vej til skoven med vogne fulde af
tæpper og proviant. Det er forår i Fritten!
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POSTORKESTRET KOM DA OLE BLEV 80
Stor, velanbragt festivitas da Agedrups mest nysgerrige 80-årige fyldte rundt

Den gamle postmester modtog på 80-årsdagen Odense Postorkesters hyldest. Ole
Christiansen har selv spillet med i mange år og være næstformand i en årrække.

INDLÆG
Af Erik Schmidt

Det er ikke hvem som helst beskåret at få et helt postorkester til at
spille i sin forhave, når man har fødselsdag.

PALLE BRUGS 60 ÅR
Foreningernes og ildsjælenes ven fyldte rundt

4

Brugsuddeler Palle Vennekilde holdt reception i Brugsen. Her er fødselaren i snak
med skytteforeningens formand, Egon Nielsen, og Kirsten Trolle Hansen fra V. Kærby.
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Tingene har sin forklaring, for
Agedrup Rundts nysgerrige førstereporter, Ole Christiansen, der altså
fyldte 80 for nylig, er tidligere postmester i Næsby. Han har selv spillet
med i orkestret, og er stadig en afholdt formand for postpensionisterne.
Det forlyder, at Ole Christiansen
er i gang med at geare ned, men han
overkommer dog stadig at støve talrige historier og fotos op til Agedrup
Rundt, at sidde i bestyrelsen for
beboerforeningen, at hjælpe til i
pensionistforeningen, at være formand for postpensionisterne og at
blande sig i den demokratiske debat også Stiftstidendes læsere kender Ole.
På Fjordagerscenen får han stadig roller - sidst spillede han præst
med pondus som en pave.
På trods af fødselarens høje
aktivitetsniveau får han også tid til
Grethe og familien.
Ole kan ikke sidde stille.

INDLÆG
Af Ole H. Christiansen
Det er, som de fleste ved herude,
en meget markant skikkelse, der har
rundet de 60 år den 30. april, når der
er tale om Palle Vennekilde.
Dagen markeredes med reception i Brugsen med mange besøgende,
mens den mere personlige fest holdes den 1. maj.
Palle var årets Agedrupper, men
har været det fra fødslen og har altid
kunnet holde sin sti ren.
Vi kom under vejrs med, at han
har virket som vagabond i 14 dage i
Jylland, betlende og langskægget for
også at prøve den side af livets tilskikkelser, men ellers kender vi ham
som den altid velsoignerede brugsuddeler.
Der kan siges meget om Palle,
men hans engagement i lokale tiltag
er legendarisk, og han vil garanteret
altid blive husket for det.

vel også på lokalt plan lave opsamlingshold, og i beboerforeningen har
vi talt om at indføre opsamlingsdage.
Man kunne forsyne sig med en
opsamlingstang, så man ikke behøver
at komme i direkte berøring med affaldet, og vi vil da indkøbe et antal
tænger, som vi kan tilbyde potientelle
opsamlere at låne.
En beboer, Tom Skytte, Buen 27,
har på sine cykelture rundt i vort nabolag opsamlet næsten 300 flasker,
der har indeholdt den tyske drik
„Jägermeister“ og ikke under 200
øldåser på forholdsvis kort tid.
Det er sket på en strækning fra
Agedrup Kirke til Vester Kærby. Det
drejer sig altså om, at Agedrupvej og
Smedegyden, som bruges til at én eller flere personer kan skaffe sig af
med sit affald
Det kunne være morsomt at høre,
hvorfor nogen placerer affaldet netop
på den strækning.
I og for sig er flaskerne i sig selv
ikke forurenende, men da en del af
dem er slået i stykker, og flere formentlig vil blive det, så er de til fare
for deres omgivelser, bl.a. for hundepoter, når en hundejer cykler med sin
hund ved sin side, og så burde det
være unødvendigt at smide sådant affald fra sig.
Kan man tage det med sig ud, må
man også kunne tage det med sig
hjem.

60-årige
Bent Andersen
ny formand for
Fjordager
Pensionistforening

HAN SAMLEDE 300
FLASKER OG 200 DÅSER
Tom Skytte med resultatet af sin overvældende indsamling af flasker og dåser.

Flaske- og dåsesmider
på spil mellem Agedrup
og V. Kærby

ROD PÅ BUTIKSTORVET

ARTIKEL
Af Ole H. Christiansen
Tid efter anden bliver folk opmærksomme på, at affaldsdyngerne
rundt omkring ved veje og stier kan
blive lidt for generende. Nogen skal
dog opsamle det, som andre bare smider fra sig.
Kommunalt ansatte udfører jobbet mere eller mindre, men man kunne

Af Ole H. Christiansen
På butikstorvet findes affaldsbeholdere til flasker m.m., men det er jo ikke meningen, at der skal stilles alverdens andet affald ved siden af dem. Vores genbrugsstation i Seden har containere til sorteret affald, så det bur-de være helt unødvendigt at smide affaldet på butikstorvet. Må vi ikke godt blive fri for det.
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MINIPORTRÆT

ABEDISSENS HISTORIE
Da Ida var 65 startede hun som
skuespiller på Fjordagerscenen
Af Ole H. Christiansen

PC FOR PENSIONISTER
Så kom pensionistforeningens computere endelig til at virke.

Pensionistforeningen fik hjælp af Fjordager Idrætsforenings formand. Finn Pedersen underviser.
Af Ole H. Christiansen
Som tidligere nævnt fik Fjordager Pensionistforening fra kommunens forstadspulje et beløb til indkøb
af computere til undervisning af især
ældre medborgere.
De er installeret, og efter nogle
besværligheder fungerer de nu alle
sammen, som de skal.
Der er tale om tre computere med

internetforbindelse.
Indkøb og installering blev foretaget af Fjordager Idrætsforenings
utrættelige formand, Bjarne Christensen, i samarbejde med hans svigersøn,
Allan Jensen, og firmaet „Athena“ har
sponsoreret de manglende programmer og installeret uden udgifter for
pensionistforeningen.
Undervisningen, der varetages af
Finn Pedersen, er kommet i gang.

Til forestillingen i 2005 „Mit
Liv“ om H. C. Andersen skulle bruges en hel del statister, der helst også
kunne synge.
65-årige Ida Christensen, der bor
i Hammeren, blev opfordret til at være
med til at synge, men hun nøjedes dog
ikke med at synge. Hun viste nemlig
også evner som skuespiller og fik en
rigtig rolle i „Mit liv“, ja, hun fik flere
bl.a. som borger og turist.
Hun fortæller, at hun synger i kor
og elsker det. Det kunne være spændende at bruge sit sangtalent, sådan
lidt i baggrunden, tænkte hun, men
havde ikke forestillet sig, at hun skulle
fortsætte som skuespiller.
Hun har nu været med i flere forestillinger siden, og i „Sound of music“
fik hun endda den meget krævende
rolle som abbedissen.

