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OP I REVYEN...
Publikum fik 5% mere morskab end sidste år ved dette års „Revy i teltet“. I hvert fald blev der ikke sparet på grinet, når man
kiggede ud over stolerækkerne. Danskerne elsker at slippe kontrolknappen og sige „op i revyen“ med dagligdagens små og store
problemer. I mere end 150 år har vi grinet af den rappe sketch tilsat noget folkeligt vid. Og den virker endnu. Formentlig bedre
end latterkurser. Det kommer ligesom længere nedefra, når Krintel & Arvad disker op med findyrket lagkagekomik på teltscenen.

KIRKEBLADET
LÆS bl.a. om konfirmationsforberedelse 2009-2010,
sogneaktiviteter,
Når krisen kradser, Høstgudstjeneste i det fri og
Bliv overrasket!

S. 20-24

Mejetærsker med GPS og
airconditionering
s. 3

Rullende altergang med
halmballe
s. 21
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Af Ole Christiansen
■ Odense kommunes By- og Kulturforvaltning har udgivet et folder om
2 spadsere- og cykelture i vort område omkring Vejrup Å, og man fortæller udmærket om, at åen er lagt i
slyngninger øst for a-broen. Det var
noget af det sidste, Fyns Amt nåede,
inden de blev udraderet. Følger man
slyngningerne, vil man opdage, at
åen er usynlig, da åbredderne på
begge sider er beplantet med tæt
buskads med undtagelse af det sted,
hvor broen fra fisketrappen er flyttet til.
Forleden var der fjernet 7 planker fra broen, og der var strøet med
øl- og sodavandsdåser. Undertegnede fandt 6 af plankerne og sømmede dem igen på plads. Affaldet
var da fjernet.

Nyt cirkus i by
■ Det lille cirkus ”Amara” havde i
juni opslået et telt på vor cirkusplads.
Dannebrog plejer at have en slags
eneret på det, men det er altså nu
brudt.

Cirkus Dannebrog fik konkurrence.
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■ På hjørnet af Ring 3 og Kertemindevej var der i mange dage et vejarbejde
i gang, og det viste sig, at man tog sig råd til at udvide højresvinget mod
Kerteminde, for at de nye kæmpelastbiler kan komme rundt. Der var 4 store
maskiner og 5 mand i gang, og udvidelsen var på knap en meter.
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FRA BULLERUP SKOV
TIL AGEDRUP SKOV
På tur med Odense Kommune
Af Ib Holdt

Skærebordet er 9 meter på Ole Walthers moderne, megastore mejetærsker.

MEJETÆRSKER MED
GPS OG AIRCONDITION

I Odense Kommunes program “Ta’
med på tur i det grønne Odense” var
turen den 22. juni kl. 19.00-21.00
kommet til Agedrup Skov, en skov på
kun 3 ha med naturvejleder Poul
Bjerregaard i spidsen.
Den første del af turen gik gennem den meget kendte Bullerup Skov.
Efter at have krydset nogle åbne
marker forcerede de omkring 30 deltagere et stykke med høj græs og lidt
brændenælder for til sidst at stå i den
ukendte skov.
Odense Kommunes hensigt med
nogle af deres skove og de græs-

Ole Walther købte mejetærksre af Lego på Scheelenborg
Af Ole H. Christiansen
Nord for kirken har Ole Walther
længe været i gang med at høste rapsfrø. Sådanne frø er ikke ret store,
men jeg skal lige love for, at der kommer nogle frø ud af det. 1-5 tons pr.
hektar.
Mejetærskeren er et par år gammel og er købt til en byttepris på
800.000 kr. (nypris 2,4 mio) af LEGO
på Scheelenborg, men så kan den også
noget.
Et skærebord på 9 meters bredde
tager godt for sig af retterne samtidig
med, at den tærsker frøene ud af bælgene og snitter stænglerne, så de let kan
pløjes ned bagefter.
En stor traktor med vogn befordrer frøene direkte til Odense Havn,
idet mejetærskeren via et bevægeligt
rør pumper frøene over i vognen,
mens den høster. Ingen tid at spilde
her. Alt skal være effektivt.
AUTOMATISK STYRING

I førerhuset sidder Ole Walther
mageligt tilbagelænet i sit dejlige
sæde og trykker bare på et par knap-

per, mens maskinen arbejder på fuld
kraft. Automatisk styring gør ham næsten overflødig.
Førerhuset er næsten som en luksusbolig, og larmen fra maskinen er
meget dæmpet, så vi let kan snakke
sammen. Her er aircondition, radio,
måleudstyr, GPS og meget andet isenkram, som gør tilværelsen som chauffør rar.
Inden turen skal maskinen klargøres, men bagefter tager Ole altså et
bad og ifører sig rent tøj, for i førerhuset er der jo rent og pænt.
240 HA HVEDE

Han skal have høstet i alt 240
hektar med bl.a. hvede til 100 kr. pr.
tønde i 2008, og der er noget at gå i
gang med, men desværre er det jo sådan med markedskræfterne, at er høsten stor, så er priserne små og omvendt, og så er det ikke producenterne,
der stryger de største fortjenester. Slet
ikke når man tager de store investeringer i betragtning.
Men Ole er glad for sin tilværelse
som landmand, og vi må være glade
for, at der er nogen, der gider.

Naturvejleder Poul Bjerregaard tegner og
fortæller. Foto: Ole Madsen

arealer, de ejer, er at de skal ligge brak.
Udgåede træer fældes, men bliver så
liggende for fugle, biller og sommerfugle.
Der var spætter at høre, musvåger at se og gøgeurt og storkonval i
skoven. Man førte sig henført til H.C.
Andersens eventyr “Klokken” efter at
være kommet igennem skoven og stod
foran en åbning med Pilebækkens rindende vand op mod Agedrup by. Just
da ringede kirkeklokken i Agedrup
Kirke solen ned.
Turen fortsatte langs Vejrup Å og
tilbage gennem Skovhaven. Foruden
lederen var der kun én, der havde
været i skoven før. Undertegnede
havde aldrig været der. Tag madkurven med og gå en tur derover. Skoven ejes af kommunen, og det er jo
os alle. Nu er der trampet en sti.
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PENSIONISTER
PÅ LANGFART

havde en lærer.
Der var dengang godt fiskeri på
stedet fra åbne både med en indenbords petroleumsmotor, og især ålefangsten var stor. Dengang var der
ikke moderne bekvemmeligheder
som nu, men et kølehus i en bygning
på havnen var der, og det fungerede
ved at man huggede isblokke om vinteren på fjorden til brug i kølehuset.
Det kunne holde huset køligt hen over
sommeren, og fangsten frisk til den
ugentlige afhentning til eksport.
Fiskernes fangstnet blev efter

Eftermiddagskaffen blev nydt ved udstillingsstedet „Nordladen“.

Sommertur med 22 til Ringkøbing Fjord og Tipperne

INDLÆG
Af Poul Larsen
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Den nye bestyrelse for Fjordager
Pensionistforening besluttede i det
tidlige forår at genoptage en gammel
tradition, nemlig en sommertur for
medlemmerne.
Vi var spændt på, om der var interesse for den tur, vi havde planlagt.
Det var der. Hele 22 havde meldt sig
til turen søndag den 21. juni kl. 8.00,
hvor vi blev afhentet af Frørup Rejser på pladsen ved Brugsen i Bullerup.
I fint vejr og med godt humør
drog vi af sted på en tur rundt om
Ringkøbing Fjord og til Tipperne.
Efter køreturen over Fyn og Jylland med chauffør Karl som guide
endte selskabet på Røgind Kro ved
hovedvej 15 øst for Ringkøbing for
at indtage en virkelig god 2 retters
middag.
Herefter var vi klar til turen ad
Holmslands Klit langs med fjorden
til Hvide Sande, hvor der var et kort
ophold, og videre mod Nymindegab
og Tipperne.
TIPPERNE

Tipperne og vandområderne

omkring er et stort fredet område, hvor
fugle i tusindtal yngler, og forår og
efterår rasteplads for trækfugle.
Vi blev kørt ud til udstillingsstedet ”Nordladen” med sine mange
svalereder, hvor eftermiddagskaffen
kunne nydes i dejligt solskinsvejr. På
tilbagevejen kørte vi gennem værnengene og så de mange hundrede jagthytter, som er bygget af alskens muligt materiale.
Hytterne som i dag er fredet er
uden indlagt vand og el.
NY FORMAND FORTALTE

Foreningens nye formand Bent
Andersen har i midten af 1950èrne
som dreng boet i Bork Havn, som ligger få km fra Tipperområdet, og han
kunne nu optræde som guide på stedet med en spændende fortælling om
livet, i den dengang lille fiskerihavn.
F.eks. boede mange fiskerfamilier i
udtjente togvogne. Nu er der en moderne lystbådehavn, feriecenter, sommerhuse og forretninger.
Hans plejeforældre havde dog et
rigtigt hus, og han selv gik i den lille
skole der lå 2 km fra havnen ude på
en mark over for kirken. Her gik man
kun i skole hver anden dag, og der var
kun 2 klasseværelser. 1. og 2. klasserne gik sammen og havde en lærerinde, ligeledes 3. og 4. klasserne der
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Pensionistformand Bent Andersen.

