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BØRNEHAVE UDVIDER MED 1. SAL
Det går godt i Bullerup private Børnehave, som for bare 1½ år siden var udsat for, at Odense Kommune opsagde driftsoverenskomsten.
Faktisk går det så godt, at der stort set ikke er plads til flere børn. Derfor har børnehaven nu planer om at udvide med en 1. sal og
gøre plads til yderligere 1 børnehavegruppe og 1 vuggestuegruppe. Der er dog en enkelt sten, der først skal ryddes af vejen...

KIRKEBLADET
LÆS bl.a. Familiegudstjeneste
med Luciaoptog,
Allehelgens gudstjeneste, Tænd et
lys, Syng med mor
og datter og Tillykke med din krise!

S. 20-24

Danske Bank trækker
stikket ud
s. 5

Ingen bandemedlemmer i
skytteforeningen!
s. 7
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AGEDRUP RUNDT
udgives af
Agedrup Sogns Beboerforening
Agedrup Skole
Agedrup Kirke

Ny flagmester

Bladet uddeles gratis i lokalområdet.
Andre kan tegne abonnement for 100,- kr./6 nr.
Kontakt: Finn Pedersen 6593 8081
kfep@tele2adsl.dk

■ Keld Espersen, Arendalsvænget 2,
har overtaget flagjobbet ved mindestenen på Brolandvej efter Ole H.
Christiansen. Man kan rette henvendelse til Keld, tlf. 66109352, hvis der
noget ”galt” ved mindestenen. Agedrup Sogns Beboerforening er meget glad for, at Keld har sagt ja til
jobbet.

RED
AKTION
REDAKTION

Andespil

RED. ADRESSE
Hulvejsbakken 21
5330 Munkebo
eschmidt@post7.tele.dk

ABONNEMENT

Erik Schmidt (ansv. red.)

6610 7575

KIRKEN
Lene Bischoff-Mikkelsen
Karin Ritter
Hans Ove Nielsen

6610 8057
6610 7510

BEBOERFORENINGEN
Finn Pedersen
Ole Christiansen

6593 8081
6610 7597

SK
OLEN
SKOLEN
Vicky Andersen

6610 7322

ADMINISTRA
TION
ADMINISTRATION
Finn Pedersen, leder
6593 8081
Ole Christiansen, annoncer
6610 7597
Grethe Schmidt-Petersen, forr. før.,
Hvenekildeløkken 492, 5240 Od. NØ
6610 8184
GSP@sedennet.dk

Julemesse
Af Kirsten Jørgensen
■ Der er julemesse i Agedrup Forsamlingshus søndag, den 22. november 2009, kl. 11.00 – 16.30
Booking af udstillings-stand kan
foretages hos Kim Engelbrecht,
mobil: 2871 7165 eller 2324 8948.

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

PRODUKTION
Fjordager Tekst & Reklame
One2one

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

6610 7575

■ Fjordager Motions Superbrugsløb
i Bullerup havde 248 deltagere, der
frivilligt kastede sig ud i opgaven
med at løbe Agedrup og Bullerup
tyndt, så den hurtigste, Ronni Hansen klarede 10 km på 32 minutter.
Den hurtigste kvinde var Rikke Balle
med 40 minutter.

Af Kirsten Jørgensen
■ Andespil i Agedrup Forsamlingshus afholdes tirsdag, den 3. november 2009, kl. 19.00. Dørene åbnes
kl. 18.00.

KOORDINERING

Thomas Olsen, 6010 1499

Superbrugsløbet

Skyttehuset åbner
■ Bullerup Skyttekreds starter på
15-meter banen Mølledammen
Mandag den 5. oktober.
Skydedage:
Mandag fra kl. 18.30 (Husk det er
mandag, der er hjælpere til børn og
junior)
Tirsdag kl. 10.00 - 12.00 Vi starter
med rundstykker og kaffe kl. 9.30
Onsdag fra kl. 19.00
Bankospil tirsdag den 27. oktober kl. 19.30.

Den grusbelagte banesti

Svømmebadets reception

■ Efter 5 års ansøgning om en radikal istandsættelse af banestien gennem skoven er det nu lykkedes at få
den renoveret effektivt med stenmel.
Den kan være lidt løs i overfladen i
begyndelsen, men den skulle blive
mægtig god at befærde efter kort tid.

Her ses Bullerup Svømmebads tre nye
ejere og terapeuter Helle, Christina og
Anne Marie ved åbningsreceptionen.
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Bestyrelsesformand Peter Topp Jensen ved indvielsen af Bullerup private Børnehave sidste år.

PRIVAT BØRNEHAVE UDVIDER
Bullerup private Børnehave melder alt optaget - stort set. Driftsoverskud på ca. 100.000 kr.
Af Erik Schmidt
Bullerup private Børnehave har
nu praktisk talt fuldt hus og desuden
et pænt driftsoverskud.
Der har været en stor tilgang af
børn. Ialt 35 i børnehaven og 12 i vuggestuen passes nu i institutionen.
- Vi har rigtig mange 3½-årige,
og da vi også skal have plads i børnehaven, når vuggestuebørnene når den
alder, er vi nødt til at tænke i løsninger, siger Peter Topp Jensen, der er
formand for bestyrelsen.
Planen er at udvide med 1. sal,
så vi får en dobbeltdækker.
- Vi ønsker at gøre plads til yderligere 1 børnehavegruppe og 1 vuggestuegruppe, og vi vil meget gerne
have indrettet musikfaciliteter og et
stort fællesrum, så vi kan blive en
musikbørnehave.
VENTER PÅ RETSSAG

Lige nu venter bestyrelsen imidlertid på afgørelsen fra Østre Lands-

ret. Dommen vil afgøre, om den
gamle Bullerup Børnehave skal af
med et millionbeløb til Odense Kommune, eller tværtimod skal have 1½

mio. - eller noget derimellem.
Udfaldet af retssagen vil desuden
afgøre, om børnehaven ser sig i stand
til at finansiere udbygningen.

I LANDSRETTEN
12. JANUAR 2010
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Striden mellem børnehaven og Odense Kommune udsat.
Børnehaven søger om fri proces.
Bullerup private Børnehave
vandt første slag over Odense Kommune, da Civilstyrelsen i 2008 godkendte, at den gamle børnehave måtte
leje bygningerne ud til den nye, private institution.
Anden runde foregår i Østre
Landsret den 12.-13. januar 2010.

Bullerup Børnehave har stævnet
Odense Kommune for knap 1 mio. kr.
på grund af den angiveligt uretmæssige opsigelse af driftsoverenskomsten og lønudgifter i den forbindelse.
Odense Kommune mener at have
et tab på 1,5 mio. kr., og det kræves
omvendt dækket af børnehaven.
AGEDRUP RUNDT 90 - oktober 2009

Q-LØBERNE

Der var én, der var to,
der var tre…på løbetur

De mere end 20 quinder, der er 20-60 år, i deres sponsorerede løbetrøjer.

Af Heidi Skræp
Det, der startede som nogle
“quinders” lyst til at løbe en tur sammen, har nu udviklet sig til en lille
løbeklub “Q-løberne” her i Agedrup
– kun for kvinder.
Tidligere i dette forår var der 3-4
kvinder, der besluttede sig for at løbe
sammen hver mandag.
Hurtigt spredte rygtet sig, og

snart var der 10-15 stykker med hver
gang.
Her efter ferien er gruppen oppe
på omkring 20-25 løbere i alle aldre
fra 20-60 år - og ikke kun fra lokalområdet. Nogle kommer helt fra
Odense Centrum for at løbe.
Formålet med at mødes er:
- at der altid er nogle at løbe sammen
med
- at det er uforpligtende; man møder

BORGERMØDET DEN 27. MAJ
Beboerforeningen rykker borgmester Jan Boye for svar
Ole H. Christiansen
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Borgermødet på Seden Skole
trak omkring 80 deltagere fra vort
område, og det kunne være interessant at vide, om der overhovedet
kommer noget ud af de utroligt
mange spørgsmål, der blev stillet på

mødet og noteret af et antal kommunale embedsmænd. Vi har jo ikke hørt
noget fra kommunen siden.
Derfor har vi spurgt borgmesteren, som har givet følgende svar:
“Der er fuld gang i behandlingen af forslagene, som der har været
rigtig mange af. Forslagene er nu ved

KAREN BLIXENS AFRIKA
Fjordagerpensionisterne inviteres til film, foredrag, andespil og god mad

Af Bent Andersen
Fmd. Fjordager Pensionistforening
Den 2. september startede vi sæsonen i pensionistforeningen med et
pænt stort fremmøde. Som noget nyt
er programmet for resten af 2009 tilrettelagt, og alle medlemmer har modtaget et sådan.