STOR SKT. HANS AFTEN
H.C. Andersen Paraden kommer, og Torben Iversen holder båltalen

6 Af Gregers Cady Laursen, fmd. ASB
I år byder vi på lidt ekstra, da vi
skal have indviet vores nye telt og
fejre Heksefondens 5 års jubilæum.
Derfor har vi engageret Torben Iversen og H.C.Andersen-paraden til at
festliggøre denne aften.
Ud over dette vil Torben Iversen
være årets båltaler.
Vi håber på at TV 2 Fyn kommer
for at sætte Bullerup på “Danmarkskortet”.
Heksefonden håber som tidligere
år på en stor opbakning fra befolkningen herude i vores dejlige område.
Bullerup private Børnehave har lovet

at fremstille årets heks, som skal flyve
til Bloksbjerg.
Som tidligere år vil der være
mulighed for at købe øl, vin, sodavand, is, kaffe/kage, slik m.m.
Gerda Larsen vil som altid have
sin lille fiskedam klar med gaver til
børnene. Kim Engelbrecht vil være
klar med gratis snobrødsbagning forbørnene.
Heksefonden glæder sig til at se
jer alle tirsdag d. 23. juni 2009.
Festpladsen åbner kl. 19.00 og
skal slutte senest kl. 24.00 efter politivedtægten.
Vel mødt til endnu en dejlig Sct.
Hans aften i Bullerup.
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Ida Christensen som Abedissen i „The
sound of Music“.

I en alder af 65 år at starte som
skuespiller er da vist noget af et vovestykke, men det anfægter ikke store
ånder, så hun kører ufortrødent videre
som medlem af Fjordagerscenens
skuespillerstab.
- Selvfølgelig er det træls en gang
i mellem, siger hun, men glæden er
så meget desto større, når alt lykkes,
og så har det også givet mange gode,
nye bekendtskaber, som en tilflytter
har brug for.
Vi ønsker Ida fortsat god vind,
også når hun til oktober fylder 70 år.

SOUND OF MUSIC IMPONEREDE

Fjordagerscenen
klar med nyt
julestykke, som
aldrig er spillet i
Danmark

Jan Larsen som Kaptajn von Trapp med alle sine unger. Til venstre Michelle Arvad. Begge leverede en stor præstation. Det gjorde
børnene i øvrigt også.

ARTIKEL
Af Ole H. Christiansen
Den netop overståede forestilling
„The Sound of Music“ i Agedruphallen trak fulde huse til samtlige fire
forestillinger.
Det var et kæmpearbejde at gennemføre. Over 50 personer var involveret. Styringen af det hele var delegeret ud på flere kompetente personer som formanden, kulissefolkene,
lyd- og lysfolkene, sanginstruktør,
danseinstruktør, kapelmester - og
med instruktøren Kirsten Janby og
hendes assistenter til at trække i trådene og bevare det store overblik.
Arbejdet startede allerede i efteråret 2008 med sang- og musikprøver,
men alt lykkedes fuldt ud, og de
mange positive tilkendegivelser fra
alle sider giver scenens folk lyst til at
fortsætte.
Fjordagerscenens formand, Anja
Krintel, takker for den store opbak-

ning fra de lokale beboere samt skolen og idrætsforeningen for deres forståelse for, at det var nødvendigt at
beslaglægge hallen i så mange dage
til opstilling af scenen, kulisser, lydog lysanlæg samt brug af øvelokaler.
Juleforestillingen 2009 er alle-

rede bestemt og bliver „Mr. Grinch –
Julen er forsvundet“, hvilket er et totalteater, hvor publikum selv kan være
med til at præge forestillingen. Det
vil være første gang, det vises i Danmark.
Men derom senere.
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Troels Mogensen i en dramatisk positur som nazilederen Zeller.
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OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE Træk fra sognet i 1900-tallet

DA UDVIKLINGEN
NÆSTEN GIK I STÅ
Da krigen var overstået var der mangel på alt. Områdets mange møbelsnedkere klarede sig igennem krisen. Og folk satte tæring efter næring.

Af Ib Holdt, fmd. lokalhistorisk Forening
Da krigen var overstået, var der
stor mangel på alt - også på boliger.
Når de unge ikke kunne få noget
at bo i, behøvede de jo heller ikke spisestue og andre møbler. Det var derfor en svær tid for møbelsnedkerne,
og dem var der mange af i Agedrup
Sogn. De kom igennem krisen, men
stort overskud var der ikke.
Skattegrundlaget i sognet var fra
1945 til 1960 stort set uforandret.
BOLDSPIL PÅ TROLLES MARK

De fynske aviser begyndte i
30’erne og 40’erne også at skrive om
sport. I begyndelsen kun om
byklubbernes boldpræstationer, men
efterhånden fik landklubbernes turneringer også omtale. Her fra egnen især
Dræby og Seden Boldklubber.
I juni 1926 er der en annonce i
Fyns Tidende med følgende indhold:
„Bullerup Idrætsforening afholder Bal den 26. juni i Forsamlingshuset. Medlemskort kan købes hos
Bestyrelsen eller på Banen ved
Bullerup Station fredag og lørdag
Aften efter Træning.“
Der har altså været boldspil på en
mark i Bullerup. Ældre mennesker
erindrer, at man spillede bold, dér
hvor nu vejen Buen svinger.
Også bag sognefogedens gård,
hvor nu skydebanen ligger, og i Vester Kærby på Cæcius Trolles mark,
har sognets unge og drenge spillet
fodbold.
Mellem Skovgård og den hvide
villa ovre ved skoven var der en græs-

Her samlede han de unge til lidt
underholdning for nedrullede gardiner under krigen. Sådan en aften
kunne de være mellem 40 og 60.
Disse aftener var meget populære. Her traf man gamle skolekammerater og så de nye karle og piger
an.
Pastor Larsen flyttede i 1947 til
Gierslev på Vestsjælland, og efter
nogle år dér kom han atter til Fyn og
blev præst i Horne.