hjemkomst hængt til tørre, og det var
så ungernes job at slå tang og andet
skidt af nettene med en slags ketsjer
uden strenge.
START 2. SEPTEMBER

Efter rundvisningerne blev kursen sat mod det fynske, og efter en
rigtig god dag landede vi kl. 19 i
Bullerup.
Fjordager Pensionistforening
holder nu sommerpause frem til onsdag den 2. september, hvor vi starter
igen i Sognegården.
Nye medlemmer er særdeles velkomne, og man kontakter bare Bent
på tlf. 6610 7951 eller kassereren Poul
på tlf. 2563 8259
God sommer
Pensio*g*nisterne
- en levende del af Fjordager

60-årige
Bent Andersen
ny formand for
Fjordager
Pensionistforening

60 DELTAGERE I
LOKALHISTORISK CYKELEKSKURSION
Turen startede ved Agedrup Kirke og fortsatte til Vester Kærby og Østergård i Kølstrup Sogn. Det er Ib Holdt t.h. med ryggen til.

Stor interesse for lokalhistorisk cykelekskursion ledet af Ib Holdt, der ikke er kedelig.

INDLÆG
Af Ole H. Christiansen
Lokalhistorisk forening inviterede til en ekskursion på cykel til det
gamle Agedrup og Vester Kærby med
Ib Holdt som guide, og han er jo ikke
kedelig.
Det syntes de 60 deltagere, der
dukkede op på parkeringspladsen ved
kirken også, og defulgte ham trolig
hele vejen gennem Vester Kærby til
Østergård i Kølstrup Sogn.
Det ældste Agedrup ligger omkring kirken og Gåseholmsvej, og her
var den skole, som fulgte efter den,
der en gang lå i Vester Kærby.
I Vester Kærby fandtes den største samlede bebyggelse i sognet, men
meget fulgte jo efter i Bullerup og
Agedrup.

I det gode vejr gik turen ad
Smedegyden, som har navn efter den
smedje, der en gang lå, hvor Smedegyden løber ud i Kærbygade.
SMEDJEN OG SPRØJTEHUSET

Smedjen blev for mange år siden
brudt ned stump for stump og findes
nu genopbygget på Hjerl Hede, hvor
den er funktionsdygtig.
I Vester Kærby finder vi sprøjtehuset, hvor den gamle brandsprøjte og
dens tilbehør stadig findes, som det
ses på vore fotos. Landsbyen med sine
13 gårde, der ligger som perler på en
snor, har sit gadekær og sit bystævne
med en sten for hver gård omkring et
træ.
Nu er næsten alle gårdene almindelig beboelse uden dyrehold, og det
meste af jorden er forpagtet ud.
Turen gik videre forbi Lerhusene,
som oprindelig var små arbejder-

boliger med lidt jord under Østergård.
LERHUSENE OG ØSTERGAARD

Ved Geels å finder vi Åhuset,
hvor urtegårdsmanden boede. Han
passede køkkenhaven på Østergård.
Lerhusene er i dag istandsat eller
nedrevet og erstattet af flot nybyggeri.
Turens yderste punkt var Østergård, hvortil bønderne fra både Seden
og Agedrup sogne i mere end 100 år
drog på hoveriarbejde. Gården ejes af
Mariann Fischer Boel og hendes
mand.
Turen sluttede i Sognegården
med lidt kaffemik, idet vi returnerede
ad Sarumgårdsvej og Radbyvej, hvor
vi passerede kirsebærplantagen med
de 12.000 træer.
En god og hyggelig tur, der ikke
var for anstrengende, og som gentages til næste år i et andet område, lovede Ib Holdt.
AGEDRUP RUNDT 89 - august 2009
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REKLAME FOR TURE I AGEDRUP LOVER FOR MEGET
Odense Kommune har udgivet en brochure med guidede ture i lokalområdet. Desværre lever virkeligheden ikke helt
op til beskrivelserne - mest på grund af mangelfuld vedligeholdelse.

INDLÆG
Af Ole H. Christiansen
I kommunens brochure om guidede ture i Odense N.Ø. findes to ture

i Agedrup/Bullerup.
De er ganske gode, men måske
ikke helt så lette at følge efter beskrivelsen.
Søen i Naturparken ved Agedrup
Skole nu er helt tilgroet. Bænkene,

KAKTUSHUSET RENOVERES

Cu Nguyen og tre sønner i huset.

6

Af Ole H. Christiansen

Cu Nguyen i haven mod Lunden.

På Lunden har vi gennem de
sidste mange år ikke kunnet undgå
at lægge mærke til et hus, hvis vinduer var prydet med mange forskellige kaktus, og i haven voksede
træer og buske viltert.
Huset har adresse på Blommehaven, og da enken efter skibsbygger Evan Petersen, døde, blev huset solgt til en familie, der stammer fra Vietnam, og så er der ellers kommet gang i den.
Familiens efternavn ville nok
være Jensen, hvis de var danskere
af fødsel, men nu hedder de Nguyen, som er lige så almindeligt derovre, og det udtales bare: “Njong”

Den nye ejer er Cu og fru Hoa
Thu Nguyen. De flytter ind sammen
med 3 af deres 5 sønner, som har ligeså melodiske navne nemlig Khiem,
Khoa-Van, Trung og Cuong, når huset inden længe står færdigrenoveret,
for renoveres skal det i høj grad.
Der er god plads, så der er ikke
noget at sige til, at de er lykkelige for
den nye bolig på 178 kvadratmeter,
men meget arbejde ligger forude.
Der er virkelig noget at komme i
gang med, men disse dejlige nydanskere har mod på tilværelsen og er lykkelige for at bo i Danmark, hvortil
forældrene kom som bådflygtninge
omkring 1980.
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der gav udsigt over søen er for længst
ødelagt. Af 4 opstillede bænke er der
kun en tilbage ved kælkebakken.
Naturparken blev i sin tid istandsat af beboerforeningen (for 46.000
kroner), idet åen blev lagt i slyngninger og søen udgravet, mens den udgravede jord blev til en kælkebakke.
Vi bekostede også opstilling af 4
borde-bænkesæt. De forsvandt allerede året efter.
En raftebro over Vejrup å fik vi
kommunen til at erstatte med en rigtig træbro, som endnu består. Desværre er stien samme sted i en sørgelig forfatning, ligesom området trænger til et løft. Der kunne etableres en
sti langs med og tæt på åen fra Brolandvej til søen, hvilket er lovet os
flere gange.
Der klippes en sti, hvor der findes en nedgravet kloakledning til det
gamle rensningsanlæg, der stadig fungerer som en slags samlecentral for
kloakvand.
Desværre stopper stien kort efter
skolen. Den kunne ellers fortsættes
helt hen til Pilebækken, hvor der findes et spang, og hvorfra man kunne
fortsætte sin vandring langs med Pilebækken til broen, der fører en skolesti over den. Desværre er den aldrig
etableret. Men her var der mulighed
for en vandring, der vil noget.
INGEN ØRREDER?

I engen ved Skovhaven lagde
Fyns Amt i sine sidste leveår åen i
slyngninger, og vi kunne se ørrederne
svømme i den. Vi ser dem ikke mere.
Desuden er åen, hvor den er slynget
nu helt overgroet med tæt buskads, så
den er usynlig for vandreren, der ifølge
kommunens brochure kan nyde den.
Det kan man dog ved den bro, der
blev flyttet fra fisketrappen, som åen
havde, før den blev rettet ud. Men der
mangler ligesom noget.
I øvrigt må man sige, at området
ellers er attraktivt, og mange beboere
bruger stierne dagligt.

Båltaler og skuespiller
Torben Iversen hyldede
lokalsamfundets kvaliteter

REKORDDELTAGELSE VED SKT. HANS FESTEN
Varmen fra det store bål var hård for andre end heksen, der kom fra Bullerup Børnehave.

Af Ole H. Christiansen
1200 deltagere i høj stemning. Vi
plejer at regne med omkring 1.000
deltagere, men i år blev der sat rekord.
Ja, det er jo således, at taler man
ikke til daglig med sin nabo, så træffer man ham måske her, og så går

Vejret var klart til solbriller og kasket.

snakken over en øl eller andet.
Var der noget nyt under solen ved
dette års midsommerfest? En hel del.
Først skulle det nye telt opstilles for
første gang. Kunne vi nu finde ud af
det. Jo, undervisningen på fabrikken
havde sat sine spor, og vupti... så stod
det der. Og så skulle der lige sættes
belysning op.
De tre små telte til tombolaen var
også hurtigt sat op, lastbilen fra Lars
Rasmussen fungerede som scene,
Gerda Larsen havde sin fiskedam,
pølsemanden fandt en plads, og
snobrødsbålet blev gjort klar.
Så var der selve bålet med heksen fra Bullerup Børnehave, og det
klarede Kim Engelbrecht med bravour
sammen med alt det andet, som han
også var mand for.
HEKSEFONDENS 27 MAND

Aftenens båltaler, Torben Iversen.