Vi har sammenkomst hver onsdag
fra kl. 14.00 til 16.30 i Sognegården,
så skulle der være nogen der har lyst
til at deltage, så ring til Bent på tlf.
6610 7951 eller til Poul på tlf. 2563
8259.
Af specielle arrangementer kan vi
nævne at onsdag den 11. november kl.
14.00 kommer Svend Erik Hansen og
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bare op.
- at hvis man er nybegynder, er der
gode råd at hente fra mere erfarne løbere.
- at det er gratis; altså ikke en forening
med kontingent
- at kvinderne selv sætter tempoet.
Ruten bliver tilrettelagt efter løbernes
niveau.
Flere giver udtryk for, at det er
rart at mødes med andre løbere. Det
styrker ens egen motivation - til forskel fra at løbe alene.
Løberne har i mellemtiden fået
sponsorer som Indoor Marketing,
Bullerup El, Møllekroen, ABCykler
og Pizza Vero, så det har været muligt at få trykt løbetrøjer med eget logo
med hjælp fra Løbeexperten i Seden.
Ligeledes har Agedrup Skole stillet lokale til rådighed ved foredragssalen.
Så hvis du er kvinde og har lyst
til at løbe sammen med andre, så mød
bare op mandage kl. 17.30 ved indgangen til foredragssalen på Agedrup
Skole.

at være klar til den politiske behandling, der påbegyndes i slutningen af
september. Omfanget af forslag samt
den nødvendige administrative og politiske proces medfører, at der går den
vis tid, før den politiske behandling
kan afsluttes.
Med venlig hilsen
Jan Boye,
Borgmester.“
Agedrup Sogns Beboerforening
venter nu spændt på fortsættelsen.

viser film og fortæller om Karen
Blixens Afrika, efter sigende en spændende oplevelse. Her er alle velkommen, altså også ikke-medlemmer.
Ligeledes onsdag den 25. november kl. 19.00 hvor vi i Sognegården afholder det store årlige andespil med masser af præmier, er alle
velkommen.
Onsdag den 2. december kl.
13.00 er der fællesspisning for medlemmerne, hvor Bullerup Møllekro
leverer en 2 retters menu.
God sæson! Bestyrelsen.

BANKEN LUKKER

Danske Bank i Bullerup lukker på grund af faldende aktivitet

Danske Bank vil sælge bygningen, men indtil videre bliver pengeautomaten på Borsvinget stående.

Af Ole H. Christiansen & Erik Schmidt
Snart er det ikke længere muligt
for beboerne i Bullerup-Agedrup at
få klaret deres bankforretninger i den
lokale bank. Danske Banks afdeling i
Bullerup lukker 14. december 2009.
I bankens topledelse har man
vurderet, at kundeunderlaget til afdelingen i Bullerup ikke er stort nok.

- Vi får færre og færre manuelle
transaktioner, siger Danske Banks
talsmand, Søren Jan Nielsen. Faktisk
er antallet af ekspeditioner faldet med
10% hver af de seneste år.
Den nærmeste filial findes fremover i Kochsgade ved rundkørslen.
Banken vil ikke beholde ejendommen i Bullerup, men indtil videre
bliver pengeautomaten stående.

Søren Nielsen afviser, at nedlægningen af Bullerup-filialen har noget
med finanskrisen eller Danske Banks
tab i almindelighed at gøre.
- Vi samler os i større enheder, så
vi har større ekspertise, og det matcher medarbejdernes ønsker. Det er
svært at få folk til de små filialer.
Der vil ikke ske fyringer i forbindelse med afviklingen af afdelingen.

CAFE SOMMER LUKKER OGSÅ
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Selv om der kommer mange kunder, er gældsbyrden så tyngende, at
Michael Sommer har valgt at stoppe
Af Ole H. Christiansen
For 2½ år siden forpagtede Michael Sommer ved butikstorvet den
nye café, der blev resultatet af en sammenlægning af en grillbar og en pub.
Det skete i forventning om, at der
kunne blive et godt mødested med en
flot bar og god mad, da Michael selv
er kok.
Stedet blev ombygget og moderniseret i den store stil med nyt køkken, så alt skulle være godt, idet der
også bliver leveret mad ud af huset.

Men Michael Sommer har nu erkendt, at det ærlige forsøg, han her
gjorde, ikke lykkedes, selv om der
kommer mange kunder. Gældsbyrden
er trods alt for stor, og driftsøkonomien kan derfor ikke hænge sammen.
Han stopper derfor som forpagter den
1. november i år.
Det vil være trist, hvis caféen lukker helt, så lad os håbe, at anpartsselskabet, der ejer ejendommen, finder
en ny forpagter, og caféen dermed kan
køre videre.
Sommer stopper 1. nov. som forpagter.
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MØLLEKROEN RENOVERET
Møllekroens nye, flotte indgangsparti.

Ole H. Christiansen
Da Helle og Søren Grønning for
10 år siden startede deres virksomhed
på Møllekroen, havde de lejet sig ind
i selskabslokalerne.
Rygtet om deres gode mad og
betjening gik viden om, idet hverken
Helle eller Søren ville gå på kompro-

Søren Grønning i Møllekroens nye
hall med den miljøskabende pejs.

mis med kvaliteten.
Det har givet bonus. De har kun-

PRØVEDE KRÆFTER
Rutineret revyhold – med nye, kendte skuespillere og et par gengangere!

Af Erik Schmidt
Revydirektør Lars Arvad er klar

med et nyt kapitel af Odenses revyhistorie.
Også denne gang får han støtte
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net købe hele kroen og nabogrunden i
år og har dermed sikret sig rammerne
omkring kroen.
Der skulle en stor fornyelse til, så
det kan blive en præsentabel kro. Den
første ombygning af selskabslokalerne
er overstået, og renovering af hovedbygningen er sat i gang.
Derefter kommer en udbygning
og fornyelse af køkkenfaciliteterne,
hvor de sammen med et dygtigt personale udfører små mirakler hver dag
på trods af de snævre lokaler.
NY TILBYGNING

Ombygningen har foreløbig resulteret i en tilbygning på 70 kvadratmeter, der rummer garderober og toiletter, mens der er indrettet en ret stor,
flot hall med indbygget pejs ved ombygningen.
Selskabslokalerne er fornyet med
nye møbler, gardiner og gulve, nye
lamper m.m., og hermed mener Søren, at have investeret i fremtiden, så
man kan koncentrere sig om det væsentlige, nemlig at hygge om gæsterne
og fortsat servere god mad.

af revyræven, Leif Maibom, som er
et sikkert kort inden for lagkagerevygenren.
Efter sidste års succes, hvor
Odense Vinterrevy fik publikum op at
stå, vender revyen tilbage i januar. De
to kvindelige skuespillere er nye i
Odense Vinterrevy, men rutinerede. og
kendte. Det er Ann Hjort og Lise Lotte
Krogager.
Odense Vinterrevy 2010, får premiere den 14. januar 2010 og spiller
torsdag, fredag, lørdag i 3 uger, alle
dage kl. 20.00, men om lørdagen er
der planlagt 2 ekstraforestillinger allerede kl. 16.00. Det hele foregår på
Magasinet i Brandts Passage.
Billetsalget starter 1. september
fra Danbillet i Overgade og fra Odense
Vinterrevys
hjemmeside;
www.odensevnterrevy.dk
Kapelmester er i lighed med sidste år Thomas Pakula.
Som noget nyt, tilbyder 4 restauranter i Brandts Passage revymenuer,
som kan nydes umiddelbart før forestillingen på de pågældende restauranter.
Du kan også finde mere info på:
www.odensevinterrevy.dk

Bullerup Skyttekreds afviser
påstande om, at nogle skydeglade bandemedlemmer fra
Vollsmose træner hver fredag
i Agedrup. - I hvert fald ikke
hos os, siger Egon Nielsen.

- Vi ville spotte mistænksomme grupperinger med det samme, siger Egon Nielsen.

INGEN SKYDETRÆNING
FOR BANDEMEDLEMMER
Af Erik Schmidt
Efter bilafbrændinger og skudsalver i Vollsmose mod politiet i midten af august bragte Fyens Stifts-

tidende den 15. august et opsigtsvækkende interview med den 29-årige
„Malkit“. Han hævdede, at der er
masser af våben i Vollsmose, og at en
gruppe af beboere er parat til at gribe

til våben, hvis politiet åbner ild i området.
Indtil da træner flere af kvarterets unge mænd sig op i brug af håndvåben, hævder „Malkit“.
- Hver fredag tager de ud til Agedrup og øver sig. Og nogle gange ude
bag Vollsmose.
Formanden for Bullerup Skyttekreds, Egon Nielsen, kender dog intet til disse unge mænd.
- Vi har ikke noget med dem at
gøre. Vores medlemmer er fredelige
familiefædre.
Egon Nielsen er blevet kontaktet
af politiet, der gerne vil vide, om
skyttekredsen kender noget til mistænkelige „grupperinger“.
Men det afviser han blankt.
- Vi ville spotte dem med det
samme. Jeg har også spurgt alle vores naboer ovre i Engløkken, om de
har set nogle mistænkelige personer
med skydevåben. Men ingen har lagt
mærke til noget.