mark, hvor der nu er
PASTOR WENDELBOE
selvsået skov. På denne
Store Bededag, den 23.
mark spillede boldklubapril 1948, fik sognet en ung
bens drenge endog turpræst på 27 år, Erik Wendelboe
neringer efter krigen
Sommeren 1949 tog
med udensogns domWendelboe og hustru på en
mere med trillefløjte.
cykeltur med unge fra sognet
Der var gang i ungdomtil fjerne egne af riget. Turen
men.
Ib Holdt
gik til Sønderjylland med
Formand for
Det der med at
gamle krigscykler på grusveje
Lokalhistorisk Forening
kridte banen op kom sehelt til Tønder med telte, grynere. Der var mål, og
der og pander, havregryn og
der var flag i banens fire hjørner. Ba- røget spæk. For mange af deltagerne
nens sidelinier var afgrænset af de var dette noget andet end at cykle til
spillende holds tøj og cykler, så når Odense eller til stranden i Kertebolden røg over i cyklerne, var der minde.
indkast ved tøjet. StraffesparksI 1950 gik turen til Bornholm, og
mærket fandt dommeren med ti vær- i 1951 på fællespas til Sydslesvig. Så
dige skridt ud fra målets midte.
startede knallertperioden, og turene
I 1948 blev kommunens bold- ophørte.
bane taget i brug, hvortil der var adI 1949 startede Wendel-boe det
gang via en sti fra Brolandvej. I 1949 FDF i Agedrup, som stadig lever og
blev der bygget et lille idrætshus til har haft 60-års fødselsdag.
7.839,50 kr.
Med stor pligtfølelse passede
Embedslægen havde sendt breve Erik Wendelboe sit kald som sognets
til sognerådet vedrørende de sanitære præst i 43 år. Han lagde samtidig et
forhold, når skolebørnene havde gym- stort engagement i Skt. Nicolainastik eller idræt. Nu var der i det tjenesten på Fyn.
mindste brusebad fra Pilebækkens
Hver uge holdt han åbent for
rindende vand.
samtale på den psykiatriske afdeling
på Odense Sygehus. Der holdt han
PRÆSTEGÅRDEN
også gudstjeneste for de syge.
Præstegården var dels præsteboligen, som også indeholdt konfir- BESINDIGHEDENS ÅRTI
mandstuen, dels en lille stråtækt gård
Ved et opstillingsmøde for parmed bolig for forpagteren og lade og tiet Venstre til sognerådsvalget i 1946
stald, hvor nu Sognegården ligger.
meddelte sognerådsformanden genHer havde sognets tredje præst, nem de sidste 15 år, P. Chr. JørgenHans Otto Larsen, virket fra 1936 til sen, Vester Kærby, at han ikke gen1947. Mange ældre her i sognet er opstillede til sognerådet. Efter valget
konfirmeret af pastor Larsen.
i 1946 blev gårdejer Hans Trolle Han-
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sen, Vester Kærby, ny sognerådsformand. I 1951 afløstes han af
venstremanden Hans Thygesen, Vester Kærby.
1950’erne var besindighedens
årti. Rationeringen blev ophævet,
men alle tænkte sig godt om, inden
de lod daleren springe. Der var stagnation.
I Agedrup var skattegrundlaget
stort set uforandret. „Plejer“ havde
gjort sit indtog.
Kertemindebanen søger om en
større bevilling til modernisering, men
sognerådet mener ikke, at de „i de nuværende vanskelige tider kan afse
penge til dette formål“.
Da de kollektivt sammen med de
andre banekommuner må gå til truget, ansøger kommunen om „frigivelse af 10.000 kr. i kommunens
bundne kapital i Nationalbanken“.
BYGGEPLAN FOR AGEDRUP SKOLE

Da Agedrup Skole efterhånden er
én af de sidste skoler på Fyn med hveranden dags undervisning, presser
amtet på med vedtagelse af byggeri

1938
1942
1946
1950
1954
1958

A
89 st.
82 st.
71 st.
88 st.
90 st.
102 st.

Formodentligt har man tænkt på
at bibeholde forsamlingshuset som
den kommende skoles gymnastiksal
udvidet med bademuligheder, som
embedslægen krævede.
Den 23. febr. 1954 foreligger tegningerne til ombygningen af forsamlingshuset. Tegningerne beskues og
drøftes. Sagen tages op ved næste
møde.
Da sognerådet igen har møde,
står der om byggesagen: „Sagen blev
henlagt indtil videre“.
I forsamlingshusets protokoller
er der intet om denne byggesag. Det
er mærkeligt.
STABILE VÆLGERE

Valghandlinger foregik i forsamlingshuset, og når selve valget var
overstået, trak valgbestyrelsen sig ind
i den lille sal med stemmeboksene.
Beboere fra sognet stimlede nu
sammen i den store sal, hvor der blev
spillet kort og udvekslet prognoser for
resultatet af valget.
Resultatet var så godt som kendt,
for man vidste nogenlunde, hvordan
borgerne stemte.
Resultat af sognerådsvalgene i
Agedrup Sogn 1938-1958:

B
58 st.
58 st.
57 st.
64 st.
61 st.
61 st.

af en ny skole.
Den 8. juli 1952 er amtsskolekonsulenten på besøg hos sognerådet.
Han får lovning på et møde den 9.
sept. med ét punkt på dagsordenen:
„Drøftelse af byggeplan for skolen“.
Sådan en ny skole skal jo have
sløjdlokale, skolekøkken, klasseværelser og gymnastiksal. Skolen på
Agedrupvej nr. 22 havde kun to klasseværelser. Gymnastikundervisningen foregik i forsamlingshuset.
Sognerådet vedtog derfor den 3.
okt.1953 at lade at arkitekten (Mindedal-Rasmussen, Ollerup) „udarbejde
et overslag til forsamlingshusets ombygning og driftsudgifter hertil.“

C
91 st.
91 st.
102 st.
104 st.
104 st.
73 st.

V
83 st.
83 st.
87 st.
89 st.
101 st.
111 st.

Vælgerne i Agedrup Sogn har
ikke flagret rundt mellem partierne,
men har været meget stabile.
Der var valgforbund mellem liste A og B, og mellem liste C og V.
Efter alle valg har socialdemokraterne
og de radikale tre medlemmer, mens
de borgerlige partier har fire medlemmer i sognerådet.

sognet om boldspil i gamle dage.
4. Samtale med Inger Wendelboe.
5. Sognefoged R. Lohmann Pedersens
notater om valgeresultaterne.
6. Kommunalårbøgerne 1946-68.

HUSK
SKT. HANS
AFTEN PÅ
FESTPLADSEN
I BULLERUP
TIR. 23. JUNI
2009
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KL. 19.0024.00

Kilder til denne artikel:
1. Sognerådsprotokollen 1948-66 for
Agedrup Kommune.
2. Fyns Tidende 1920-1946 med annoncer fra Idrætsforeningen.
3. Samtale med ældre boldspillere fra
AGEDRUP RUNDT 88 - juni 2009

SKOLEKLASSER TJENTE
14.000 KR. I REGNVEJR
8. a og b på Agedrup Skole kommer ikke sovende til pengene, der skal
finansiere deres skolerejse til Island.
Lørdag den 16. maj afholdt klasserne og deres forældre et loppemarked på butikstorvet, som indbragte
ikke mindre end 14.000 kr.

Overskuddet fremkom dog også
gennem afholdelsen af et sponsorlotteri med flotte gaver, som lokale
handlende havde stillet til rådighed.
Som kulørt indslag dukkede
Ravneborg MC op og viste motorcykler frem.