Tovholder for Heksefonden var i
år Gregers Cady Laursen, formanden
for Agedrup Sogns Beboerforening,
og eksperter var alle på deres område,
idet der var udarbejdet en detaljeret
arbejdsplan. Egon Nielsen kunne alt

om teltslagning, ølanlæg og meget
mere, og i alt 27 medlemmer af Heksefonden deltog i selve arbejdet denne
Sankt Hans aften.
En båltaler måtte der til, og for
længe siden havde man fået en aftale
i stand med Torben Iversen og hans
H.C. Andersen-gruppe, der underholdt i en halv time.
Torben Iversen holdt båltalen, og
den var nu festlig. Han havde fået
udleveret nogle numre af Agedrup
Rundt, og havde forelsket sig i vores
Olivia W. Olsen. Han kaldte hende en
mandhaftig kvinde efter at have læst
hendes læserbreve og talt med hende
i telefonen. Sagde han da.
Vi ved jo godt selv, at vi herude i
Agedrup Sogn, ja i hele Fjordager er
noget særligt, som en storby aldrig vil
kunne klare, og det bekræftede han
os i.
Desværre var hans eget højttaleranlæg ikke dimensioneret til at nå ud
til alle 1200 deltagere i festen, så det
bliver taget ad notam til næste år. Da
vil man sørge for, at såvel tale som
musik kan komme helt ud i hjørnerne.
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OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE Træk fra sognet i 1900-tallet

DA UDVIKLINGEN I
AGEDRUP TOG FART

byggetilladelser ved Richard Clausens ejendom ved Pilebækken. Der
bygges huse ved Arendal og i Borsvinget. Et firma med navnet “Helene Garagerne” formidler grunde på
den bare mark, hvor Parallellen nu ligger. Der er pres på. Sognerådet får
ansøgninger fra kommende beboere i
Skt. Jørgens Gade og Christiansgade.
De venter kun på byggetilladelser,
Agedrup Skole var blandt de sidste på Fyn, som stadig havde hvermen vil gerne indskrive deres børn i
andendags-undervisning. Det skulle der ændres på. Folk begynder at
Agedrup Skole for at undgå, at
køre til kirke i bil, og der udstykkes og byggemodnes.
de skal flytte skole, når deres
Kloakledning og rensningsanlæg skulle etableres. 1961 var
hus står færdigt
sognerådets hidtil travleste år.
Den 10. nov. 1959 holder
sognerådet et ekstraordineret
udgift til bolig til denne.
møde med ét punkt på dagsorAf Ib Holdt, fmd. lokalhistorisk Forening
Den 1. maj 1958 ansætdenen: “Drøftelse af kloakforholdene i Bullerup og AgeDer udskrives i kommuneskat i tes Malte Dalsgaard
drup.”
skatteåret 1953-54 i alt 110.000 kr. Hansen som den tredje
Konklusionen efter dette
Det var ikke meget, nej, men der var lærer ved skolen, og en
møde er, at ikke flere skal have
Ib Holdt
refusion på meget f. eks. lærerlønnin- lærerbolig er under opFormand for
lov til at bygge, før kloakledgerne. Mange sociale udgifter blev førelse i haven ved skoLokalhistorisk Forening
len.
ning og renseværk er i orden.
også delvis refunderet.
3. Der skal etableEt par dage efter mødet
Da året var gået var der et overres en skolelægeordning. Den 1. april køber kommunen med forbehold
skud i kassen på 57.765 kr.
Den 28. maj søgte lærer Klausen 1956 ansættes læge Agner, Dræby, 5.550 kvm jord af Bullerup Skovgård
til brug ved anlæg af et kommende
sin afsked med pension. En lang som skolelæge.
For at få råd til alt dette, må sog- rensningsanlæg.
epoke var slut, 33 år i embedet. Hans
Pludselig står den lille kommune
Klausen er den sjette lærer i Agedrup nerådet enten hæve skatteprocenten
og grundskylden eller tillade, at der med store udgifter, og da Kertemindefra 1734. De holdt alle godt ud.
bygges, så skatteyderantallet øges banen samtidig varsler en udgift på
med fare for, at det faste politiske 880,00 kr. pr. kvartal som kommunens
DEN NYE SKOLE PLANLÆGGES
Den 1. august 1954 ansættes Elly mønster brydes. Der er næsten dødt andel i at dække underskuddet, er
og Viggo Tarp. Skolen er da blandt løb mellem de to blokke i sognerå- bægeret meget fuldt. Hvad var der
de sidste på Fyn, der stadig har hver- det, som indsnævres efter hvert valg. sket?
andendags-undervisning, og amtsLANDEVEJEN, KERTEMINDEBANEN
skoledirektionen presser på for at få VOLLSMOSE, LINDØ OG NYE
OG UDSTYKNINGSPLANERNE
indført nogle af de nye fag som sko- BYGGETILLADELSER
I Odense var renoveringen af
Den nye landevej til Munkebo
leloven af 1937 foreslog.
var færdig i 1959. Busser var sat ind
To-klassede skoler som den i bymidten for alvor gået i gang.
Efter planen skulle en ny og ven- mellem Lindøværftet og Odense med
Agedrup fungerede faktisk efter
lig bydel, Vollsmose, opsluge bebo- holdepladser ved den nye landevej.
landsbyskoleordningen af 1814.
I 1958 blev der fra Seden Station
Tre ting presser på, som alle vil ere fra den tætbeboede og renoveringsmodne bymidte, hvor gamle huse hver hverdagsformiddag solgt 20-25
gøre indhug i kommunekassen
1. Ordentlige brønd- og kloak- skulle rives ned. Odense Stålskibs- billetter, i 1960 blev der kun solgt 4forhold ved skolen. Brønden løber værft, én af byens store virksomhe- 5 billetter. Da Lindøværftet blev byghele tiden tør, og embedslægen bry- der, blev planlagt flyttet ud til Mun- get, blev banen belastet til bristepunktet med tunge vogne med jern fra Poder sig ikke om drikkevandets kvali- kebo.
I 1956 blev der kun givet tilla- len.
tet, samt den manglende mulighed for
delse til, at der måtte bygges fem nye
Kertemindebanen havde i 30’ervask efter gymnastik.
ne og 40’erne været et guldrandet pa2. At få indført hverdagsskole. huse i sognet.
I 1958 presser ansøgerantallet af pir. Skulle banen bevares måtte en
Der må i så fald yderligere ansættes
en lærer ved skolen og regnes med byggetilladelser sig på. Der søges om større renovering finde sted, også vogNr. 89 - august 2009

ne og lokomotiver var af ældre dato.
TRAVL MARTS 1961

I 1960 forespørger landinspektør
Thorlacius, Odense, om udstykningsplaner for ejendomme til beboelse i
Bullerup. Da der ikke er nogen, beder sognerådet nu Thorlacius om at
udarbejde en sådan plan.

at komme med i den nye kloak.
Den 24. marts er der møde med
kommunens arkitektfirma, der har udarbejdet nye tegninger til skolebyggeriet.
Da folk er begyndt at køre til
kirke i bil, og parkering ved vejen dér
er uholdbar, køber sognerådet 1.600
kvm af Annexgårdens jord til parkeringsplads overfor kirken.
Marts måned krydres yderligere
af to breve: 1. Kredslægen fastslår,
at skolens brønd er under al
kritik.
2. Amtskoledirektionen
påpeger, at stuen i lærerindeboligen er for lille til klasser
med mere end ti elever.
Kommunen lejer nu den
lille sal i forsamlingshuset
for 4.500 kr. årligt. Der købes tavle og nye skolemøbler, som skal bruges, så
salen kan tages i brug den 15.
august 1961.

Sådan var to unge piger typisk klædt i 1961. Pigerne har lige bagt kager.

Den 12. dec.1960 er der et møde
med rådet og Thorlacius, og her drøftes også vandforsyningen. Landinspektøren kommer med et overraskende - ja, for det lille sogneråd med
ansvar for 714 sjæle, nærmest chokerende forslag: “Skolen bør flyttes til
sportspladsen!”
Hvad var der sat gang i? Hårdt
presset har kommunen på to år givet
tilladelse til byggeri på ti grunde og
flere presser på.
Den 27. marts 1961 indvarsler
Landvæsenskommissionen samtlige
lodsejere til møde i forsamlingshuset,
hvor kloakplanerne forevises. Udgiften er beregnet til 2-3.000 kr. pr. ejendom, hvilket medfører en livlig debat.
Nogle mener, at projektet er helt overflødigt.
For sognerådet er marts 1961 en
hidtil uset travl måned. Den 14. marts
var der et møde med byudviklingsudvalget for Odenseegnen vedrørende
“Byggeri omkring kloakeringsområdet.”
Udvalget forudser en udvidelse
af Bullerup med nye veje. Der er noget at tænke på. Gartneriet Dæhnfeldt
lige udenfor sognegrænsen søger om

VI SKA’ SKINNE OS!