SØLV TIL SKYTTEKREDSENS UNGE
Af Egon Nielsen, Bullerup Skyttekreds
Ved DM for ungdom på 50 meter i Vingsted den 12. - 13. september, deltog Bullerup Skyttekreds i
holdkonkurrencen for Bk.
Med et hold børn bestående af
Lise Poulsen, Rebecca Iversen, Mads
Rasmussen og Chris Jensen, besatte
Bullerup Skyttekreds en flot andenplads og tog sølvmedaljer med hjem
med 1182 point af 1200 mulige. Der
deltog 26 hold fra hele Danmark.
Lise Poulsen blev også sølvvinder i mesterskabet på 50 meter i
Bk med 300 point af 300 mulige og
14 x tiere. I DM på 50 meter blev
hun nr. 3 ud af 400 skytter.
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Lise Poulsen, Rebecca Iversen, Mads Rasmussen og Chris Jensen, der besatte en flot
andenplads og tog sølvmedaljer med hjem med 1182 point af 1200 mulige. Lise Poulsen vandt også individuelt en sølvmedalje.
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OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE Træk fra sognet i 1900-tallet

UDVIKLING OG
AFVIKLING 1962-66

VANDET FOR SALT

Sognerådet fik den 12. okt. 1961
et tilbud fra Johs. Mortensen, der boede i bungalowen på Standtvedvej i
Bullerup Skov. Mortensen havde ved
brøndgravning på sin grund fundet
rigeligt med vand. Han vil sælge en
grund til et byvandværk, som måske
kan forsyne hele det nye Bullerup.
Der prøvepumpes i én måned, der
I januar 1962 fremsender arkitektfirmaet i Ollerup en
er store vandmængder, men hvor godt
tegning og et overslag til kommunens kommende rådhus.
er vandet?
Odense vandforsyning kommer
Udviklingen overhaler også denne plan, Agedrup fik hvernu ind i billedet, der foretages
ken rådhus eller borgmester.
laboratorieundersøgelse af vandet med få dages mellemrum.
Det hele trækker ud, komAf Ib Holdt, fmd. lokalhistorisk Forening
arrangeret skoleudflugt
munen forhandler med Mortenfor skolens børn. På
sen. Det kommer så vidt, at priI foråret 1962 var der som vanlig disse ture tog mange
sen er fastlagt på arealet til
indskrivning af de nye børn til den mødre med. Som regel
vandværket, 2000 kvm for
kommende 1. klasse.
var det med tog f.eks.
25.000 kr. Der udarbejdes
Sædvanligvis lå elevtallet sådan, til Kolding og derfra
endog et regulativ, og der fastat man kunne slå klasserne sammen med bus til SkamlingsIb Holdt
sættes en vandpris på 10 kr. pr.
efter ét år, og så alligevel holde klas- banke.
Formand for
måned pr. husstand. Gennem
sekvotienten på 20 til 30 børn.
Lokalhistorisk Forening
For børnene var
tre måneder pumpes der fra to
Nu indskrives 20 børn til at be- disse ture store rejsebrønde og én boring.
gynde i skolen den 1. august. Hvad oplevelser. Det var en
Det hele falder til jorden, da vanskulle man gøre?
katastrofe for den, der med feber
I maj købes en skolebarak i Jyldet i brønden efter
megen pumpning
land til opførsel ved skolen på
viser sig at være for
Agedrupvej. Skolens to klasseværelser opvarmedes med to store tromlesalt. Sognerådet
nedsætter et hastekakkelovne. Barakken havde el-radiaudvalg, der skal
torer. Det var skolens bedste klasseværelse oven i købet med håndvask.
forhandle med
Odense VandforsyBarakken blev rejst på lejet jord, og
ning om levering af
den fulgte med til den nye skole, hvor
den blev brugt som klasseværelse i
vand til kommunen.
over 20 år.
I bagklogskabNu havde skolen fire klasseværelser. Den fjerde lærer Hanne
ens lys skete der
ting, som skulle
Thanning Jacobsen startede på skoElly og Viggo Tarp på tur med de tre mindste klasser. Førstevære bremset tidlilen den 1.august 1962.
lærer Tarp står med frakken over armen. I den anden ende af
Det nye klasseværelse var udstygere. Det lokale
rækken af Agedrupbørn ses på fløjen Palle Brugs og modsat
“Vandværk” er et
ret med fire vægkort, man sådan bare
Hans Erik Trolle Hansen. Skaren bag ved Tarps er formentfordyrende led i udkunne trække ned. Da nu også skolen
lig mødre fra Agedrup. (Foto fra 1958).
fik et primitivt spritapparat til dupliviklingen. Bullerup
kering af ark til undervisningen, var måtte holde sengen på udflugtsdagen. blev alt for hurtig for stor til det vand,
Agedrup Skole skam ved at udvikle
Tarp søgte i 1962 sognerådet om der var.
sig til en hel moderne skole. Den stank et tilskud til et lejrskoleophold på
af sprit fra kopieringen.
Bornholm. Med en bevilling i ryggen TOFTDAHL
Der hvor Pileløkken i dag ligger,
på 300 kr. tog så alle fra 4. til 7. klasse
SKOLEUDFLUGT
lå en lille mark, den blev i folkemunde
af sted.
kaldt “Skovgårds lille kallefenne”.
Hvert år havde førstelærer Tarp
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DET SKER I BULLERUP

Den udstykkes af Robert Christensen og grundene sættes til salg.
Én af sognets sønner, Leo Toftdahl,
vil gerne købe en af grundene op mod
skoven. Da grunden handles for anden gang køber Toftdahl den. Det at
bygge tæt på skoven kræver tilladelse.
Skoven betegnes som fredsskov. Den
har en vis størrelse, som ikke må formindskes.
Midt inde i skoven ligger der en
mark nogenlunde af samme størrelse
som “Kallefennen”. Denne mark bliver nu beplantet med juletræer. Skoven bliver altså ikke mindre. Denne
transaktion godkendes af fredningsmyndighederne. Nu kan Tofdahl
bygge hus helt op af skoven med tegnestue og kontorlokaler.
HVERKEN RÅDHUS ELLER
BORGMESTER

I januar 1962 fremsender arkitektfirmaet i Ollerup en tegning og et
overslag til kommunens kommende
rådhus (administrationsbygning). Udviklingen overhaler også denne plan,
Agedrup fik hverken rådhus eller
borgmester.
Arkitektfirmaet Mindedal – Rasmussen, Ollerup, har lavet mange ting
for kommunen, men kun lærerboligen, Agedrupvej 20, er realiseret
i et egentligt byggeri.
Ved sognerådsvalget i 1962 vippede flertallet. Formanden siden
1954, Ejnar Jensen, Kærbygård opstillede ikke. Resultatet af valget så sådan ud:
De konservative fik valgt: Karl
Andersen, Bullerup og Ejnar Hansen,
V. Kærby. For Venstre valgtes: P.
Lynge Hansen, Radby. Socialdemokratiet fik valgt tre alle fra Bullerup:
Helge Rasmussen, Niels Nielsen og
Frede Mogensen. Det radikale Venstre fik valgt: Frode Holm Madsen,
Bullerup
Ikke kun politisk var valget en
omvæltning, idet Holm Madsen valgtes til sognerådsformand, men fem af
rådets syv medlemmer var fra
Bullerup. Det var forandringens tid.

Det er i Bullerup, det sker.
Bullerup får snart sognets skole. Der
betales skat i Bullerup. Politiet er i
Bullerup. Ja, sygekassen er også i
Bullerup. Nu planlægges vel også
snart et butikstorv i Bullerup. Om føje
år, når Kertemindebanen nedlægges
flyttes også postkontoret til Bullerup.
Alt dette var før indførelsen af
kildeskatten, skulle man betale skat,
skete det kvartalsvis til sognerådets
kasserer, Karl Andersen, der havde en
plads ved spisebordet i sin mors stue
i “Møllebo” på Brolandvej.
Den 1.okt. 1962 tog man et nyt
kommunekontor og sognerådslokale
i brug i Victor Nielsens hus på Lunden nr.70. Til kæmner ansattes Karl
Andersen, der så må trække sig som
sognerådsmedlem.
Der er megen aktivitet i den lille
kommune. Ved augustmødet i sognerådet foreligger planer om køb af en
hel gård, Niels Udsens gård. Prisen
er 630.000 kr., stuehuset og en grund
ved Sedenvej på 1200 kvm er ikke
med i handelen.
DER MANGLER VAND

Ved sognerådets møde den 11.
sept. 1962 bremses der op og byggeriet bliver rationeret. Hvorfor? Der
mangler vand. Hasteudvalget er ikke
kommet frem til en løsning med vand
fra Odense.
Set i lyset af hvad der skete, kan
man se, at der var ting, der aldrig
skulle være sat i gang, f.eks. vandværket. Kloakering af området var meget
længe undervejs. Også her kom der
noget i vejen. Der skulle en større
uddybning af Pilebækken til for at
sænke grundvandsspejlet.
Møllen havde ret til opstemning.
Skulle grundvandsspejlet sænkes,
måtte vandmølleriet nedlægges, og
mølleren have erstatning. Hævd på
vandet i 500 år, droppes ikke bare sådan, sagen skal igennem mange instanser, og det tager tid.
Hvordan skal den nye by opvarmes? BP-gas vil gerne levere gas til
opvarmning med gas fra lokale tanke.
Det blev vel aldrig til noget? Jo, de
første rækkehuse i Daltoften blev i
starten gasopvarmet.