Dame- og herrefrisør

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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ÅRETS KONFIRMANDER 2009

Bagest f. v.: Julie R. M. Andersen, Anders Thomsen, præst Camilla Balslev, Kasper Pedersen, Niklas Rendbæk, Mathias
J. Lützen, Andreas Jæger, (nedenfor) Rasmus Laursen, Khristoffer Nagy Skaastrup, Emil S. Rützou, Amanda F. Sørensen. M. række f. v.: Line Kjeldgård, Emma Nielsen, Louise E. Sørensen, Lise D. Poulsen, Jacob Aa. Pedersen, Magnus
Håkansson Qvick. Forrest f. v.: Nina Pedersen, Anne-Mette S. Frederiksen, Trine F. Godskesen og Katja Jensen.
Foto: Hans Vennekilde
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Bagest f. v.: Nanett P. Brik, Frederik J. Bom, Rasmus T. Pedersen, Christian Hjære Rasmussen. M. række f. v.: Josefine
Haagenn Jensen, præst Camilla Balslev, Sarah L. Frederiksen, Oliver Tauchi Lauritzen, Camilla L. Rasmussen, Mathias D. Hansen, Rasmus K. Grundtvig, Christoffer Jonassen, Thomas K. K. Pedersen, Mikkel Pontoppidan, Joakim
Hansen. Forrest f. v.: Ida Rønnow Madsen, Sara Kottal Poulsen, Sofie Olsen, Camilla D. Jensen og Line Nielsen.
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Bagest f.v.: Josefine Hass, Kristine C. B. Kristiansen, Line Boysen Vennekilde, præst Camilla Balslev, Philip McKay
Boyle, Rasmus U. Larsen, Rasmus R. M. Hansen, Mads E. Sohn, Frederik D. Heilmann, Lasse L. Jørgensen, (let skjult)
Simon G. Skræp, (let skjult) Victor Berg Vestergaard, Mikkel E. Sohn, (let skjult) Mikkel J. Johansen. M. række f. v.:
Kristina H. Karstensen, Caroline W. Nielsen, Anders C. Buchholz, Rasmus H. Christensen. Forrest f.v.: Mille Eilsøe,
Julie C. Schmidt, Kamilla-Louise D. Nielsen og Henriette S. Rasmussen.

Foto: Jimmi Madsen

DRENGE FIK GULD I HOLLAND
Efter en nervepirrende finale blev FIF/B1909 U13 vinder af den
hollandske turnering Valkenswaard Trophy

i en international turnering i Holland.
- Vi fik et frispark helt ude ved
sidelinjen ca. 50 meter fra tyskernes
mål. Daniel Johnsen skyder direkte
på mål, og bolden finder på mirakuløs vis netmaskerne, fortæller Bjarne
Christensen, der var med holdet som
en slags reservefar. - 1-1!
- I straffesparkskonkurrencen
redder Yunus helt fantastisk 5 skud
ud af 8 og FIF/9’erne er i finalen!
Sindsoprivende spændende!
I finalen mod belgiske La
Loviere gentager gysertimen sig.
Kampen ender 0-0, og efter at FIF/
9’erne i straffesparkskonkurrencen
bringer sig foran 5-4 snupper Yunus i
målet afgørende belgiernes skud.
Fantastisk!
Sejren og Valkenswaard Pokalen
tilhørte drengene fra Agedrup og
omegn. Hutlihut!

13

Yunus Civelek, Hasan Kurucay, Aljosha Maric, Emil Sternkopf, Daniel Johnsen, Mikkel Jensen, Toung Luu, Mohammed Ali, Kasper Reifling, Peter Nielsen, Bilal Nassar,
Ali El-Haj, Lasse Christensen, Deniz Köycü, Emil Aagaard, træner Allan Christiansen

Af Erik Schmidt
Nerverne hang i laser, før FIF/
B1909 U13 blev vinder af den hollandske turnering Valkenswaard

Trophy.
Det var et mirakuløst frisparkmål
15 sekunder før tid i semifinalen og
Yunus i målet, som i sidste ende førte
Fjordager/B1909’s U13-drenge til sejr
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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
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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

BLEGFISEN
Lys skaber liv, har 2. a lært

JuniKALENDEREN
21.-24. maj
26. maj
Uge 22
1. juni.
5. juni
24. juni
26. juni
12. august
17. august

Kr. Himmelfartsferie
Møde med forældre til nye børnehaveklassebørn.
Tværuge
2. pinsedag – fridag
Grundlovsdag – fridag
Dimission 9. årg.
Sidste skoledag før sommerferien
1. skoledag 1.-9. årgang
Børnehaveklassernes 1. skoledag.

Nicolai, Kristian og Mathilde fra 2. a
dyrker pralbønner i klassen. Her kan de
se, at en bønne, der ikke får lys bliver bleg
og svag. „Blegfisen“ kalder de den!
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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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SKOLEÅRETS AFSLUTNING