En del hjem har nu fået fjernsyn.
Over skærmen går cirkus Buster sin
sejrsgang. Buster Larsen boltrer sig
som klovn og afslutter hver udsendelse med ordene: “Vi ska’ skinne os!“
Også sognerådet har fået travlt.
Man køber jo ikke bare en mark og
bygger en skole på denne. Amtsrådet
skal samtykke både med pris og beliggenhed.
Da marken ligger lavt, skal der
søges dispensation for ikke at bygge
kælder under skolen til sikringsrum.
Samme dag ansøges alle berørte instanser om godkendelse af det tænkte
rensningsanlæg. Alle ansøgninger
indsendes den 7. august 1961 som
hastesager.
Sognerådet ryster ikke på hånden,
men søger om et lån på 400.000 kr. i
Stiftssparekassen, et svimlende beløb
den gang. Allerede den 12. sept. 1961
køber kommunen jorden, som skolen
og renseanlægget skal ligge på, af
Bullerup Skovgård for 85.000 kr. Arkitekten i Ollerup udarbejder nu nye
forslag til skole i Bullerup.
18 HUSE UNDER OPFØRELSE

dets møder foreligger ansøgninger om
boligbyggeri, ansætter kommunen en
bygningsinspektør, H. A. Kjelstrup,
som skal varetage nyt byggeri i
Rønninge, Marslev, Aasum og Agedrup, - da Seden er nogle år foran, er
der for dette område en anden ordning.
Den nye mand har straks nok at
se til, idet 18 huse er under opførelse,
og i 1962 må der yderligere bygges
15 huse.
Da man nogle år forinden havde
bygget det store dige ude ved Fjorden, havde man taget jord to steder
fra. Dels bag den sidste ejendom på
Oldermandsgyden og dels for enden
af Fredemarksvej i Vester Kærby.
Det sidste sted blev der nu etableret losseplads, og en mand blev ansat for at sørge for afbrænding af
brændbare materialer. Da sognet jo
også havde et frivilligt brandværn, var
her så et godt sted for den årlige
øvelse.
Lærer Klausen havde håbet på en
ny skole efter skoleloven i 1937, nu
havde landet fået en skolelov igen i
1958. For at hjælpe lidt på udviklingen blev der indkøbt tre svenske
“Fysikkasser”. Nu kunne eleverne se,
hvordan små el-motorer fungerede, og
hvordan man lavede ilt og brint. Ak
ja, det var tider.
For at imødekomme lovens krav
om sløjdundervisning, blev der købt
små skruestikker og løvsave, så drengene kunne fabrikere små julegaver
så som servietholdere og små knive
af ben til at sprætte breve op med.
Også et lysbilledapparat blev anskaffet. Man kunne låne dias i Odense.
Året 1961 var et hektisk år. Sognet var langsom begyndt at skifte karakter.

9

Kilder til denne artikel:
1. Sognerådsprotokollen for Agedrup
Kommune 1948-66.
2. Fyns Tidende og Fyens Stftstidende
1948-66.
3. Samtale med forskellige beboere i
sognet dengang og nu.
4. Oplysning vedr. billetsalget fra Seden Station fra nu afdøde Frederik
Jørgensen.
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BORGMESTEREN OG HANS
SVENDE TIL MØDE I SEDEN

Dame- og herrefrisør

Borgermødet for kommuneområde 3 - tidligere Fjordager kommune
Af Ole H. Christiansen
Det blev med mere end 80 deltagere et velbesøgt møde med borgmesteren og hans svende på Seden Skole
den 27. maj.
Jan Boye og Jannik Nyrop omtalte alt det gode, man er i gang med
eller vil foretage angående skoler,
pleje af gamle, børnehaver, byggeri af
indtil 500 huse i vort område, bedre
trafikveje, nedlæggelse af Th. B.
Thrigesgade, genindførelse af sporvogne, gennemførelse af den for 50

år siden foreslåede forbindelse over/
under Odense Kanal og meget mere.
Herefter blev forsamlingen opdelt i et antal grupper, hvor hver af
deltagerne skulle komme med hver
deres ønsker for fremtidige kommunale tiltag i vort område.
Efter borgermødet havde enhver
mulighed for at indsende endnu flere
forslag, og nu venter vi bare på, at
kommunen samordner forslagene og
udsender “kataloget”, så vi kan følge
med i, hvor meget man når inden for
rimelig tid.

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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RÅDMAND TIL FOLD-DIG-UD-MØDE
Jane Jegind holdt timelangt foredrag for foreningerne
100 MIO TIL ODENSES FORSTÆDER

Af Ole H. Christiansen
Fold dig ud-mødet holdes en
gang om året, og er en opmuntring til
foreningerne og koordinering af aktiviteterne.
Som sædvanlig var de forskellige
foreningers formænd mødt op, og
kunne fortælle om deres forenings
aktuelle situation, og vi oplevede
denne gang, at to foreninger havde
fået ny formand.
I Fjordager pensionistforening er
Bodil Sloth stoppet og er nu afløst af
Bent Andersen, der nu er godt i gang
på posten. Seden Borgerforening har
ligeledes fået ny formand, nemlig
Finn Thomsen, Seden Syd, og begge
foreninger vil nu gå i gang med at få
flere medlemmer, så foreningerne
fortsat kan være levedygtige.
BRUG FOR FLERE AKTIVE UNGE

Men ellers talte man om udvikling i foreningerne, og vi skal virkelig passe på dem.
Fjordager Idrætsforening har
2700 medlemmer i sine mange idrætsgrene, mens andre lider under, at de
har for få, og at det er ofte de ældre,
der klarer begreberne.
Vi må have flere aktive unge ind
i bestyrelserne, og så må vi opfordre
beboerne til at bakke op om foreningslivet her, da det i høj grad er af betydning for, at vort område stadig er
en enhed.
Øvrige foreninger var beboerforeningerne i Åsum, Seden og Agedrup, FDF, Bullerup skyttekreds,
Fjordager pensionistforening, Seden
Senior klub, lokalhistorisk forening i
Agedrup og i Seden, Agedrup forsamlingshus, Rising ungdomsskole,
KFUK-spejderne, Hvenekildens Venner, Heksefonden og Agedrup Rundt.
Skulle andre foreninger ønske
det, kan de naturligvis deltage i det
næste møde.
Til mødet var rådmand Jane Jegind inviteret, og hun havde et længere
indlæg.
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Positivt var det, at hun kom med
den nyhed, at man i Odense Kommune vil afsætte en pulje på 100 millioner kroner til at udvikle og styrke
byens mange lokalområder og arbejde
for, at en stor del af pengene bliver
anvendt på at forbedre fritidslivets
forhold, så idéer som bl.a. kulturhuset
i Seden kan sættes på dagsordenen.
På vort møde optrådte hun naturligvis som rådmand, men også som
den venstrepolitiker, der kunne fremhæve det nye byråds gode evne til at
få en masse ting sat i gang, især i hendes afdeling for skoler og fritidsaktiviteter.
Kulturhuset i Seden er jo en sag,
der bare skal have lov at “modnes”
med det program, der er sat i gang.
Det skal have mange funktioner for
alle aldersgrupper.
Positivt er det da også, at skolerne
har fået LEGO læringssystemer, digitale tavler, mere IT, og at man vil
gøre mere ud af idrætsaktiviteter med
tilhørende bedre faciliteter.
200 MIO TIL VEDLIGEHOLDELSE

Jane Jegind understregede, at der
ekstraordinært er afsat 200 millioner
til vedligeholdelse og renovering af
offentlige bygninger i de nærmeste år.
Byens vision “At lege er at leve”
brugte hun meget og lagde stor vægt
på, at f.eks. undervisningen skulle
tage afsæt i visionen – eleverne lærer
meget mere og synes, det er spændende, hvis undervisningen får en legende tilgang.
Hun gjorde opmærksom på, at
Odense Kommune har udgivet et legekort, der viser daginstitutioner og skolers legepladser, som er åbne for alle
efter lukketid, og at der sker en gradvis renovering og udvikling af byens
legepladser
Egentlig skulle der være tid til
spørgsmål, men tiden løb for hurtigt
efter rådmandens lange indlæg, der
varede en times tid.
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FINDYRKET

De fem lokale revyskuespillere på rad og række

MINIANMELDELSE
Af Erik Schmidt
Det var raffineret lagkagekomik,
da Revy i Teltet i år ville give publi-

Jan, der til daglig er politibetjent, i bizar rolle s

Lokale revyfolk gav lattergas
i teltet da Bonuspakke 5% mer’
fik publikum op at stå

kaster han sig med held ud på nye,
ukendte stier med nye figurer, nye
attituder, nye stemmer. Han imiterer
både tidligere statsminister Anders
Fogh Rasmussen og skønhedsguru
Ole Henriksen med kant og på et niveau, så man aldrig er i tvivl om rollemodellen. Det er godt gået.
Imidlertid fortjener Martin Pedersen også at blive trukket frem i
lyset. Denne beskedne tusindkunstner har både leveret tekster og stået
for kostumerne - han har selv syet det
meste. Desuden tager man nok ikke
helt fejl, hvis man tror, at Martin har
tilført nogle af numrene et stænk af
trylleri. Det kan han nemlig også.
Må vi se ham modtage publikums applaus fra scenen næste år!