Bilernes antal forøges voldsomt
i disse år, så Dansk Shell søger kommunen om at måtte etablere sig ved
udmundingen af 17-meter-vejen, det
nuværende Uno-X-anlæg.
BUTIKSTORVET

Lige før jul i 1962 lægger arkitekt Erik Eriksen fra Odense en plan
på bordet for sognerådet: “Et butikstorv i Bullerup”.
Nu er de to fynske aviser begyndt
virkelig at interessere sig for, hvad der
sker ude i Agedrup, noget helt nyt
kommer ind i billedet, “Offentlighed
i forvaltningen”.
Ved næste møde i sognerådet den
8. jan. 1963 foreligger der et ønske
om erhvervelse af en grund på “Butikstorvet” fra Bullerup Brugsforening. Der kan man bare se. Bullerup
vokser, ansøgninger om dit og om dat
fra helt nye indbyggere.
BYENS ÆLDRE

Hvad med de ældre? Hvert år er
der udflugt i behjertede beboeres biler for sognets alderstegne beboere,
pastor Wendelboe sørgede for tilmelding og organisation af chauffører og
biler. Fra 1963 bevilgede sognerådet
bus til udflugten. Det er fint med udflugt, men hvad derefter?
I efteråret 1963 nedsatte sognerådet et plejehjemsudvalg bestående
af Helge Rasmussen, Frode Holm
Madsen og Ejnar Hansen. Man havde
tænkt sig at bygge på marken mellem
Skovgård og Brugsforeningen, der
dengang lå på Brolandvej.
Planerne blev også her indhentet
af udviklingen. Arealet var også tinglyst, der måtte ikke bygges der. Kaptajn Rosbech, der byggede Skovvillaen mange år før alt dette, ønskede
at kunne se skibene sejle ind til
Odense gennem sin kikkert på første
sal.
I dag er hele marken gået i skov,
der er ikke længere udsigt derfra til
Fjorden.
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Kilder til denne artikel:
Sognerådsprotokollen 1946 – 66
Samtale med og oplysninger fra Leo
Toftdahl, Daltoften.
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MR. GRINCH…HVOR BLEV JULEN AF?

Dame- og herrefrisør

Julestykke har aldrig været opført i Danmark før. I 2010
opføres My Fair Lady i Agedruphallen.
Af Ole H. Christiansen
Den nye juleforestilling opføres
som totalteater. Der er tale om en forestilling, der ikke tidligere har været
opført i Danmark, så igen går Fjordagerscenen i gang med et lille eksperiment.
Stykket opføres den 23. og 26. –
29. november samt 4. og 5. december, altså i alt 7 gange.
Opførelsen af “Sound of Music”
i Agedruphallen må kunne betegnes
som en succes, og scenen har mod på
at fortsætte i samme genre. Derfor er
det besluttet, at man i 2010 vil opføre
“My fair Lady”, som opføres i

Agedruphallen og bliver en forestilling i samme målestok.
Der arbejdes fra flere sider på at
få bygget et kulturhus i Seden. På
Fjordagerscenens hjem-adresse på
Strandvejen i Seden har man snævre
øvelsesfaciliteter selv efter ombygninger, som medlemmerne selv har
stået for.
Blandt andet derfor er der for
længst igangsat et arbejde for at skaffe
flere kulturfaciliteter til Fjordagerområdet.
Som det var nævnt i Stiftstidende
den 25. maj, håber man på et kulturhus i tilknytning til Fjordagerhallen
til ca. 40 millioner kroner.

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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NYT ALTERBILLEDE I KIRKEN

Billedet af Anthon Dorph, der nu er renoveret, har tidligere hængt i kirken og i Sognegården
Af Hans Ove Nielsen,
menighedsrådet

På længere sigt skal der males et nyt alterbillede.

Hen over sommeren er
alterbilledet udskiftet med et
maleri af Anton Dorph der
forestiller Jesus på besøg hos
søstrene Martha og Maria.
Alterbilledet har tidligere hængt i kirken og siden
i Sognegården, men efter en
lettere renovering har menighedsrådet besluttet at anvende det i kirken igen.
Det er en midlertidig
løsning, da der om kort tid
begynder et stort arbejde
med at søge økonomiske
midler til et nyt alterbillede
– samt at finde egnede kunstnere til at male et nyt alterbillede

HVEM SKAL HAVE
AGEDRUP RUNDT PRISEN?
12

FAKTA OM
ALTERBILLEDET
Alterbilledet er malet af Anton
Dorph (1831-1914),og forestiller Jesus på besøg hos søstrene
Martha og Maria.
Frøkenerne Dorph Petersen
fra Blågårds Plads stod model.
71 kirker i Danmark har altertavler af Anton Dorph, og heraf
har 6 motivet med Martha og
Maria.
Den ældste er i Thystrup
kirke ved Haderslev, den næstældste her i kirken.

MINIANMELDELSE

RISEN
AGEDRUP RUNDT P

2009

Tidligere har Ib Holdt, Poul Anker Jensen, Poul Larsen, Ulla Christensen, Bodil Sloth, Egon Nielsen og Palle “Brugs” efter
indstilling fra borgere og foreninger i lokalområdet været kåret som “Årets Agedrupper” og modtaget AGEDRUP RUNDT
PRISEN. Vær med til at indstille kandidaterne til dette års AGEDRUP RUNDT PRIS. Tag det op i din forening. Giv et
skulderklap til én eller flere af de mange, der gør en indsats for lokalområdet ved at indsende dit kandidatforslag med en

Hvem kan være kandidater?
For at blive tildelt årets AGEDRUP RUNDT PRIS skal kandidaten have gjort sig bemærket (synligt eller diskret) i Bullerup/Agedrup-området
med en indsats til gavn for lokalbefolkningen. Det kan være en uselvisk indsats for børn og ungdom, ældre, idræt og kultur - eller det kan være
et særligt forenings-, eller erhvervsmæssigt initiativ, som fremviser Agedrup og Bullerup som et sted, hvor der sker noget. For god ordens skyld
kan medlemmer af AGEDRUP RUNDTs koordineringsgruppe ikke være kandidater.

INDSTIL DIN KANDIDAT!
SENEST 8. NOV.

Du kan indstille kandidater til AGEDRUP RUNDT PRISEN både som forening og som privatperson - dog senest 8. nov.
Skriv eller mail til ARs administrative leder
edersen, Mellemhaverne 4, 5320 Agedrup - E-mail: kfep@live.dk
leder,, Finn PPedersen,
De nominerede offentliggøres med begrundelse i ARs decembernummer. Nomineringen skal indeholde følgende: Navn på den nominerede, begrundelse for nomineringen (3-20 linier), navn, evt. forening, adresse og telefonnummer på afsenderen.
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AGEDRUP
KIRKES
FREMTID

FORTOV PÅ LUNDEN UDSKUDT

Drøftelser om ønsker og visioner
skal munde ud i handlingsplan
Af Ole H. Christiansen

Nu skal også kirken have en handlingsplan. Men først skal ønsker og visioner
for kirken med hjælp fra både en professionel rådgiver og en kirkekonsulent drøftes.

Odense Kommune har nu meddelt, at man har sat et fortov på Lunden fra Arendalsvej mod syd på budgettet for 2010. Der er tale om et svar
på et brev, som Agedrup Sogns
Beboerforening for ca. 2 år siden indsendte efter anmodning fra beboere
på stedet.

Baggrunden for beslutningen i
By- og Kulturudvalgets møde den 8.
september er, at fortovsstrækningen,
som er på 450 meter, er en del af et
større område, der ikke har en acceptabel overfladeafvanding.
Der afsættes 100.000 kroner til
gennemførelse af projektet, og der
arbejdes i øvrigt videre på lokal afledning af overfladevandet.

Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet
Hvad bringer fremtiden for Agedrup Kirke?
Dette arbejder menighedsrådet
med, sammen med de ansatte ved kirken heri i efteråret og vinteren.
Fra provstiet er der til hvert menighedsråd bevilget et engangsbeløb
på kr. 40.000 til – kort sagt – hvad
man vil.
I Agedrup er der derfor besluttet
både at igangsætte en ny aktivitet babysalmesang - samt snakke og sætte
handling på kirkens fremtid og visioner.
Over en eftermiddag og en weekend vil vores ønsker og visioner for
kirken derfor med hjælp fra en både
en professionel rådgiver og en kirkekonsulent blive debatteret.
Debatten skal munde ud i en
handlingsplan for kirke og menighedsråd.
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NY FORRETNING
Den 1. august 2009 åbnede butik Kastanja på adressen, Lunden 10 (ved S. Carlsen ).
Butikken handler med stof, primært til patchwork, men det er også velegnet til fx
børnetøj, sofapuder og duge. Butikken har over 2000 ruller i forskellige farver og
mønstre og en masse i sytilbehør. I efteråret er der kurser for nybegyndere, men man
skal passe på, for som Lone Døi siger: ”Man bliver bidt af det”. Der vil også komme
kursus for dem, der er lidt mere øvede. Desuden er det med i Lones planer, at hun vil
invitere til inspirations aftener, hvor der vil være spændende indlæg fra foredragsholdere. Tilmelding til disse arrangementer vil kunne ske i butikken. Det vil være muligt
at læse mere om disse aktiviteter på hjemmesiden www.Kastanja, hvor det også er
muligt at se åbningstider.
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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

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

HER MÅ MAN IKKE PARKERE!

Oktober/nov.
KALENDEREN
Uge 39
9. 10. 09
Uge 42
22. 10. 09
16. 11. 09
1. 12. 09
15. 12. 09
22. 12. 09
4. 1. 10

Tværuge
Skolernes motionsdag
Efterårsferie
Skolebestyrelsesmøde
Skolebestyrelsesmøde
Klasselærerdag
Skolebestyrelsesmøde
Sidste skoledag før jul
Første skoledag efter jul

Der opstår en del farlige trafiksituationer
på skolen, fordi der stadig er bilister med
ærinde på skolen, der parkerer på steder,
hvor oversigtsforholdene er dårlige.
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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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KLASSELEDELSE
OG KLASSELIV

eleverne, hvis der samtidig kommer
biler ind på skolen.
Husk også at fortælle om parkeringsreglerne, når bedsteforældrene
henter børnene.
IDRÆTSDAG UDEN FODBOLDBANE

BIRGITTE

Vi havde idrætsdag på skolen
tirsdag d. 1. september, hvor vejret
lige netop den dag viste sig fra sin
bedste side. Der havde desværre væSkolelder Birgitte Andersen om pædagogiske kurser for lærerne,
ret hærværk på fodboldbanen, hvor
nogle havde muntret sig med en bil
værdier og antimobning, “afbureaukratisering”, forældre og
på banen. Banen er lige blevet repaparkering, idrætsdag uden fodboldbane og skolernes motionsdag
reret og måtte derfor ikke bruges. Det
Af Birgitte Andersen, skoleleder
dette skoleår en samordning af elev- betød, at der var flere aktiviteter i halplan, uddannelsesbog og uddannel- len end oprindelig planlagt.
Indskolingsklasserne startede kl
Vi er kommet godt i gang med et sesplan. Dette skulle gerne opleves
nyt skoleår. Lærerne startede med 2 som en administrativ forenkling, så 8, som de plejer, og for dem var der
arrangeret 9 forskellige
pædagogiske dage i Ringe på Midt- elever, forældre, lærere og
aktiviteter, der alle blev
fyns Fritidscenter, hvor konsulent vejledere kun skal forInformerer afviklet klassevis. Hver
Jens Møller Andersen meget engage- holde sig til et dokument i
aktivitet varede i 20 miret fortalte om børn, der på forskellig stedet for tre.
nutter og spændte lige
måde har det svært, og hvordan vi kan
Fra skoleårets start er
fra at finde dyr i skoven
tilrettelægge arbejdet i skolen, så alle der kommet nye fælles
til airtrack i foredragssamål for fagene. Disse kan
får mest muligt ud af det.
len.
Samarbejdet med Jens Møller læses på en helt ny Fælles
For resten af skolen
Andersen fortsætter i efteråret, hvor Mål-portal på undervisstartede idrætsdagen kl.
emnerne “Klasseledelse” og “Klasse- ningsministeriets hjemme8.30, hvor det meste af
liv” er på programmet.
side: www.uvm.dk.
duggen var fordampet.
Aktiviteterne var atletik, fodbold,
VÆRDIER OG ANTIMOBNING
NYT ANSIGT PÅ KONTORET
På skolens kontor er der fra 1. 9. basket og hockey. Klasserne dystede
Folkeskolen er i konstant udvikling – heldigvis, for den skal gerne et nyt ansigt. Det er Louise Bøgvad mod hinanden, og samlede point ind,
således at der sidst på dagen kunne
passe til det samfund vi lever i, og det Andersen, der er 1.års kontorelev.
Louise skal være her et år, og så udpeges årgangsvindere.
udvikler sig jo også hele tiden.
På 8. årgang vandt c-klassen for
Derfor justeres folkeskoleloven får skolen en ny elev, der har haft sit
også løbende, og i denne ombæring første år et andet sted i kommunen. 5. år i træk - flot.
er der sket justeringer i forhold til sko- Jeg ønsker Louise velkommen til Agelebestyrelsen, der nu får en valg- drup, og håber hun får et godt og læ- SKOLERNES MOTIONSDAG – KOM OG
VÆR MED, FORÆLDRE!
periode, der falder sammen med sko- rerigt år her.
leåret.
Fredag før efterårsferien er det
Alle skolebestyrelser skal frem- KØR IKKE IND!
skolernes motionsdag, der er på proover udarbejde et værdiregelsæt for
Agedrup Skole har desværre dår- grammet. Alle skal løbe efteråret ind.
skolen. Det skal indeholde retnings- lige tilkørselsforhold for motoriseret Indskolingen fortsætter succesen med
linjer for god adfærd på skolen samt trafik. Det er derfor ikke tilladt at køre at løbe så mange omgange som mupejlemærker for, hvordan man sikrer ind på skolens område i tidsrummet ligt på skolens område.
god trivsel og et godt undervisnings- 7.30-12.00.
De lokale børnehaver er velmiljø både psykisk og fysisk, herunDette er af hensyn til de elever, komne til at komme og deltage. Reder en overordnet antimobbestrategi. der cykler eller går til skole. Henter sten af skolen skal løbe eller gå 10
Værdiregelsættet skal fremme man sit barn i bil efter dette tidspunkt, km. Her er forældre meget velkomne
fælles værdier, engagement og er det vigtigt, at der bliver parkeret i til at løbe med. Der vil være nærmere
ansvarlighed. Det skal også gælde i de opmærkede båse.
oplysninger på „Skoleporten“, når daskolefritidsordningen.
Mange forfalder til at holde på gen nærmer sig.
indkørselsvejen langs med legepladAFBUREAUKRATISERING
sen, men det skaber farlige situatioFor de ældste elever sker der fra ner og dårlige oversigtsforhold for
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KIG DIG
TILBAGE,
NR. 15!
5. b og andre
Agedrupelever
på trafikskole

Hvert år er børnehaveklasserne, 1. klasserne, 4. og 5.-klasserne på færdselsskole.

Af Rasmine Krolykke Pedersen, 5. b
5.b sad i en bus på vej til trafikskolen. Vi sad alle sammen og snakkede i smågrupper.
Da vi nåede frem til Trafikskolen
var der en politimand der tog i mod
os. Han hed Thomas.
Thomas tog os med til et lokale,
som ligner vores klasselokale. Han
viste os nogle billeder med forskellige trafiksituationer. Vi skulle svare
på, om det, vi så, var rigtigt eller forkert.
Da vi var færdige med at se billeder, tog Thomas os med ud på en
bane, som ligner den rigtige trafik,
med lyskryds, fodgængerfelter og fortov. Nu skulle vi prøve alt det af vi
havde lært.
Thomas satte et nummer på os
alle sammen, så han kunne se forskel
på os. Så sagde han, at hvis vi gjorde
noget forkert skulle vi give flødeboller til hele klassen.
5.b har nu lært at man skal kikke
sig over skulderen, inden man cykler
over vejen, og man skal huske at lave

stoptegn, inden man stopper. Stikke
højrehånd ud, når man drejer til højre
og venstre hånd, når man drejer til
venstre og huske at få øjenkontakt til
dem, der sidder i bilen, inden man skal
dreje.
Hvis man ikke kan få øjenkon-

takt skal man trække ind på fortovet.
Jeg synes, det var en god dag,
hvor vi fik lært rigtigt meget.