BIRGITTE

deres egne børn i skole. Også tak til
Linda for indsatsen, og de bedste ønsker om en pensionisttilværelse, hvor
der stadig vil være fart over feltet.
Udflugt til Egeskov Slot og sportsfest for de yngste elever, møde med
Som afløser for Linda starter Jean
forældre til de nye elever i børnehaveklassen, afsked med lærer
Lauritzsen,
som har været i skolens
Sven-Erik Lund og børnehaveklasselærer Linda Nielsen, skriftlige og
fritidsordning
indtil nu. Jean har i det
mundtlige afgangsprøver, dimission og ferie den 26. juni
forgangne år haft et tæt samarbejde
med Linda, og er således helt på omAf Birgitte Andersen, skoleleder
verne skal have. Der er et minimumgangshøjde med arbejdsopgaverne i
stimetal på 6900 timer og et vejlebørnehaveklassen. Til lykke til Jean
På dette tidspunkt af året bliver dende timetal.
med den nye stilling
vi gentagne gange mindet om den
De fælles mål, der er
som børnehaveklassesmukke natur vores skole er placeret for de forskellige fag, er sat
Informerer leder.
i. Det har været et smukt forår med med udgangspunkt i det
Jeans afgang fra
mange solskinstimer, og gang i fod- vejledende timetal, og vi vil
skolefritidsordningen
bolden på legepladsen.
derfor så vidt muligt søge
giver plads til en ny pæIndskolingen havde perfekt vejr at planlægge skoleåret med
dagog på denne plads.
til deres traditionelle udflugt til Ege- dette timetal. Det har indtil
Det bliver Puk Sander,
skov, og de havde efter en kedelig nu kunnet lade sig gøre,
der kommer fra en ligstart, hvor busselskabet havde glemt men i det kommende skonende stilling på Vestre
deres aftale med skolen, en rigtig dej- leår er planlagt med 7220
Skole. Hjertelig vellig tur.
timer i et skoleforløb, altså lige knap
kommen til Puk..
Torsdag d. 28. maj afholder ind- det vejledende timetal, der er på 7440
skolingen sportsfest for elever, sø- timer. Et godt samarbejde mellem
PRØVETID OG SIDSTE SKOLEDAG
skende og forældre. Efter forskellige hjem og skole vil være med til at sikre
Forårstiden er også eksamenstid
sportsaktiviteter bliver indholdet i de en god skolegang for eleverne.
for de store elever. Skolens 9. klasser
medbragte picnickurve nydt i fællesgår op til folkeskolens afgangsprøve,
skab i det fri, hvis vejret tillader det, SVEN-ERIK OG LINDA STOPPER
der både er skriftlig og mundtlig. De
ellers må de medbragte tæpper bredes
I det kommende skoleår sker der
skriftlige fag er klaret i starten af maj.
ud på gulvet i hallen.
nogle få ændringer i medarbejderstaDer er sidste skoledag d. 29. maj,
Der vil også være loppemarked, ben. Sven-Erik Lund stopper på grund
og så følger de mundtlige fag. Der er
og indtægterne herfra samt overskud- af sygdom og gå efter et langt lærerdels de obligatoriske fag dansk, endet ved salg af drikkevarer går til næ- liv på Agedrup Skole på pension.
gelsk og fysik/kemi, dels udtræksste års tur til Egeskov. Vi håber på
Sven-Erik kom til Agedrup Skole
fagene, som i år er tysk/samfundsfag
stor tilslutning, og at det bliver en fest- i 1976. Han har undervist rigtig mange
og geografi, biologi og engelsk. De 3
lig dag, hvor der bliver god lejlighed elever i engelsk, men også matemasidste fag er dog skriftlige.
til at hygge sig med sine børn og de- tik og historie har været på skemaet.
Skolen slutter for 9. årgang og
res klassekammerater.
Jeg ønsker at Sven-Erik på trods
deres forældre med dimission onsdag
af helbredet må få et godt otium, og
d.24. juni.
MØDE
vil sige tak for en god indsats i de
For resten af eleverne slutter skoDen 26. maj holder vi møde med mange år på skolen.
leåret i år fredag d. 26. juni. Jeg vil
forældrene til de nye elever i børneEn anden af skolens mangeårige
slutte med at ønske alle en god og
haveklassen. På mødet vil vi fortælle medarbejdere, børnehaveklasseleder
oplevelsesrig sommer, og vel mødt til
lidt om skolestarten, og snakke med Linda Møller Nielsen, stopper med
et nyt skoleår onsdag d. 12. august.
forældrene om de forventninger, de udgangen af dette skoleår
har til skolen, de forventninger sko- for at gå på pension.
len har, og hvordan vi kan samarbejde
Linda har været på
om at alle eleverne får en god skole- skolen siden 1973 og har
tid.
givet næsten halvdelen af
På denne tid af året er vi godt i alle de børn, der har gået
gang med at planlægge det kommende på skolen, en rigtig god
skoleår. Mange har måske læst i dags- skolestart.
pressen, at det kniber for skolerne at
I flere år har hun ved
nå op på det vejledende timetal til ele- indskrivningen oplevet,
verne. Fra undervisningsministeriet at sige goddag til gamle
Skoleboden er de seneste år blevet professionaliseret,
dog ikke mere end at eleverne hjælper til - her 7. a.
meldes to tal ud om det timetal, ele- elever, der nu skulle have
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SKIFTEDAG I BH.KL.
Det er en skelsættende begivenhed, når børnehaveklasseleder Linda
Nielsen til sommer går på pension.
Men mon ikke generationsskiftet
forløber uden store problemer. Hendes arvtager er Jean Lauritzen, som i
mange år har været pædagog i SFO.
De to har en vis ukuelighed og et smittende humør til fælles.

Nicolai, Mohammad, Magnus, Mickey og Kalle fra 4. b er storbrugere af målvæggen.

NYE REDSKABER
TIL SKOLEGÅRDEN

Linda Nielsen - stopper.

Heksefondens gave til eleverne bliver flittigt brugt

Det er en gave fra den lokale
Heksefond, der har sikret bedre legeog spilleredskaber på skolen.
Boldvæggen, som ses på billedet,
bruges mest som mål og til at spille

op af, men også til at kravle på.
I „Tigergården“ bag boldvæggen
er der desuden opstillet to galvaniserede mål.
Især drengene elsker det!

ER DU KONTAKTFORÆLDER?
Skolebestyrelsen giver og modtager gode råd
Af Vicky Andersen, skolebestyrelsen
Der er stor forskel på, hvad opfattelsen af funktionen som kontaktforælder er. Der findes ingen regler
for, hvad man skal lave som kontaktforælder, og derfor stilles der ingen
krav fra skolens side.
Der er dog en lang tradition for,
at kontaktforældre laver nogle sociale
arrangementer for klassen og dens
forældre.
Et godt socialt sammenhold i
klassen og blandt forældrene er utro-

lig vigtigt for vores børns trivsel og
indlæring.
Der er dog også mulighed for at
kontaktforældrene engagerer sig mere
i klassens ve og vel, og de er bindeleddet mellem klassen og os i skolebestyrelsen. Således har kontaktforældrene mulighed for at få stor indflydelse på skolens principper, prioriteringer og dagligdag.
AKTIVITETSMAPPE OG SUND KOST

Som allerede skrevet på skoleportens opslagstavle, har Preben

Jean Lauritzen - afløser.

Skytthe fra skolebestyrelsen udarbejdet en idemappe med forslag til aktiviteter for 0. – 9. kl.
Har du en god idé som måske allerede er afprøvet, kan du med ét klik
tilføje den på listen. Du finder den på
skoleporten under linket „skolebestyrelsen“.
Gode erfaringer viser, at aktiviteterne ikke altid behøver at være med
børn.
Næste skud på stammen i arbejdet i skolebestyrelsen handler om
„Sund kost og motion“.
Skal dit barn starte på Agedrup
Skole efter sommerferien, minder vi
ligeledes om, at flere af medlemmerne
fra skolebestyrelsen vil deltage på
mødet d. 26. maj for nye børnehaveklasseforældre.
AGEDRUP RUNDT 88 - juni 2009
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BLANKE INDBETALINGSKORT
Beboerforeningen appellerer om støtte blandt beboerne,
men denne gang skal de selv udfylde indetalingskortet,
når de sender deres kontingent. Eller sende pengene via
Netbank - det er smaddernemt, siger Ole H. Christiansen
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MX-Shop
v/Morten Juel Rasmussen
Østbirkvej 17, 5240 Odense NØ
Tlf. 66 10 89 42 - 20 89 12 25
E-mail mx-shop@mail.dk
www.mx-shop.dk

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

Konkurrence

“KEND DIT
NÆROMRÅDE”

Af Ole H. Christiansen
Vi har i april måned omdelt de
nye indbetalingskort for kontingent
til Agedrup Sogns Beboerforening.
I en del år har kortene været påført adresse og navn på dem, der i
forvejen var medlemmer. Desuden
har vi tildelt hver enkelt husstand et
medlemsnummer, der følger huset.
Af tekniske grunde er indbetalingskortene denne gang udsendt
blanke, så vi må bede beboerne om
selv at påføre dem navn og adresse
inden indbetalingen.
Kontingentet kan som altid indbetales på posthuset, men det er halvdyrt, så man kan i stedet gå hen i banken og opgive det bank- og kontonummer, der er anført i teksten på

grænset plads.
Men vær også opmærksom på, at
mange relevante adresser og telefonnumre findes i bladet, så det kan bruges som en slags opslagstavle.