LAGKAGEKOMIK

e: Jimmi Nielsen, Anja Krintel, Lars Arvad, Rikke Bach Eriksen og Jan Larsen.

kum 5% mere.
At dømme efter billetsalget, publikums reaktion og den fornemme anmeldelse i Fyens Stiftstidende lykkedes det.
Igen er det ensemblet, der henrykker. Lys og lyd på professionelt

sammen med Rikke og Lars.

niveau, imponerende kostumer, en
funktionel og enkel scenografi, en instruktør, som er elsket af folket og kan
sit kram, sikre skuespillere, en glimrende kapelmester, et spændstigt band
og en velfungerende bar!
Det sidstnævnte ikke ment for
sjov. Man føler sig som publikum
godt tilpas i revyens praktiske arrangement, og det skal den store gruppe
af frivillige hjælpere krediteres for.
Anja og Sune Krintel holder som
revydirektører beundringsværdigt
godt sammen på det hele, Lars Arvad
leverer varen, og Jan Larsen må siges
decideret at sprænge rammerne. Han
er på 10% mere. Vi ved, han synger
godt og spiller godt, men denne gang

Lars og Jimmi i Kannibaler i sandaler.

Jimmi Nielsens Pizzabud er en sikker
publikumstræffer.
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Anja som Fatimed med anden etnisk oprindelse end dansk.

Hele holdet i et nummer om klimakrisen
og beskyttelse af uddøende racer.
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SMØRREBRØD
PL
ATTER
PLA
OSTEBORDE
PØLSEBORDE
K
OLD BUFFET
KOLD
V
ARM BUFFET
VARM
ANRETNINGER

Lene & Dennis Karlsen, Rugløkkevej 2 - 6610 9305

TØMRERMESTER

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

Murermester John A.P
etersen
A.Petersen

Daltoften 49, 5320 Agedrup
Tlf.: 6610 9811 - Biltlf.: 4087 9811

63 100100

Aut. VVS.installatør Peter Henriksen
Windelsvej 61, 5000 Odense C
Tlf. 65905598 Mobil: 20130198
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Tlf 4512 0510

6610 9696
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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Marslev VVS ApS
Aut. Gas- og VVS Installatør
Odensevej 96
5290 Marslev
TLF.: 6595 1206
Mobil: 2011 9911

Skolebladet
AGEDRUP SKOLE

JERNBYRD

Red.
Red.: Vicky Andersen, skolebestyrelsen, Erik Schmidt, lærer

4.-6. klasse spillede Sebastians musical
“Jernbyrd” om vikingetiden og dengang
Danmark gik fra asetro til kristendom

August/sep.
KALENDEREN
12. 8. 09
17. 8. 09
1. 9. 09
8. 9. 09
Uge 39
9. 10. 09
Uge 42
22. 10. 09

1. skoledag 1.-9. klasse
1. skoledag for børnehaveklasserne
Idrætsdag
Skolebestyrelsesmøde
Tværuge
Motionsdag
Efterårsferie
Skolebestyrelsesmøde

Her er munken Ansgar (Mads) på besøg
hos den smukke og stærke Aslaug (Josefine). På scenen ses i øvrigt Jesper, Frederik, Jesper L., Simon og Sara.
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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
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VELKOMMEN TILBAGE!
BIRGITTE

tagne gange stoppede til, og ikke længere kunne renses op.
I foredragssalen er scenen blevet
repareret og der er bygget nye skabe
Nye ansigter og værksteder i Fritten, ny hovedindgang, ny under scenegulvet. Toiletterne er blerenoveret og der er blevet opsat
indgang ved hallen, scenen repareret, lokalerne 32 og 33 vet
nye elektroniske vandhaner.
repareret og forholdsregler ved smitte med Influenza A
Lokalerne 32 og 33 på mellemgangen har fået den helt store tur med
er på skolen i perioden 1.8.09 - maling og nye skabe, så nu er alle
Af Birgitte Andersen, skoleleder
31.01.10. Både Puk og Louise er til- klasselokalene på mellemgangen moVelkommen tilbage til et nyt sko- knyttet 1. klasse.
derniseret.
SFO har brugt somleår. Jeg håber alle har haft en god
I lokalerne omsommerferie, hvad enten den er gået merferien til at ændre grupInformerer kring fællesrum Nord
til fremmede lande, eller den er ble- perummene til funktionser de store trædragere i
vet tilbragt i det danske sommerland. opdelte værksteder, dog
loftet blevet malet
Det danske vejr har som sædvan- ikke bh.-klasserne. Der er
hvide, hvilket har lyslig været dejlig varieret, så der har etableret Krea-værksted,
net meget. I dette omværet mulighed for udendørs aktivi- Byggeren, Disko/dramaråde er også lokale 21
teter, og måske har en del også brugt rum, Paletten og Caféen,
blevet malet, og der er
hvor alle afkrydsningsen ferieeftermiddag på Harry Potter.
sat nye vinduer i fælleslisterne ligger.
rummet ud mod
SFO glæder sig til at få de grønnegården.
nye lokaler i brug i dagligdagen. Der er allerede børn, INFLUENZA A
som jubler af glæde over de
Der har i pressen været skrevet
nye muligheder, så det teg- og talt meget om svineinfluenzaen
ner godt, når vi tager hul på eller influenza A, som den også kaldet kommende skoleår.
des. Kommer der smitteudbrud på
skolen, er det vigtigt, at handle forFORBEDRINGER AF
nuftigt og hensigtsmæssigt. Personer
SKOLENS BYGNINGER
med influenza A smitter fra dagen før
Skolens bygninger er i sygdomsstart indtil 7 dage efter udløbet af sommerferien blevet brud og skal derfor blive hjemme i den
sat fint i stand mange steder. periode.
Stolene ligesom længes efter at modtage nye elever. Hovedindgangen har fået et
Får vi på skolen kendskab til tilhelt nyt indgangsparti, og der fælde af influenza A, vil vi orientere
Her i starten af august er rigtig er kommet ny gulvbelægning. Låse- om dette ved opslag og information
mange af de nye børnhaveklassebørn systemet i den nye dør er lidt anderle- på Skoleporten. Dette giver forælstartet i SFO, så der er en dejlig leben des end i den gamle. I de tidsrum, hvor drene mulighed for at handle efter
af børn og forældre. Det er rart, at så døren er låst, kan den åbnes indefra Sundhedsstyrelsens anbefalinger, der
mange benytter sig af muligheden for blot ved at trykke håndtaget ned.
kan ses på www.ssi.dk eller
at starte i SFO i begyndelsen af august,
Også indgangsområdet ved hal- www.sst.dk.
så børnene når at blive fortrolige med len er sat i stand. Her er kommet nyt
Influenza smitter gennem hoste,
de fysiske rammer, og blive trygge ved loft, gangen er malet, og der er sat nys og tæt kontakt, så en god håndstedet, de nye kammerater og perso- paneler op på den nederste del af væg- hygiejne er meget vigtig. På skolens
nalet i SFO før børnehaveklassen be- gene, da de er udsat for stor belast- hjemmeside kan man se, hvilke råd,
gynder mandag d. 17. august.
ning, bl.a. når gymnastikredskaber sund-hedsstyrelsen anbefaler, man
skal fragtes fra halområdet til gym- følger for at undgå at blive smittet.
NYE ANSIGTER OG VÆRKSTEDER I
nastiksalen eller omvendt. På grund
Jeg håber at både børn og voksne
af et sprængt vandrør i pigernes om- har fået oparbejdet et godt immunFRITTEN
Der er også nye ansigter blandt klædningsrum, vil der også her blive forsvar i løbet af sommeren, så ingen
de voksne i SFO. Skolepædagog Puk renoveret.
bliver voldsomt berørt af influenzaen,
og så alle kan starte det nye skoleår
Sander og pædagogstuderende Louise
med fornyede kræfter og god energi.
Kehler Jessen er begge startet 1. MERE RENOVERING
august, og skal også lære en mængde
Der er lavet ny kloakføring bag
nye børn og voksne at kende. Louise gymnastiksalen, da den gamle gen-