BYG EN SKROTSKULPTUR!
Der var bud efter de
kreative talenter, da
eleverne fra 7.-9.
klasse i tværugen for
nylig kunne deltage i
Skrot-Skulptur-værkstedet under halvtaget i skolegården.
Her ses Lasse, Mads
og Kasper demonstrere en åbent køretøjslignende installation med air-contidionering og overliggende knastaksel.
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HUN VANDT KONKURRENCEN
det både er et blad for skolen, kirken
og beboerforeningen.
Se løsning og vinder på vores
hjemmeside.

LANDSBYENS JULETRÆ
Lyset tændes 27. november
Af Ole H. Christiansen
Marianne får overrakt sin velfortjente
præmie af Hans Jørgen Zinther.

Af Hans J. Zinther
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Så er spændingen udløst omkring
vores lille konkurrence. Vinder blev:
Marianne Pedersen, Lunden 76.
Marianne er dagplejer, og hun
udtrykte stor glæde ved at læse Agedrup Rundt. Hun har gemt bladet
mange numre tilbage.
- Det giver nogle dejlige oplysninger omkring vort område.
Marianne er meget glad ved, at

Igen i år vil Agedrup Sogns
Beboerforening opstille et juletræ på
det grønne område ved Bullerup butikstorv. Ove Hjulmand leverer træet,
beboerforeningen sørger for dets opstilling, og fredag, den 27. november
kl. 16.15 tændes lysene på træet.
Som tidligere år vil butikkerne
gratis levere æbleskiver, gløgg og
varm kakaomælk til de fremmødte
beboere, og igen i år vil Odense Postorkester spille julemusik. Der plejer
at møde flere hundrede beboere op til
juletræstændingen, og det kan vi vel
også regne med i år.

KONTINGENTFUSER?

MX-Shop

Af Gregers Cady Laursen, fmd.

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

Ved gennemgang af vores medlemstal i beboerforeningen, blev vi
meget ”betuttede” over at medlemstallet modsat tidligere år var faldet så
markant. Hvad kan årsagen være?
Er det fordi de uddelte girokort
for 2009 ikke havde navn og adresse?
Eller hænger girokortet stadig på opslagstavlen?
Jeg tror blot det sidste - så fat girokortet og betal kontingentet, for
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Konkurrence fortsætter

KEND DIT NÆROMRÅDE
Af Hans J. Zinther, ASB
Interessen for vores spændende konkurrence stiger, så
beboerforeningen fortsætter med
den det kommende år.
På foreningens hjemmeside:
www.agedrupsogn.dk - vil der,
hver gang Agedrup Rundt udkommer, være indsat et nyt billede. Man skal så gætte, hvor
billedet er taget.
Stedangivelsen skulle gerne
være rimelig præcis.
Dit løsningssvar 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
derigennem at støtte foreningens arbejde. Til orientering for alle herude
betaler beboerforeningen 15.000 kr.
om året til bladet Agedrup Rundt, som
vi for enhver pris ikke må miste.
Som Torben Iversen rigtigt sagde
i sin båltale: „Et rigtig godt sammenhold i lokalbefolkningen skaber kraft
og styrke“.

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

KONTINGENT TIL ASB

Olivia betaler sit kontingent til beboerforeningen med glæde.
Nu er sommeren ved at være
forbi, og når min mand, Vladimir, og
jeg tænker tilbage, så vil en begivenhed stå meget klart i vores hukommelse.
Den pragtfulde Skt. Hans aften
på pladsen i Bullerup var noget af det
mest fantastiske at have været med til.
Og det bedste af det hele var at
se, at så mange mennesker havde fået
den samme gode ide med at komme
hen for at se H.C. Andersen Paraden
optræde og være med til at indvie
Agedrup Sogns Beboerforenings nye
telt. Og specielt tombolaen var overdådig med flotte og store gevinster.
Og så kommer jeg til at tænke på,
at Vladimir og jeg betaler vores kontingent til Beboerforeningen med
glæde, men mon alle egentlig er klar

over, hvor vigtigt det er at få betalt
dette kontingent, så vi kan blive ved
med at holde Skt. Hans på pladsen,
for det er sikkert meget dyrt, og det
koster mange penge at få disse kendte
mennesker til at optræde for os.
Kunne man fra beboerforeningen
ikke slå et slag for, at folk finder ud
af, hvor vigtigt det er at sørge for at
få betalt kontingentet, hvis de er interesserede i, at det gode og store arbejde, som der bruges mange kræfter
på, skal fortsætte ud i fremtiden.
Det er jo kun os selv, som det går
ud over, hvis vi ikke sørger for at få
det betalt?

Kære Olivia

vel som de andre foreninger, der står
bag.
Tombolaen køres suverænt af
Grete Nielsen og Annelise Laursen fra
beboerforeningen. De samler gevinster ind fra nær og fjern, men får dog
hjælp fra flere sider ved festen.
Men mange andre er involveret.
I år var vi 27 personer i alt til at udføre det store arbejde med opstilling
og nedtagning af telte, borde, bænke,
fadølsanlæg og meget andet. Der er
også meget administrativt arbejde.
I år havde vi i beboerforeningen
valgt ikke at forsyne indbetalingskortene til kontingent med adresse, da det
er et stort arbejde at få udskrevet alle
1300 stk, og hvis det er årsagen til, at
mange af vore tidligere medlemmer
ikke har betalt kontingent i år, så er
det meget beklageligt, da vore eneste

Vi gør godt nok i beboerforeningen et stort arbejde for at få
stablet Sankt Hans festen på benene
hvert år, og vi blev også i sin tid udnævnt til at være tovholder for det
hold, der gør arbejdet, men Heksefonden, der kører løbet, er en selvstændig økonomisk enhed.
Men vor kasserer styrer økonomien i fonden sammen med vor formand, der er den øverst ansvarlige.
Når vi har den et overskud, der
sikrer, at også næste års fest kan holdes, så udlodder fonden resten til gode
formål i sognet. Det har hidtil været
skolen og børnehaverne, der har nydt
godt af det.
Dertil kommer de mange hjælpere fra såvel beboerforeningen, så-

Med venlig hilsen
Olivia W. Olsen

BESTYRELSEN
Formand
Gregers Cady Laursen
Skovhaven 43, 5320 Agedrup
Tlf. 66 10 87 19
E-mail: gregers.cady@youmail.dk
Næstformand
Hans Jørgen Zinther
Brolandvej 28
5320 Agedrup
Tlf.: 66107686 - hj@zinther.dk
Kasserer
Keld Thykjær
Skovhaven 108, 5320 Agedrup
Tlf. 66 10 88 55 og 21 62 01 83
keldthykjaer@live.dk
Sekretær
Anne-Lise Laursen
Skovhaven 43
5320 Agedrup
Tlf.: 66 10 87 19 - gregers.cady@youmail.dk
Best.medl.
Ole Christiansen
Daltoften 20
5320 Agedrup
Tlf. 66 10 75 97 - h.c.olee@privat.dk
Best.medl.
Henrik Thygesen
Kærbygade 26, 5320 Agedrup
Tlf. 65 97 40 53
vagn-thygesen@mail.tele.dk
Best.medlem
Finn Peterson
Skovhaven 47
5320 Agedrup
Tlf.51 24 71 54 - finn-malou@ofir.dk
Best.suppl.
Jan K. Larsen
Daltoften 31
5320 Agedrup
Tlf. 66 10 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

indtægter er kontingentet. Uden det,
så dør beboerforeningen og med den
“Agedrup Rundt”.
Nye indbetalingskort findes i øvrigt i SuperBrugsen i en holder ved
pakkebordet og må gerne benyttes.
Med venlig hilsen
Ole H. Christiansen
AGEDRUP RUNDT 90 - oktober 2009

KIRKEBLADET
OKTOBER 2009 Nr
Nr.. 6 61. årg AGEDRUP KIRKE www.agedrup-kirke.dk
●

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

FAMILIEGUDSTJENESTE MED LUCIAOPTOG
3. søndag i advent d. 13. december kl. 11.00
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Første søndag i advent tager vi
hul på det nye kirkeår. Vi synger “Vær
velkommen Herrens år” og tænder det
første lys i kransen.
Adventstidens familiegudstjeneste er i år 3. sø. i advent kl. 11.00. Her
vil børne-ungdomskoret indlede i et
flot Luciaoptog, mens lysene dæmpes.
Denne søndag falder netop i år d. 13.
december, som iflg. katolsk skik netop
er Luziadagen.
Vi har derfor valgt, at historien
om Lucia som tema for vores familiegudstjenste, fordi denne historie
også er en historie om Lyset, Kristus,

ALLEHELGENS
GUDSTJENESTE
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
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Der er Alle Helgens gudstjeneste
søndag d. 1. november kl. 16.00.
Det er dagen, vi især mindes vore
kære døde. Navnene på døde og bisatte/begravede fra kirken i det forgangne år vil blive læst op, alt mens
vi tænder lys for hver enkelt. Kirken
vil være pyntet med mange levende
lys og vores kirkesanger Annie Leth
vil synge en solo.
I skumringen efter gudstjenesten
er der mulighed for at gå på kirkegården og lægge blomster og/eller tænde
et lys. Lys til at sætte på gravene kan
man få gratis ved udgangen. Man opfordres i stedet til at give et bidrag til
“Børn og Sorg” i kirkebøssen.

som altid vil være i centrum i enhver
gudstjeneste. Vores nye lystræ vil
selvfølgelig også være tændt.
At det er „familiegudstjenste“ betyder blot, at der også er taget hensyn
til de yngste i form, indhold og længde. Adventskransens 3. lys er også
tændt og efter gudstjenesten bydes på
kaffe, sodavand og pebernødder.