Af Hans J. Zinther, ASB

HUSK
KONTINGENTET!
kvitteringen samt sit navn og adresse.
Så betales der ikke gebyr.
Man kan naturligvis også betale
over Netbank, og det er smaddernemt
og gratis, men vel ikke alle har en
computer med internetadgang.
Under alle omstændigheder beder vi folk om at bakke op om beboerforeningen, der er garant for, at blandt
andet bladet Agedrup Rundt kan udkomme 6 gange om året.
Men som det er anført i brochuren, vi har omdelt sammen med indbetalingskortet har vi også andre
funktioner, der heller ikke er gratis.
Vi håber på opbakning fra beboerne her i landsbyen Agedrup Bullerup.
Med hensyn til vort lokale blad,
vil vi da gerne gøre opmærksom på,
at man gerne modtager artikler til optagelse i bladet, selv om der er be-

Nr. 88 - juni 2009

Med dette slogan starter
Beboerforeningen er lille konkurrence det kommende år. På
vores hjemmeside:
www.agedrupsogn.dk - vil der
hver gang, Agedrup Rundt udkommer, bringes et nyt billede.
Man skal så gætte, hvor billedet er taget.
Svaret sendes til
konkurrence@agedrupsogn.dk
– og blandt de rigtige besvarelser, som indsendes den første
uge efter udgivelsen, trækkes
der lod om to gode flasker rødvin fra Super Brugsen.

Nyt på ASB‘s
hjemmeside
www.agedrupsogn.dk

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

KRONISK LUNGESYGDOM
Vladimir bliver bange, når han oplever det som om, at han er
ved at blive kvalt. Han har fået konstateret KOL.
Min mand, Vladimir, har været
hos lægen og fået konstateret KOL.
Er det en sygdom, I kender til ?
Han hoster meget, men det er nu
nok tobakshoste, og han er ikke særlig interesseret i at komme ud og være
sammen med andre, idet han er bange
for at genere dem med sin hoste.
Han er meget træt, så nu er det
mig, der må klare det hele både i huset og haven. Jeg kan da lokke ham
til at gå tur med hunden og udføre
meget lette arbejder.

Lægen har bare givet ham noget
medicin og sagt, at han ikke dør af at
blive forpustet, men både han og jeg
bliver bange, når han ikke kan få vejret og oplever, at han er ved at blive
kvalt. Kender I nogle gode råd i den
situation. Hvad kan han selv gøre, og
hvad gør jeg bedst. Ved I, om der er
nogen steder, der tager sig specielt af
folk med KOL?

Kære Olivia

lungecellerne, der er de eneste, der
kan optage ilt til kroppens forbrug, er
delvis ødelagte af forskellige årsager,
hvoraf rygning og indånding af forurenet luft er en af de mest almindelige. Jeg fik selv for mange år siden
konstateret en ubalance i systemet, der
gør, at mine lungeceller omdannes til
bindevæv, og det er slemt nok, og min
tobaksnydelse har jo ikke gjort det
bedre, men jeg klarer mig da endnu.
Odense Kommune har ud over at
stille iltflasker og iltkompressorer til
rådighed for mange KOL-patienter
også etableret en slags træning for
dem. Her bliver man aktiveret og får
mange gode råd, og formålet er blandt
andet at få patienterne til at bruge
arme og ben så meget som muligt og
dermed holde gang i systemet.
Min kone og jeg fik det tilbudt,
og vi får 2 timers træning pr. uge under kyndig vejledning, men det er naturligvis meningen, at træningen skal
fortsætte hjemme.
Du må derfor sige til jeres læge,

Puh, ha! Det er altså en kronisk
lungesygdom, din mand er løbet ind
i. Man kan leve i mange år med den,
og den bedste løsning er naturligvis
at få nye reservedele, altså et sæt nye
lunger, men man skal være mere end
almindelig heldig for at få dem.
Derfor siger jeg også til alle rygere, så de er ved at være trætte af
mig, at de skulle holde op med at ryge
og passe bedre på deres lunger samt
dyrke så meget motion som muligt i
stedet for. Svaret er ofte, at jeg jo selv
har røget en gang, hvilket er rigtigt,
men også at jeg stoppede for 30 år
siden. Under krigen dyrkede vi selv
tobak, og da var det fristende at begynde at ryge som 14 årig, selv om
det smagte ad H til.
Men tilbage til dit spørgsmål. I
min bekendtskabskreds findes flere
med samme sygdom, og nogle af dem
får tilskud af ilt, da det er optagelse
af ilt i lungerne, der er begrænset, idet

Med venlig hilsen
Olivia W. Olsen
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at han må indstille din mand til at få
ekstra ilt og deltage i disse træninger,
som har hjulpet mange odenseanere.
Behandlingerne er forbundet med
store omkostninger, så man må være
taknemmelig for, at man kan få dem.
Med venlig hilsen
Ole H. Christiansen
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TAG KIRKERNE MED HJEM FRA FERIEN
Af Karin Ritter, menighedsrådet
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De fleste har vel nu lagt deres
ferieplaner, men først i næste måned
går det løs!
Uanset hvor man tager hen på
ferie, ser man kirker, og uanset hvilken kirke man besøger, eller hvorfor
man besøger den, så er det en god oplevelse.
Vælger du sommerhus eller camping tæt på kysten, er der ikke langt
til små byer, hvor man handler og ser
på lokalbefolkningen, og her er der
også én eller flere kirker. Vælger man
storbyferien et sted i Europa, er kirkerne rigt repræsenteret.
Der er de små ydmyge kirker, som
trods den lille størrelse har haft stor
indflydelse op gennem tiderne og
været samlingspunkt for høj og lav.
Der er de store pompøse kirker, hvor
skiftende regenter har sat deres fingeraftryk som prægtige kunstværker.
Der er kirker bygget i vor tid, som er
præget af moderne arkitektur med fokus på spændende lysindfald, stilrene
stole/bænke og ny kunst omkring alteret. Ja, der er mange varianter.
KULTURPERLER

Man kan betragte en gammel
kirke som en kulturperle, et imponerende bygningsværk, som er blevet til
uden de store tekniske hjælpemidler,
men ved udelukkende hårdt fysisk
arbejde. Tænk på hvor mange generationer, der er vandret ud og ind af
disse stolte huse og derved har været
med til at skrive historie.
Her findes finurlige detaljer, hvis
man kigger godt efter. Jeg besøgte en
gang en klosterkirke, hvor nøglehul-

Tag et par billeder af kirker i ferielandet og send til
Kirkebladet sammen med en kort, fortællende tekst
At besøge en kirke er altid en spændende oplevelse, mener Karin Ritter.