16

Nr. 89 - august 2009

TRIVSEL I ÆLDSTE AFDELING

De ældste elever opstillede 10 bud med henblik på trivsel på Agedrup Skole
Af Juliane Ludvigsen, lærer
Sidste skoleårs sidste fælles
emneuge i uge 22 emmede af trivsel
blandt skolens ældste elever.
Mens 9. klasserne forberedte eksamen og sidste skoledag, arbejde 7.
og 8. årgang med emnet “Trivsel på
Agedrup Skole” 3 dage i ugen.
Der blev praktiseret trivsel og
samarbejde på tværs af klasser både i
en lille rundboldturnering, et cykelløb Kertinge Nor rundt med indlagte
opgaver og i andre aktiviteter.
Onsdagen bød på et cafeémøde
for 120 elever fra 7. og 8. årgang. Eleverne skulle ved samtaler og debat i
13 grupper finde frem til de 10 bedste og vigtigste tiltag for at fremme
og sikre trivsel blandt de ældste elever på skolen. En krævende opgave,
som krævede mødedisciplin, overblik
og forhandlingstalent.
Eleverne klarede det til UG. Der
var en livlig og engageret debat, som
resulterede i 13 forskellige plancher
med hver af “cafeernes” 10 bud for
trivsel på Agedrup Skole.
Budene falder overordnet i 3
grupper.
1. Bud som forbyder mobning,
grove drillerier og racisme.
2. Bud som fremmer den seriøse
skolegang, som gode materialer, flere
computere og velforberedte lærere!
3. Bud som retter sig mod skolens udseende, gode muligheder i frikvartererne og fravær af ødelæggelser, graffiti, affald m.v
Alt i alt en dag med imponerende
og seriøst arbejde fra 7. og 8. årgangs
elever. Den indsats er mere end lovende for god trivsel blandt de store
elever på vores skole.
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Øverst én af cykelgrupperne fra nuværende 8. årgang, der optræder med rap
på cykelturen “Kertinge Nor rundt”. I
midten Fadumo og Sille fra 6. a og nederst et snapshot af nogle gruppers “10
bud”.
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12.000 KR.
I OVERSKUD

Konkurrencens første vinder (se „Kend
dit nærområde“ nedenfor), Kirsten
Kamph Madsen og Rasmus, Brolandvej
30, Agedrup, ønskes her fra scenen tillykke af næstformand, Hans J. Zinther.

Konkurrence fortsætter

Glæde i Heksefonden

“KEND DIT
NÆROMRÅDE”

Af Gregers Cady Laursen, fmd. for ASB
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Jeg vil gerne som ”selvbestaltet
tovholder” for Heksefonden rette en
meget stor tak til alle de hjælpere, som
var med til at få afviklet denne aften.
Uden deres medvirken var der ikke
blevet en Skt. Hans -aften.
Samtidig skal der lyde en stor tak
til alle de sponsorer, som var så flinke
til at donere gaver /penge, så vi atter i
år kunne stable en rigtig flot tombola
op. Det var dog ikke alle der vandt,
men så havde vi Gerda Larsen med
fiskedammen, hvor der var gevinst
hver gang.
En rigtig stor tak vil jeg gerne
rette til alle de mennesker, der var
kommet denne aften for at bakke arrangementet op. Jeg har aldrig set så

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

Af Hans J. Zinther, ASB

Denne heldige dreng måtte kysse prinsessen med Torben Iversen som vidne.

mange mennesker på festpladsen til
en Sct. Hans -aften. Det er virkelig
dejligt med sådan en opbakning fra
befolkningen herude. Som Torben
Iversen sagde i sin båltale: „Et rigtigt godt sammenhold i lokalbefolkningen skaber kraft og styrke.“
Vi vil godt skabe en forskel herude i
Bullerup.
Aftenens overskud blev på
12.000,00 kr. hvilket jeg personligt
synes er flot!
En ting, jeg også er meget glad
for, er de tilkendegivelser vi i Heksefonden har fået fra folk, som sagde:
„Det var et godt arrangement, I lavede.“
Samtidig fik vi nogle ”input” om,
hvad vi kunne gøre bedre til næste år.
Dem vil vi behandle sammen med vores egen selvransagelse på et evalueringsmøde her i august.
Sluttelig vil jeg ønske alle en god
og fredfyldt eftersommer.
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Beboerforeningen fortsætter sin lille konkurrence for 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. Stedangivelsen
skulle gerne være rimelig præcis.
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

ÅNDSVAGE REKLAMER
Godt med en skraldespand til papirreklamer, siger Olivia
Jeg tilstår gerne, at jeg også ser
lidt med, når Vladimir ser TV, selv om
jeg altså også har andre gøremål, der
kan gå forud, men en gang i mellem
skal man jo slappe af.
Jeg ser dog gerne gode udsendelser og vil gerne se TV-aviser på DR 1
og DR 2 samt til dels TV 2, men resten kan jeg altså godt undvære.
Nu har vi en hel masse kanaler,
trods alt, men hvor det dog irriterer
mig, at man hele tiden skal være tvunget til at se en hel masse åndssvage
reklamer.
Jeg prøver naturligvis at trykke
mig væk til en anden kanal, men så
løber man igen ind i reklameudsendelser om noget, som jeg overhovedet ikke har brug for, hvis jeg da
i de hele taget kan finde ud af, hvad
de reklamerer for.
Det er faktisk morsomt at tænke
på, at firmaer og forretninger betaler
en grusom masse penge for reklamer,

der ikke entydig viser, hvad de reklamerer for. Tillige sender de så små
glimt, at det er umuligt at se, hvad det
handler om, og så er det samtidig ofte
ledsaget af musik, eller hvad man nu
kan kalde det. Der til betaler vi så også
for at se dem.
Så er der alle de reklamer, vi får i
kilovis i vor postkasse. Enkelte af dem
er da meget hyggelige at læse i, men
hvor er de dog overflødige de fleste
af dem. Tilbud, tilbud, tilbud på alverdens ting.
Kan en forretning virkelig sætte
prisen ned til det halve uden at sætte
penge til samtidig med, at man skal
betale det hvide ud af øjnene for reklamerne? Så må prisen i forvejen
have været alt for høj. Hvor er det
godt, at vi har fået en særlig skraldespand til papir.
Med venlig hilsen
Olivia W. Olsen

Kære Olivia
Du har en vis evne til at ramme
mine kæpheste. I gamle dage så vi levende reklamer i biografernes forfilm,
og mange af dem var da meget gode
og blev en slags klassikere. Jeg husker Helge Kjærulf Schmidt reklamere som Vitalius Sørensen for OTA
solgryn med dens kalk, fosfor, jern og
b-vitaminer og så den under krigen
sendte: I Brasilien fodrer de køerne
med kaffebønner.
Her må vi nøjes med kornkaffe,
Men hvad har vi dog her. OCEKA.
Han tager koppen op, smager på
erstatningskaffen og udbryder:

OCEKA, ja OCEKA er den bedste
erstatning for kaffe.
I dag er min kone faldet for
hende, der reklamerer for brobizzer,
og Søren Pilmark, der spiller alle rollerne, hvad han så ellers reklamerer
for? Det kan vist ikke gøres mere
åndssvagt med talent.
For mig er det allerværste at åbne
for en kanal (TV 3), som absolut intet
har at fortælle, men afbryder enhver
film med reklamer, hvorved ens tankerække bliver afbrudt, så det er svært
igen at få medfølelse med dem, der
spiller med i filmen, hvis det er det,
det drejer sig om.

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 83 49
/ 31 14 83 49 - daltoften31@webspeed.dk
Best.suppl.
Grete Nielsen
Arendalsvej 9
5320 Agedrup
66 10 90 31 - gretanielsen@gmail.com
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www.agedrupsogn.dk
Foreningens konto:
DEN DANSKE BANK
DDB - 3619 - 3619111699

AGEDRUP RUNDT kommer ud
til mange, så lad os håbe, reklamebureauerne også læser dette. Her i bladet nøjes vi med oplysende reklamer,
som lokale forretninger og håndværkere kan få tilbudt.
Med venlig hilsen
Ole H. Christiansen
AGEDRUP RUNDT 89 - august 2009

KIRKEBLADET
AUGUST 2009 Nr
Nr.. 5 61. årg AGEDRUP KIRKE www.agedrup-kirke.dk
●

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

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2009-2010
Begge klasser begynder den 16. september. Orienteringsmøde
for forældre og konfirmander den 27. september
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
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Så er sommerferien forbi og tiden nærmer sig for konfirmationsforberedelse.
Der er i år kun to store hold og
begge klasser begynder onsdag d. 16.
september. Forberedelsen finder sted
i Sognegården, Agedrupvej 12.
I efteråret mødes vi én gang om
ugen – i år for begge klassers vedkommende om onsdagen, hvor rækkefølgen er 7a, og 7b.
Til foråret har vi hele dage ca. én
gang pr. måned i hver klasse for sig
indtil konfirmationerne.
Umiddelbart før konfirmationerne får vi yderligere lejlighed til
at øve os og få det sidste på plads in-

KONFIRMATION 2012
7. A søndag d. 29. april 2012
7. B St. bededag d. 4. maj 2012

den de 2 store festdage!
Søndag d. 27. september er der
gudstjeneste + orienteringsmøde for
alle konfirmander og forældre fra kl.
10.00 til ca. 12.00.
Vi begynder kl. 10.00 til gudstjeneste i kirken, hvorefter jeg vil fortælle lidt om den forstående forberedelse. Der bydes på en forfriskning.
På gensyn i september!