BØRN OG SORG

Det er stadig muligt at
støtte: „Børn
og Sorg“. Initiativet giver
mulighed for at
komme med i
samtalegrupper for børn og
unge i alderen
10-16 år, der har mistet tæt på. Støt
via kollekten! Se desuden hjemmesiden: www.børnogsorg.dk

AGEDRUP KIRKE

LITTERATURAFTENERNE
FORTSÆTTER
I efteråret læses bl.a. „Dinosaurens fjer“ af Sissel-Jo Gazan.
Kontakt venligst sognepræsten
for nærmere information (6610 8057).

KFUK’S SOCIALE ARBEJDE
Kollekten i oktober-november
I institutionerne i landet bl.a. i
Odense tilbydes råd og hjælp og støtte
samt overnatning og plan for behandling og ophold f.eks. i Redens Kvindekollegium, et bofællesskab for tidligere narkoprostituerede.
Et sådant arbejde koster. En stor
opfordring til at lægge et beløb i kirkens indsamlingsblok.

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST
Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057
Fax. 6610 8157 - lbm@km.dk - Mandag fridag.

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR
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

MENIGHEDSRÅDET
7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse)
Hans Ove Nielsen, fmd., Højen 4, 5330 Munkebo - 6610 7510 - hon@tdcadsl.dk
Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.
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TÆND ET LYS!

Måske i forbindelse med bøn, eller
bare i stilhed; i mindet om en kær afdød eller i tanker om en nulevende.
Eller fordi lys helt enkelt er tegn på
Kristus og dermed at noget nyt kan
opstå selv af det umuligste.
TRO, HÅB OG KÆRLIGHED

Så tænd et lys for én, du holder
af. Tænd et lys for fred i verden. Tænd
et lys til Guds ære. Tænd et lys for
tro, håb og kærlighed.
Træet vil være tændt eller tændes af præsten og/eller af den enkelte
kirkegænger i forbindelse med gudstjenesten og kirkelige handlinger - eller i kirkens åbningstid, hvor man frit
også kan bruge kirkerummet til stilhed, meditation eller bøn og tænde et
lys. Der vil stå lys fremme ved træet.
Kom og oplev vores nye lystræ og
tænd et lys!

Nyt lystræ i kirken
Smukt tager lystræet sig ud i det dunkle.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Som man måske har bemærket,
har vi fået et lystræ i Agedrup Kirke.
Lystræet er blevet til efter menighedsrådets ønske gennem flere år og
udformet i et tæt samarbejde mellem
sognepræsten og den erfarne kunstsmed Gitte Christensen fra Kvindesmedjen på Christiania, som har lavet mere end 30 lysglober og lystræer.
Lysgloben er (endnu) den mest
almindelige. Den er udformet som en
jordklode og lavet, så der kan brænde
små lys rundt i de to vendekredse.
Vi har valgt et lystræ, udformet i
sort smedejern med blade og lysholdere i messing „med lys som fugle
på kviste“, men meningen er den
samme.
IKKE KUN FOR KATOLIKKER

Hvad er så en lysglobe eller et
lystræ for noget?
Idéen om en figur, hvor også kirkegængerne eller den andagtssøgende
i evangeliske kirker kunne tænde et
lys, fødtes i forbindelse med Kirkernes Verdensråds generalforsamling i
Uppsala i 1968.
Her havde kunstneren Olof
Hellström udført skulpturen Folkeforsoningens træ - et stiliseret træ - til
formålet.
Ideen bredtes herefter hurtigt til
kirker ud over hele den evangeliske
kirke. Det blev tydeligt, at der var et
stort ikke hidtil opfyldt behov for at

HØSTKOLLEKT 2009
Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet

Lystræet er udformet i et tæt samarbejde
mellem sognepræsten og Gitte Christensen fra Kvindesmedjen på Christiania.

kunne tænde et lys i kirken, alene eller i fællesskab.
Vi lutheranere så nu lyset i et „nyt
lys“ og indså langt om længe, at lyset
er for alle kristne. Mange af os har
sydpå prøvet at tænde et lys i en katolsk kirke og forbinder det derfor
med dét, men katolikkerne har selvfølgelig ikke patent på lyset!
Lyset er for alle og i Agedrup
Kirke kender vi det allerede fra Kyndelmisse og Alle Helgen gudstjenesterne, hvor vi tænder lys for vore
kære døde. “Jeg er verdens lys. Den,
der følger mig, skal aldrig vandre i
mørket, men have livets lys.“ Sådan
siger Jesus (Joh. 8,12).
At tænde lys i et mørkt rum gør
en verden til forskel; bare et enkelt
lys bevirker jo, at man kan se og at
der ikke længere er mørkt. Hvor fantastisk! En handling som at tænde et
lys gør derfor helt fundamentalt godt.

I forbindelse med høstguds-tjenesten søndag den 13. september, blev
der afholdt auktion over de mange
gaver, i form af medbragt frugt og
grønt m.m.
Auktionen indbragte 876,50 kr.
Pengene går atter igen i år ubeskåret
til Folkekirkens Nødhjælp.

KONFIRMANDUNDERVISNINGEN
FOR VOKSNE PÅ “STAND-BY” 21
I stedet for konfirmandundervisningen for voksne tilbydes 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 tor. d. 8. okt.
2009 og ons. d. 11. nov. 2009 kl.
19.30, Tornbjerg Kirke, Skærmhatten
1, 5220 Odense SØ - alle er velkomne.
Tilmelding til Tornbjerg Kirkekontor tlf: 6615 4182 eller e-mail
Tornbjerg.sogn@km.dk senest tirsdag
d. 6. oktober 2009.
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SYNG MED MOR OG DATTER
Syng-sammen-aften med
lokale personligheder, torsdag
d. 19. november kl. 17.0019.00 i Agedrup Sognegård

Både tidligere lærer, Inga Nielsen, og hendes datter, skoleinspektør Birgitte Andersen,
har altid sunegt meget og gerne. - Man bliver i godt humør af fællessang, siger Birgitte Andersen. Organist Kristin Lomholt akkompagnerer til syng-sammen-aftenen.

Af Tove Dyrvig, menighedsrådet
Birgitte Andersen, skoleinspektør
på Agedrup Skole, og hendes mor,
Inga Nielsen, forhenværende lærer og
bla. tidligere medlem af Agedrup
menighedsråd, vil stå for dette
fyraftensmøde.
Sangen har i det meste af Birgitte

Andersens liv væren en del af hendes
hverdag og indslag ved festlige lejligheder.
- Som barn holdt jeg af at synge i
skolen og som spejder, hvor fællessangen blev brugt til mange forskellige lejligheder. Vi sang, når vi arbejdede sammen, når vi færdedes i naturen og når vi hyggede os ved lejrbålet

NAVNLIG NAVNE

Nyt fra kirkebogen for juli-august 2009
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Døbte i Agedrup Kirke
01. 08. 09
23. 08. 09
23. 08. 09

Julie Nørager Høj Jensen, Skovhaven 70, Bullerup
Sofie Bertram Shakeshaft, Hyldehaven 5, Bullerup
Kristian Langsted, Græshaven 8, Bullerup

Vielser i Agedrup Kirke
01. 08. 09
08. 08. 09
08. 08. 09

BABYSALMESANG

Kristel Høj og Michael Nørager Jensen, Skovhaven 70, Bullerup
Trine Tofte og Allan Stoklund Jensen, Græshaven 20, Bullerup
Trine Holmstedt Kruse og Søren Buhl Eg, Tolderlundsvej 69, 1., Odense C

Bisættelser/begravelser i Agedrup Kirke
03. 07. 09
09. 07. 09
18. 07. 09

om aftenen.
- Som voksen har jeg sunget sammen med mine børn. Når vi tog på
bilferie om sommeren havde vi en
hjemmelavet bilsangbog, med et udvalg af sange, der passede til det
aldersspænd vores 3 piger på det pågældende tidspunkt havde. Der blev
sunget igennem på motorvejene ned
gennem Europa.
- I mit arbejde på skolen har sangen også en naturlig plads. Jeg glæder mig hver dag over at høre
indskolingsbørnenes morgensang.
Det gi’r godt humør til resten af dagen. Man kan ikke være sur samtidig
med man synger.
For Inga Nielsen er også glad for
sang og musik.
- H. C. Andersen sagde “at rejse
er at leve“. Jeg har ikke rejst nær så
meget som vores verdensberømte digter, men jeg er glad for sang og musik, så jeg vil sige: “at synge er at
leve“.
- Da jeg blev opfordret til sammen med min datter at stå for aftenens forløb, sagde jeg selvfølgelig ja.
Jeg er desværre ikke fra et hjem med
klaver, men min bror spiller på mundharpe, to af mine børnebørn spiller
klaver og et oldebarn spiller trompet.
- Jeg har valgt en del sange, som
står i den nye højskolesangbog samt
et par andre, som I får teksten til. Vi
kommer langt omkring i melodier af
Benny Andersen, Bellmann, P. H.,
Aakjær, Erik Grip m. fl.
Sangene bliver akkompagneret af
vores organist Kristin Lomholt.
I pausen byder menighedsrådet
på en forfriskning. Pris 25 kr. Det er
gratis at deltage og alle er velkomne.