let på dørene var omkranset af en rund
metalplade - bøjet, så det blev til en
„tragt“ med nøglehullet i bunden.
Munke og præster tog ofte for sig af
hjemmebryggen, så de efterfølgende
havde svært ved at få nøglen i nøglehullet. Derfor denne „tragt“, så de selv
med usikker hånd kunne få døren løst
op. Jo, også dengang var der opfindsomme håndværkere.
Måske besøger du en kirke på et
tidspunkt, hvor der er gudstjeneste.
Selv om det måske foregår på et fremmedsprog, kan man godt fornemme
den højtidelige stemning og høre,
måske nyde orglet i det store rum. Der
er måske dåb eller bryllup, hvor man
fra sidste række og ganske diskret kan
få denne oplevelse med.
Her i landet er der særlige traditioner fra egn til egn, som er interessante at iagttage. Er man uden for landets grænser, er skikke og ritualer
endnu mere fremmedartede.
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MED ALLE SANSER

Måske har dette indlæg givet dig
lyst til at se nærmere på kirker under
ferieturen.
Det at opleve tingene som turist
og som fremmed gør, at man oplever
med alle sanser: hvordan er farven og
udskæringer på bænkene, hvordan er
belysningen, hvordan er kirken udsmykket, hvordan er dufte og akustikken etc.
Her på redaktionen har vi derfor
denne appel til feriefolket: tag dine
indtryk og oplevelser med hjem og del
dem med os - et par fotos og et par
linjer. Vi vil gerne forbedre og forny
på alle fronter - lige fra kirkeblad til
kirkegård - og tager gerne i mod den
inspiration, som jeres ferieoplevelser
kan være. Så tænk Agedrup Rundt, når
du ser kirker i sommerlandet og kontakt os på mail eller telefon (Karin
Ritter 6597 6530). Vi siger på forhånd
tak og ønsker god ferie!

INDSKRIVNING AF
KONFIRMANDER
2009/2010
Tilmeldingsformular udfyldes inden sommerferien og
afleveres sammen med
dåbsattest
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Tilmelding til konfirmationsforberedelse i det næste skoleår udleveres i begyndelsen af juni måned til 6.klasserne på Agedrup Skole enten af
mig eller af klasselærer.
Tilmeldingen afleveres/sendes
inden sommerferien på kirkekontoret
med kopi af dåbs-/navneattest.
Har man ikke modtaget en tilmelding, og skulle der i øvrigt være konfirmander i sognet, som ikke går på

Agedrup Skole men ønsker at blive
meldt til hos os, bedes man kontakte
kirkekontoret snarest muligt.
Efter ferien vil alle tilmeldte dels via kirkebladet i „Agedrup
Rundt“, men også pr. mail (eller
’snailmail’) - få nærmere besked om
opstart og forløb i øvrigt.

KONFIRMATION

22001101 BØRN & SORG
2012

Konfirmation 2010
7A St. Bededag d. 30. april
7B Den 2. maj

Konfirmation 2011
7A Den 8. maj
7 B Den 15. maj

Konfirmation 2012
7A Søndag den 29. april
7B St. Bededag den 4. maj

Efter længere tids
sygeorlov glæder
Lene BischoffMikkelsen sig til at
“trække i kjolen”
igen

TUSIND TAK!

Det er stadig muligt at støtte:
„Børn og Sorg – Et folkekirkeligt tilbud til børn og unge i sorg og krise i
forbindelse med dødsfald.“
Initiativet giver mulighed for at
komme med i samtalegrupper for børn
og unge i alderen 10-16 år, der har
mistet tæt på.
En stor opfordring til via kollekten også at bidrage til dette nødvendige initiativ, der støtter unge mennesker i at komme godt videre i livet.
Se
desuden
hjemmesiden:
www.børnogsorg.dk

LITTERATUR 21

Litteraturkredsen fortsætter også
efter sommerferien. Nye interesserede er velkommen og kan henvende
sig til sognepræsten for nærmere oplysninger.

Lene Bischoff-Mikkelsen håber på at kunne genoptage sit arbejde efter pinsen.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
I håbet og forventningen om, at
jeg efter pinse kan genoptage mit arbejde, vil jeg gerne her sige tak for de
mange hilsener og opmuntringer, jeg
har fået under min sygeorlov.
Tusind tak for besøg, blomster,
gaver, opringninger, mails, breve

m.m. Det har betydet rigtig meget for
mig. Jeg er sikker på, det har haft stor
helsebringende effekt.
Også stor tak til alle jer, - ikke
mindst menighedsrådet og ansatte ved
kirken, der har taget en ekstra tørn
under mit fravær.
Jeg glæder mig meget til at
komme i ’kjolen’ igen.

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.
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PORTRÆT
BENNER O

NAVNLIG NAVNE

Nyt fra kirkebogen for marts-april 2009

Døbte i Agedrup Kirke
01.03.09
01.03.09
15.03.09
15.03.09
22.03.09
05.04.09
12.04.09

Jonathan Calasahan Arvad, Vejrhanen 19, Odense NØ
Elvind Riis Johansson, Stadionvej 18, 2.th., Odense V
David Høigaard Olesen, Daltoften 76, Agedrup
Daniel Sjølund Bruun Svendsen, Fredemarksvej 103, Agedrup
Caroline Adler Svendsen, Lunden 34, Bullerup
Emilie Bjerggaard Hansen, Engløkken 56, Agedrup
Noah Runa Lund, Brolandvej 40, Bullerup

Karin Ritter er ny i menighedsråd
sen, der har været med i 20 år, e
ringsforholdene ved Sognegården og
bedre forhold i Sognegården med depot og kirkekontor.

Vielser i Agedrup Kirke
Ingen

KARIN RITTER

Bisættelser/begravelser i Agedrup Kirke
14.03.09
25.03.09

Erik Nielsen, Arendalsvej 9, Bullerup
Anny Aallmann, Daltoften 181, Agedrup

ARTIKEL
Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet
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Vi er tilbage i december 1988 –
for over 20 år siden! Erik Wendelboe
var sognepræst og formand for menighedsrådet. Et nyvalgt menighedsråd var tiltrådt og blandt de helt nye
var Bent Aage Due Rasmussen, i daglig tale: Benner!
Som den eneste fra den gang er
Benner med endnu.
Dengang var han med til at vælge
møbler og gardiner til den nybyggede
Sognegård. Det var én af hans første
opgaver. Kort tid senere var det ansættelse af Lene Bischoff-Mikkelsen
som sognepræst.
Tit og ofte, når lejlighed byder
sig, giver Benner lige bemærkningen
om møblerne, gardinerne og ansættelsen af Lene Bischoff-Mikkelsen.
Bent Åge Due Rasmussen er født
i Mesinge, men har boet det meste af
sit liv i Agedrup.
Fra sit 8. år har han været med i
FDF Agedrup og er derfor også menighedsrådets repræsentant i FDF’s
bestyrelse.