KOLLEKTEN TIL
KIRKENS KORSHÆR
Det nytteløse nytter
Kollekt-indsamlinger i augustseptember går til Kirkens Korshær,
som gør en indsats på mange fronter i
Danmark blandt udstødte i vores samfund så som: By-arbejde, varmestuer,
herberger, narkoarbejdet; Mariatjenesten; Familiecenter, Sct. Nicolai
Tjenesten; arresthusarbejdet, gudstjenester og forkyndelse.
Der er brug for Kirkens Korshærs
arbejde - mere end nogensinde før og gennem kirkens kollekt har alle en
‘gratis’ mulighed for at give et bidrag.
Vi sørger for porto.

NAVNLIG NAVNE

Nyt fra kirkebogen for maj-juni 2009

Døbte i Agedrup Kirke
17.05.09
31.05.09
31.05.09
07.06.09
07.06.09
14.06.09
21.06.09

Victor Stendal, Blommehaven 14, Bullerup
Mads Kleemann, Flaskehalsen 36, Odense NØ
Loui Emil Elkrog, Markhaven 7, Bullerup
Lilje Kristine Skovgaard Nielsen, Nøddehaven 15, Bullerup
Markus Christian Rasmussen, Brolandvej 33, Agedrup
Esajas Malde Clausen, Lunden 40, Bullerup
Christian Lunddal Rasmussen, Borsvinget 5, Bullerup

Vielser i Agedrup Kirke

LITTERATURKREDSEN
Litteraturkredsen mødes onsdag
d. 27. august kl 19.30 i Sognegården.
Nye interesserede er velkomne til at
kontakte sognepræsten forinden.

23.05.09
30.05.09
13.06.09

Ditte Judith Erlandsen og Bjarne Jakobsen, Smedegyden 1, V. Kærby
Nete Bøgehøj Sørensen og Jimmi Kristiansen, Grynmøllen 6, Odense S
Maj-Britt Bæklev og Klaus Arnold Sørensen, Piletoften 23, Agedrup

Bisættelser/begravelser i Agedrup Kirke
16.05.09
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Ruth Alvilda Kristiansen, Parallellen 21, Bullerup

HØSTGUDSTJENESTE

HØST-KIRKE-FROKOST
OG GAVEAUKTION
Af menighedsrådet
Efter høstgudstjenesten indbydes
igen i år til kirkefrokost umiddelbart
efter gudstjenesten. Frokosten er
’gratis’. Menighedsrådet betaler de
faktiske udgifter, du/I opfordres i stedet til at støtte Kirkens Korshær, som
høstofferet ubeskåret går til.
Efter frokosten holder vi auktion
over medbragt frugt/grønt/blomster.

OPEN AIR
Der er „rullende“ altergang, og alteret er i dagens anledning bygget af halmballer!

Høstgudstjeneste i det fri Søndag den 13. september kl. 11.00
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Vi vil atter fejre høstgudstjenesten i det fri. Også i fjor havde vi
en rigtig dejlig udendørsgudstjeneste
med over 100 deltagere. Det er festligt at være sammen under åben himmel.
Det er nu 4 år siden, vi måtte
rykke indendørs på grund af regn, og
vi håber, at vi kan være ude i det fri
omgivet af nyhøstede marker.
Gudstjenesten finder sted bag
ved Sognegården, Agedrupvej 12. Vi
sidder på klapstole, og salmebøger,
dåbsfad, brød og vin er taget med
udenfor til dåben og den „rullende“
altergang. Alteret er i dagens anled-

ning bygget af halmballer! Er vejret
ikke med os, går vi selvfølgelig indenfor og holder gudstjenesten i
Sognegården, men lidt blæst hører
med.
Høstgudstjenesten er ikke knyttet til en bestemt søndag, men er en
meget gammel skik, som alligevel altid giver samme mening. Fordi der er
fokus på, at vi kan være sammen og
takke og lovsynge Gud for, at vi er til
og har hinanden. Det er helt særligt
at være ude i det fri og sammen synge
de kendte høstsalmer. Kirkesanger
Annie Leth vil synge en høstsolo.
Vi håber, at rigtig mange også i
år vil finde vej til en høstgudstjeneste
i det fri.

BLIV OVERRASKET!
Find 2 fornyelser i Agedrup Kirke

Bliv overrasket næste gang du
kommer i Agedrup Kirke. To håndgribelige nyheder, er nemlig kommet på plads efter sommerferien,
så kom og se om du kan finde dem.

Den ene har tidligere kunnet opleves – den anden er helt ny og kommer fra kvindesmedien i Christiania! Vi fortæller mere om dem i næste nummer af A.R.

Efter høstgudstjenesten indbydes igen i
år til kirkefrokost.

Man opfordres til at medbringe en
gave - et høstoffer. Det kunne være
en pose tomater, kartofler, æbler,
blomster; et bundt purløg eller persille, ja måske en pose boller et stykke
sæbe eller måske et glas marmelade?
Du bestemmer!
Der er mange muligheder på
denne årstid og alt er velkommen. Vi
vil så holde auktion over de medbragte gaver, og pengene herfra vil
ligeledes ubeskåret gå til Kirkens
korshær.
Det plejer at være en ganske festlig og sjov del af denne søndags arrangement og giver en god skærv til
et godt formål.
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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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NÅR KRISEN KRADSER
Krise, krise, krise. Hvordan opleves krise af danskerne?
Det sætter foredragsrække fokus på.
Af Tove Dyrvig, menighedsrådet
Når vi åbner for radio, TV eller
en avis bliver vi mødt med ordet
KRISE.
Det fik os til at undersøge hvor
meget emnet har fyldt i vor lokale
avis, som blot er et af medierne. Ifølge
direktionssekretær Susanne Voss,
Fyens Stiftstidende, har der i det sidste halve år gennemsnitlig været bragt
200 artikler pr. mdr., hvor ordet krise
er nævnt mindst 1 gang.
Når krisen kradser – hvad så???
Hvad er en krise? Hvad skal der

Kirkens børne- og ungdomskor medvirker ved Luciaoptoget den 13. december.

„Tillykke med din krise“ er titlen på Finn
Nørbygaards foredrag i Sognegården.

Anja & Sune Krintel og Rikke Bach Eriksen synger i Sognegården 1. oktober.

Sognearrangementer
TORSDAG DEN 1. OKTOBER KL. 17.00-19.00

Syng sammen med revystjernerne fra “Revy i teltet”, Rikke Bach Eriksen
og Anja Torp Due Krintel, som musikalsk ledsages af Sune Krintel.
TORSDAG DEN 29. OKTOBER KL. 19.30

Entertainer og terapeut Finn Nørbygård siger „tillykke med din krise“.
SØNDAG D. 15. NOVEMBER KL. 16.00.

Musikgudstjenste.
TORSDAG DEN 19. NOVEMBER KL. 17.00-19.00

Syng sammen med mor og datter, fhv. lærer Inga Nielsen og skoleinspektør Birgitte Andersen.
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TORSDAG D. 3. DECEMBER KL 19.30.

Julekoncert med efterfølgende sammenkomst i Sognegården.
SØNDAG D. 13. DECEMBER.

Familiegudstjeneste med Lucia- optog ved børnekoret.
SØNDAG D. 20. DECEMBER KL. 19.00.

De 9 læsninger - musikgudstjeneste.
TORSDAG DEN 14. JANUAR KL. 19.30.

“Syng ud i det blå” med Jørgen Carlsen, højskoleforstander og medredaktør af den nye (5 år gamle) højskolesangbog.
TORSDAG DEN 4. FEBRUAR KL. 19.00 - NB: BEMÆRK TIDSPUNKTET

Pædagogisk konsulent Kræftens bekæmpelse, Ålborg og terapeut Jes Dige:
om Børn og Sorg, hvor sognepræst Jonas Bak Weisenberg fortæller om
tabet af sin søster.
TORSDAG DEN 11. MARTS KL. 19.30.