Ester Valborg Andersen, Vollsmose Alle 40, Odense NØ
Jens Peter Rasmussen, Bårdesøvej 110, Otterup
Gurli Hansen, Ved Møllen 28, Bullerup
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Igennem efteråret har du mulighed for at være med til babysalmesang
i Agedrup Sognegård - kontakt Kristin Lomholt, 20 52 75 42 eller mail
kl@agedrup-kirke.dk for nærmere
oplysninger.

TILLYKKE MED
DIN KRISE!
Sogneaften med komiker og
psykoterapeut Finn Nørbygaard
torsdag den 29. oktober kl. 19.30
i Agedrup Sognegård.

Finn Nørbygaard blev rippet og flået økonomisk. Nu holder han foredrag om det.

Af Tove Dyrvig, menighedsrådet
Finn Nørbygaard var investor i
JMI-invest, der var hovedejer af IT
Factory.
Han blev derved indblandet i den
økonomiske skandale i forbindelse
med afsløringen af disse firmaers
manglende reelle indhold, og Finn
Nørbygaard mistede hermed aktier til
en værdi af omkring 250 mill. kr. ved
IT Factorys konkurs.
Han havde dog reelt kun investeret ca. 2,5 mill. kr. i foretagendet.
Livet er vores eget ansvar!
JA DAK TIL BERØMMELSEN

Komiker Finn Nørbygaard er den
sjove mand, der på toppen af sin succes røg ud i en psykisk krise – og greb
chancen for et bedre liv i balance.
Med vanlig finurlighed deler psykoterapeut Finn Nørbygaard sin
smerte, sorg og tvivl med os og giver
et usædvanligt ærligt billede af, hvordan det er at være verdensberømt i
Danmark.
Hør hans opskrift på at få livsappetitten tilbage. Personlig udvikling
er hårdt arbejde – tør du kigge indad
og stille dig selv de svære spørgsmål?
Alle er velkomne, og der er gratis adgang. Der bydes på en forfriskning á kr. 25,-

ORGANISTENS
KLUMME
Af Kristin Lomholt, organist
AGEDRUP KIRKES BØRNE- OG
UNGDOMSKOR

Kor og korskole er for alle piger og drenge i 2.- 6. klasse som
elsker at synge og for dig som har
lyst til at lære at synge. Det er ikke
svært og alle kan lære det! Hvis du
er ny i koret starter du i korskole.
Her er du indtil jul og så kan du
starte i koret efter jul. I korskolen
lærer du at synge solmisation (det
er sådan noget med do-re-mi) du
begynder at lære noder og du lærer
en masse super-goe’ sange.
I koret er der 23 piger og drenge
som synger (og danser!) vildt godt.
Vi optræder i kirken en gang om
måneden, næsten altid om søndagen. Vi synger både pop, gospel og
klassisk.
I koret og i korskolen hygger
vi os meget sammen. Sommetider
kan man blive veninde eller ven
med nogen nye, måske nogen fra et
andet klassetrin. Konflikter løser vi
når de kommer og vi lærer at blive
gode kammerater alle sammen.
Da vi optræder og er afhængige
af at du og alle de andre er der hver
gang, får du løn for at være med i
koret. Du kan godt melde afbud hvis
du er syg eller skal noget vigtigt.
KORTIDER:
Korskole: torsdage 13.30-14.00
Kor:
torsdage 14.15-15.45

Det foregår i Sognegården.
Hvis du har spørgsmål så bare ring
til mig!
Kristin 2052 7542
Mange hilsner fra
Kristin

I koret er der 23 piger og drenge. Det
optræder i kirken en gang om måneden - som regel om søndagen - med
både pop, gospel og klassisk.

PROGRAM
SØNDAG D. 15. NOV. KL. 16.00

Duo Kontrabas, Bluegrass musik
og historier fra det vilde vest
SØNDAG D. 4. OKT. KL. 9.00 OG
SØNDAG D. 22. NOV. KL. 9.30

Børnekoret optræder ved gudstjenesterne i Agedrup kirke
SØNDAG D. 13. DEC. KL. 11.00

D. 13. december er Santa Lucia
dag, en stor fest i Sverige og flere
andre lande. Denne dag er der
også stort Luciaoptog i Agedrup
Kirke.
TORSDAG D. 3. DEC.

Julekoncert med Kerteminde
Kammerkor. En festlig aften med
et meget populært (næsten) lokalt
kor. Koret underholder både i kirken og ved sammenkomsten i
sognegården bagefter. Og mon
ikke Inge-Marie serverer æbleskiver og gløgg? – Uhh hvor skønt!
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GUDSTJENESTER
Søndag d. 4. oktober (17.sø.e.trinitatis) 14,1-11: Helbredelsen på sabbatten
Søndag d. 11. oktober (18.sø.e.trin) Matt.22,34-46: Det største bud i loven
Søndag d. 18. oktober (19. s.e.trin.) Mark. 2,1-12: Den lamme i Kapernaum
*Søndag d. 25. oktober (20.sø.e.trin.) Matt.22,1-14: : Kongesønnens bryllup
*Søndag d. 1. november (Alle Helgen) Matt. 5,1-12: Saligprisningerne
Søndag d. 8. november (22.sø.e.trin) Matt.1,12: Saligprisningerne
*Søndag d. 15. november (23.sø.e.trin.) Matt.22,15-22: Sp. om opstandelsen
Søndag d. 22. november (sidste sø. i kirkeåret) Matt 25,31-46: Verdensdommen
NYT KIRKEÅR
Søndag d. 29. nov. (1.sø.i advent) Luk. 4,16-30: Jesus i Nazareths synagoge
Søndag d. 6. december (2.sø.i advent )Matt. 25,1-13
*Søndag d. 13. december (3.sø. i advent) Luk.1,67-80

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

9.00
17.00
9.00
16.00
16.00
9.00
16.00
9.30

Kl. 9.00
Kl. 9.00
Kl. 11.00

H. A. Bisgaard
H. A. Bisgaard
Indvielse af lystræ + kirkekaffe
C. O. Christensen
Musikgudstjeneste
N. H. Ellekilde
H. A. Bisgaard.
C. O. Christensen
Familiegudstjeneste med Lucia

* 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

KONCERT
MED
DUO KONTRABAS
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MUSIKGUDSTJENESTE SØNDAG D.
15. NOVEMBER KL.16.00

Organist, Kristin Lomholt glæder
sig til at præsentere „Duo Kontrabas“
i Agedrup Kirke.

- Her er lejlighed til at opleve en
helt unik koncert og samtidigt være
til gudstjeneste med præsten som liturg.
Til grund for et meget personligt

Nr. 90 - oktober 2009

og ambitiøst musikalsk projekt ligger
Mette Thues og Kresten Lund Andersens mange rejser til USA.
Her har de været en del af kulturen omkring Bluegrass-musikken.
Mette og Kresten vil i Agedrup
Kirke spille og synge Bluegrass-musik og fortælle om denne musik.
Bluegrass-musikken er en folkemusiktradition med rødder der rækker flere hundrede år tilbage i tiden.
Samtidigt er den sprællevende og udgør idag en vigtig del af den amerikanske country- og westernscene.
Mette Thue (guitar/sang) er cand.
mag. i musikvidenskab og æstetik &
kultur og Kresten Lund Andersen
(kontrabas/sang) er teolog - begge uddannede fra Århus Universitet.
Bassen smælder, guitaren swinger og de to musikere synger solosange
og duetter.
Duo Kontrabas er et nyt og anderledes indslag i det kirkelige rum.
Gennem indlevende fortælling, sang
og musik formidler duoen amerikansk
Bluegrass og Roots, så også de der
ikke forstår engelsk kan følge med.
Gratis entre.
Sæt kryds i kalenderen!