Til daglig er Benner herreekviperingsekspedient i Tarup Centret.
Arbejdstider, hvor man møder og slutter sent, har altid været en klods om
benet for ham. Hvor andre kan mødes sidst på eftermiddagen til udvalgsmøder – eller udvalgsarbejde,
har Benner altid været nødt til
at kæmpe for enten at bytte
arbejdstider eller lægge møderne om aftenen.

En af menighedsrådets nye medlemmer er Karin Ritter. Med bopæl
500 meter fra sognets østlige grænse,
nærmere betegnet Radbyvej, går turen forbi Agedrup Kirke hver gang
målet er en bytur.
Efter 15 års ansættelse ved
Exhausto tæt ved Langeskov som
marketingskoodinator er Karin her i
foråret blevet opsagt og fritstillet, og
som følge deraf bruger hun tiden derhjemme på forskellige gøremål.
Som handywoman har Karin
sammen med sin mand, Peter,

FDF OG KIRKEN

At Benner for over 20 år
siden lod sig vælge til menighedsrådet, var hovedsagligt for
at skabe en forbindelse mellem
kirken og det lokale FDF-arbejde. At FDF derigennem
kunne være en naturlig del af
kirkelivet i sognet. Samtidig
var det et interessant stykke arbejde at virke for et godt liv
omkring kirken og gøre det bekendt, „at kirken er der“.
I de senere år har Benners
arbejde hovedsagelig drejet sig
om bygningernes ve og vel.
Af fremtidige mål nævnes
blandt forbedring af parke-
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Bent Åge Due Rasmussen og
Karin Ritter foran Agedrup
Kirke.

AF
OG KARIN

det - Bent Aage Due Rasmuser nærmest veteran
ombygget og renoveret deres nedlagte
landejendom. Om gamle bygninger
ved Karin, at når man er færdig i den
ene ende, kan man begynde igen i den
anden ende.

ORGANISTENS
KLUMME
Af Kristin Lomholt, organist
BØRNE- OG UNGDOMSKORET

Agedrup Kirkes børne- og
ungdomskor har sunget så dejligt
her i foråret. - Sikke et flot stykke
arbejde I har gjort og sikke meget
I har lært på bare et år!

mail på kl@agedrup-kirke.dk
KONFIRMATIONERNE

Og så har det været konfirmandernes store dag: Der stod I pludselig
i rampelyset, og vi kunne nyde synet
af jer som de enkeltstående individer
i er.
Siden august sidste år har I været
på en rejse med hinanden og med
Lene, Camilla, Annie og mig. Et lille
stykke har vi vandret sammen, og det
har været lærerigt for os alle.

FAMILIE I TYSKLAND OG USA

Karin og Peter har en stor familie. Derfor går ferieturene oftest på
familiebesøg, lige fra Chicago til
Glücksburg.
Sidste år gik turen til Toscana i
Italien – uden familiebesøg – og det
var underligt ikke at møde nogle mennesker man kendte!
Interesserne breder sig fra knipling, klaverspil, møbelpostring til styning af piletræer. I år er der stynet
pile, så brændestakken er 48 meter
lang. Mon ikke der er brænde til de
næste år.
At gøre en forskel og lægge øre
til. Det nyder Karin. Derfor har hun
hver 4. søndag telefonvagt ved Sct.
Nicolaj-tjenesten.
Det var ikke svært at overtale
Karin til en plads i menighedsrådet.
Hellere være aktiv end tilskuer – og
have mulighed for at præge og tilpasse
kirken til dagens forhold.
- Det er spændende at være med
til at inddrage sognet i en sjovere
gudstjeneste i kirken og i gode arrangementer i Sognegården. Spændende
at kunne bidrage fra egen rygsæk…
Med Karins praktiske færdigheder som handywoman og ikke mindst
hendes evner til at arrangere og koordinere var det oplagt at vælge Karin
til formand for kirke- og præstegårdsudvalget. Det nyder menighedsrådet
stor glæde af.

Agedrup Kirkes Børne- og ungdomskor har lært meget på et år.

Nu holder vi en pause indtil vi
starter efter sommerferien.
BABYSALMESANG

Til september starter et nyt
babysalmesangshold. Her er alle
forældre med babyer på 3-12 måneder, velkomne. Ring endelig til
mig hvis der er spørgsmål - Kristin
Lomholt 2052 7542 - eller skriv en

Der har været høstgudstjeneste
med sol og blå himmel, rusk og regn
på tur til kapel og kirkegård i Odense,
halloween hvor I var med i fantastiske kostumer, der har været teaterøvelser, sang, bibellæsning og lignelser.
Vi har oplevet meget sammen og
alligevel var det på ingen måde spredt
fægtning. Som en rød tråd igennem
vores oplevelser sammen, var der det
at vi stillede os lige der, hvor livets
store spørgsmål er, og at I begyndte
at finde ud af, hvad Gud og kirke er.
Tusind tak for at jeg måtte lære
jer at kende, det har været en glæde
for mig at være sammen med jer!

Babysalmesang begynder igen til september.
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GUDSTJENESTER
Søndag d. 7. juni (Trinitatis sø.) Johs. 3,1-15: Jesus og Nicodemus
Søndag d. 14. juni (1.sø.e.trin) Luk 16,19-31: Den rige mand og Lazarus
Søndag den 21. juni (2.sø.e.trin) Luk. 14,16-24: Det store festmåltid
Søndag den 28. juni (3.sø.e.trin) Luk.15,1-10: Det mistede får og den tabte mønt
Søndag den 5. juli (4.sø.e.trin) Luk. 6,36-42: Om at dømme andre
Søndag den 12. juli (5.sø.e.trin) Luk. 5,1-11: Peters fiskefangst
Søndag den 19.juli (6.sø.e.trin) Matt. 5,20-26: Om vrede
Søndag den 26. juli (7.sø.e.trin) Luk. 19,1-10: Zakæus
Søndag den 2. august (8.sø.e.trin) Matt.7,15-21: Om falske profeter
Søndag den 9. august (9.sø.e.trin) Luk. 16,1-9: Den uærlige godsforvalter
Søndag den 16. august (10.sø.e.trin) Luk. 19,41-48: Tempelrensningen
Søndag den 23. august (11.sø. e. trin) Luk.18,9-14: Farisæeren og tolderen

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

10.00
10.00
10.00
19.00
ingen
9.00
9.30
9.00
10.00
10.00
19.00
10.00

Kirkebil til nabokirkerne
C. O. Christensen
Maria-Louize Helboe
Maria-Louize Helboe

* 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.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Næste menighedsrådmøde er tirsdag d. 9. juni kl. 19.00-22.00.
Menighedsrådsmøder afholdes i
Sognegaarden, Agedrupvej 12.
Dagsorden vil være til gennemsyn på kirkekontoret en uge før.

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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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.