Hvordan gennemleves en identitetskrise?
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Syng sammen med skoleleder Birgitte
Andersen og hendes mor, Inga Nielsen,
19. november.

til, inden vi siger, at vi er havnet i en
krise? Er der en vej ud af krisen?
Det vil vi i en foredragsrække på
3 aftener sætte fokus på. Vi har lavet
aftale med spændende personer, som
vil sætte ord på, hvordan de har oplevet deres krise, og hvordan de har fundet kræfterne.
I programmet til venstre, er der
sat dato på nogle af musikgudstjenesterne/koncerterne.
Koncerterne afholdes i kirken
med mindre andet er annonceret og
ellers finder møderne sted i sognegården, Agedrupvej 12.
Der er gratis adgang, og alle er
hjerteligt velkommen. Kaffe med
brød kan købes og i forbindelse med
fyraftensmøderne tilbydes ost/pålægsboller og øl/vin. Det koster 30 kr. pr.
næse.
Der vil være nærmere og løbende
omtale af de enkelte arrangementer på
kirkesiderne i “Agedrup Rundt”.

SOGNEAKTIVITETER
Se også artiklen på side 22
Af Tove Dyrvig, menighedsrådet
Menighedsrådet har nedsat et
aktivitetsudvalg, som tilrettelægger
arrangementer. Udvalget består af
Lene Bischoff-Mikkelsen, Hans Ove
Nielsen, Lene Marqvardsen og Tove
Dyrvig.
På vort første møde drøftede vi
tilbudene til de unge med små børn,
konfirmandforældrene og den modne
gruppe, og vi ønsker at der er noget
for alle aldersgrupper.
Vi tilbyder således sogneaftener,
fyraftensmøder, kirkekoncerter, babysalmesang, litteraturkreds og der er
også mulighed for konfirmandundervisning for voksne.
Vi ser med spænding på, hvordan småbørnsforældrene tager imod
organistens tilbud om babysalmesang.
KONFIRMANDUNDERVISNING FOR
VOKSNE

Præsterne fra Agedrup og Hans
Tausens Kirke har igennem 5 sæsoner stået for konfirmandforberedelse
for voksne, og der er en støt voksende
interesse for denne undervisning, ligesom et bæredygtigt og givende samarbejde er vokset frem mellem de to
sogne.
Men da begge præster har været
langtidssygemeldt, ser vi os nødsaget
til at udskyde opstart af ny sæson og
kan i stedet henvise til. et fællesarrangement for Hjallese provstis 7
østlige sogne: Tornbjerg, Seden,
Åsum, Agedrup, Fraugde, Allerup og
Davinde: To aftener om folkekirkens
gudstjeneste ved Sognepræst Mette
Louise Gabelgaard – voksenunderviser i kristendom i Hjallese
provsti
Møderne finder sted torsdag d.
8. oktober 2009 og onsdag d. 11. november 2009 kl. 19.30, Tornbjerg
Kirke, Skærmhatten 1, 5220 Odense
SØ - og alle er velkomne...
Tilmeldning til Tornbjerg Kirkekontor tlf: 66154182 eller e-mail.
Tornbjerg.sogn@km.dk senest tirsdag d. 6. oktober 2009.

ORGANISTENS
KLUMME
Af Kristin Lomholt, organist
Efter en sommer hvor de fleste
nyder ferie og nye oplevelser, og
hvor skoleelever glæder sig over
ikke at skulle op i skole hver dag –
går det hele her i sensommeren
igang igen.
Selv om overgangen kan være
brat glæder vi os dog for det meste
over at samle trådene og komme tilbage til de steder, hvor vi lærer og
lever en stor del af vores liv. Der
hvor vi har vores dagligdag med
kollegaer og skolekammerater kan
vi glæde os over at være sammen
igen, og vi kan glæde os til at genfinde vores fokus i det som vi arbejder med.
For mit eget vedkommende
samler jeg nogle tråde i Agedrup
Kirke for d. 1. september starter kirkekoret. Kirkekoret i Agedrup har
eksisteret i mange år. Dog var det
for mig splinternyt, da jeg startede
som organist i Agedrup sidste år i
april. Jeg glæder mig meget til at
møde jer alle, både du, som har
været med før, og du, som kommer
for lige at se, hvad det er for noget.
Der vil i løbet af efteråret være
dejlige koncerter og musikgudstjenester i kirken og ved flere lejligheder vil kirkekoret medvirke. Det
bliver altsammen meget spændende
og jeg vil sammen med mennesker
i kirken glæde mig over musikken.

OBS!: KIRKEKORET STARTER

Hallo og attention til alle piger
og drenge i 2. til 6. klasse: Kirkekoret starter!!!
Her kan du på en sjov og spændende måde træne din stemme og
synge både pop, gospel, klassisk –
sange, som vi kan bruge i kirken, og
som du vil være vild med. Alle kan
være med, både begyndere og øvede.
Koret vil helt sikkert blive et sted,
hvor vi har det hyggeligt sammen, og
hvor du kan møde nye venner.
Der er korprøve hver torsdag fra
14.30 til 16.30 i Sognegården på
Agedrupvej 12. Husk at jeg regner
med dig til hver korprøve og til arrangementerne, hvor vi medvirker (det
er ca. en gang om måneden). Kun hvis
du er syg eller forhindret af vigtige
årsager, kan du være fraværende. Du
får løn hver gang du medvirker ved
arrangementer. Koret er for piger og
drenge i 2. til 6. klasse, men hvis du
er på et højere klassetrin, er du også
meget velkommen.
Vi starter torsdag d. 4. september, og hvis du er interesseret så bare
mød op kl. 14.30. Den første gang vil
vi synge lidt sammen, og derefter vil
jeg gerne høre jer synge enkelvist,
mens de andre venter udenfor. På den
måde kan jeg lære din og de andres
stemmer bedre at kende.
Jeg glæder mig til at møde dig!!!
Hvis du eller dine forældre har
spørgsmål så kan I ringe til mig på
2052 7542.
Mange hilsner fra
Kristin

REVYFOLK I SOGNEGÅRDEN
Sune, Anja og Rikke synger i Sognegården 1. oktober
Sune Krintel, Anja Krintel og
Rikke Bach Eriksen er alle aktive i
Fjordagerscenen.
Sune har leveret musik til et utal
af forestillinger og revyer. Sidste år
sprang han ud som revydirektør for

“Revy i Teltet“ sammen med sin hustru, Anja, der også er formand for
Fjordagerscenen.
Rikke har været medlem af Fjordagerscenen i 25 år og medvirket som
skuepiller i utallige forestillinger.
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GUDSTJENESTER
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
Søndag den 30. august (12.sø.e.trinitatis) Mark. 7,31-37: Helbredelsen af den døve og stumme
Søndag d. 6. september (13.sø.e.trin) Luk. 10,23-37: Den barmhjertige samaritaner
*Søndag den 13. september (14.sø.e.trinitais) Luk. 17,11-19:Helbredelsen af de 10 spedalske
*Søndag d. 20. september (15.sø.e.trin) Matt. 6,24-34: Om bekymringer
Søndag d. 27. september (16.sø.e.trin)Luk. 7,11-17: Opvækkelsen af enkens søn i Nain
Søndag d. 4. oktober (17.sø.e.trin) Lk. 14,1-11: Helbredelse på sabbatten

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

19.00
10.00
10.00
10.00
11.00
9.00
10.00
9.00

Eskild Jensen
T. M. Jørgensen
Høstgudstjeneste
C.O. Christensen
Konfirmandstart
H. A. Bisgaard

* Se yderligere omtale på kirkesiderne.
Kirkebil: Kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården.
TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. TAXA bestilles på tlf. 6615 4415

ADRESSER OG TRÆFFETIDER
SOGNEPRÆST
Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057
Fax. 6610 8157 - lbm@km.dk - Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl. 12.0013.00, torsdag kl. 17.00-18.00, samt efter aftale. Mandag fridag.

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR
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Agedrupvej 12, 5320 Agedrup - 6610 8357
Sekretær: Ida Hartmann-Petersen - ihp@KM.dk
Kontortid: Tirsdag kl. 13.00-15.00 onsdag kl. 13.00-15.00 og fredag kl. 10.00-15.00
Regnskabsfører: Niels Jacob Schousboe - 6610 9357 - njs@agedrup-kirke.dk

GRAVER OG KIRKETJENER
Jon Reffelt, Bredagerløkken 96, 5220 Odense SØ træffes som regel på kirkegården i
dagtimerne og på tlf.: 6610 9892 - jr@agedrup-kirke.dk

ORGANIST
Kristin Lomholt, Sibiriensvej 304, 5300 Kerteminde - 6532 4242, mob. 2052 7542
kl@agedrup-kirke.dk

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

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

KIRKEVÆRGE
Bent Ole Walther, Oldermandsgyden 74, 5320 Agedrup - 6610 9480
2363 9480 (mobil)
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MENIGHEDSRÅDSMØDER
Næste menighedsrådmøder er
tirsdag d. 18. august kl. 19.00-22.00
og tirsdag d. 15. september.
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.

