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PÅ JAGT EFTER SØUHYRET
Gennem et stykke tid har søen ved skolen været besat af et grønt uvæsen, som har truet med at tage magten fra brugerne. Den
grønne krebseklo er gået grassat, og da kommunen ikke har fået gjort noget ved sagen, satte Thomas Bach Laursen og Henrik
Hansen sig for at gøre noget ved problemet. En pæn del af det grønne „uhyre“ er nu nedkæmpet.

KIRKEBLADET
LÆS bl.a. om konstitueringen af menighedsrådet,
om„Lucia i kirken“, „De 9 læsninger, „Syng ud i
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Af Ole H. Christiansen
■ Byrådet arrangerede, som alle
ved, borgermøderne i maj måned
som regionale møder, og møderne
havde god tilslutning. Med den interesse, som borgerne udviste, måtte
man kunne forvente, at en sammenstilling af de mange forslag, blev
meldt ud.
Derfor spurgte vi herfra borgmesteren, om han kunne give os et
foreløbigt svar. Det fik vi også, idet
han svarede, at de ville blive taget
op i byrådet allerede i september
måned. Endnu har vi ikke hørt noget resultat, og vi stiller derfor igen
spørgsmålet herfra.
Et af spørgsmålene var forbedring af cykelstier, og på det grundlag og efter en læserhenvendelse til
AGEDRUP RUNDT har vi fra
beboerforeningen sendt en opfordring til kommunen om, at stribeafmærkning af nogle af cykelstierne,
og mere lys på dem er påkrævet.
I den forbindelse har vi igen
fremsat krav om lys på den del af
cykelstierne på Kertemindevej, der
går fra Seden Strandvej-krydset til
Agedrup.
Endvidere ønsker man, at hver
anden gadelygte ikke slukkes om
natten af hensyn til cyklisterne, som
Odense Kommune jo bekymrer sig
så meget om, når vi læser om det i
avisen.

KOORDINERING
Lene Bischoff-Mikkelsen, Per Adolfsen, Grethe
Schmidt-Petersen, Vicky Andersen, Erik
Schmidt, Finn Pedersen, Ole Christiansen, Hans
Ove Nielsen
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DEADLINE
Stof til næste nummer, der udkommer ca. 1.
februar 2010 skal være redaktionen i hænde
senest den 8. januar 2010.

" 6610 7575

■ Mandag den 25. jan. kl. 19.30
afholdes der møde i Sognegården,
hvor arkivar Johny Wøllekær fra
Odense Stadsarkiv vil fortælle om
“De fynske Forsamlingshuse”.
Wøllekær har beskæftiget sig
indgående med historien bag oprettelsen af disse forsamlingshuse, og
den betydning de har haft for landsbyernes kulturelle liv gennem tiderne. Der vil blive vist billeder, der
knytter sig til emnet. Til mødet kan
der købes kaffe, tag selv brød med.

Juletræet ved torvet
Af Ole H. Christiansen
■ Vi skrev i nr. 90, at i forbindelse
med tænding af lysene på juletræet
ville postorkestret igen spille, men
desværre var der ikke penge nok i
kassen til det, så derfor må vi beklage, at det blev uden orkestermusikken. For som vi også skrev,
mangler vi kontingentbetaling fra et
antal medlemmer, som vi havde budgetteret med.

Juletræsfesten
Mr. Grinch

Fjordager Tekst & Reklame
One2one

Lokalhistorisk Forening

■ Fjordagerscenen med Martin Pedersen og Sune Krintel i spidsen spiller for tiden „Mr. Grinch - hvor blev
julen af“ - et stykke, som Martin selv
har oversat og sat i scene.
Den grønne, grimme og grufulde Grinch truer julefreden i byen
“Hvemstrup”. Mr. Grinch har nemlig svoret, at han vil hade alle byens
beboere og ikke mindst den glade jul.
Men så sker der noget...
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Af Ole H. Christiansen
■ Var der ikke penge til postorkestret, har vi til gengæld skaffet
penge i kassen, så vi er i stand til at
give en vis underskudsgaranti til
juletræsfesten den 27. december kl.
18.00 i Fjordagerhallen.
FIF og Seden sogns Borgerforening er med til at arrangere festen.

PRIVAT AKTION MOD
DET GRØNNE SØUHYRE

Kommunen har ikke længere selvstændig
gartnerafdeling, så forældre med børn på
skolen gik selv i krig med krebsekloen, der
har erobret søen i “naturparken” ved skolen
Fire voksne og to børn gik for nylig selv i gang med at oprense søen ved skolen, som beboerforeningen i sin tid fik udgravet.

Af Ole H. Christiansen
Lørdag, den 14. november gik
Thomas Bach-Laursen og Henrik
Hansen fra Engløkken på eget initiativ i gang i Naturparken med en oprensning af søen. Den er ved at lukke
helt til, fordi søplanten krebseklo breder sig uhæmmet.
Det er et stort og fortjenstfuldt
arbejde, som de nu er fire mand til at
bestride, idet Stig Poulsen og Lasse
Werner også sluttede sig til initiativtagerne - i øvrigt sammen med Lasses børn, Sofie og Frederik.
Ved hjælp af vaders, våddragt og
en gummibåd blev oprydningen effektiv, men det kuldetrodsende og stålsatte hold blev dog ikke helt færdige
med opgaven.
LIV I SØEN

Søen blev i sin tid udgravet for
midler, som Beboerforeningen havde
skaffet. Åen blev ved samme lejlig-

hed lagt i slyngninger og en kælkebakke etableret.
Der kom i løbet af få år nogen
bevoksning langs søens bredder, og
krebsekloen kunne holde den ren,
men nu har de helt taget overhånd, så
søen mere ligner en græsplæne end
en sø.
Fisk som skaller og formentlig
aborrer samt enkelte gedder har skabt
liv i søen. En enkelt stor gedde er i
hvert fald hevet op af søen, mens børnene har fisket efter skaller.
I beboerforeningen har vi tidligere talt med Odense Kommune om
en oprensning. Det er en større beslutningsproces, da man ikke selv har
nogen gartneriafdeling mere, men
hver gang skal ud og engagere et privat entreprenørfirma.
Vi har talt om at lave en oprydningdag hvert år med et lidt festligt indslag, da man sikkert ikke kan
udrydde disse planter helt.
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Nej, det er ikke en grågrøn og grumset
krokodille, Thomas Bach Laursen her
henter op fra sumpen.

Sådan ser den ud, krebsekloen, der har
bredt sig som ukrudt i søen.
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brok havde choktilstanden sat sig, og
han tog sig sammen for at køre videre. Selvfølgelig var han ked af det,
og maven slog knuder.
AFSLAPPET NØRBYGAARD

FINN NØRBYGÅRD
OG HANS KRISE
Det var en afslappet Finn Nørbygård, der for nylig holdt foredrag i Sognegården.
Sædvanligvis er hans shows tilrettelagt på minuttet, men dette var anderledes.

Af Ole H. Christiansen
At være mangemillionær den ene
dag og dybt forgældet den næste kan
forståeligt nok give en choktilstand.
Før var der råd til at køre i en stor
Mercedes, nu kan en Panda gøre det,
når han kører rundt og holder foredrag om sin krise.
Hvad skete der da. Jo, han tjente
mange penge på sine shows og blev

anbefalet at investere dem godt. Han
havde forstand på at underholde, men
det andet havde han folk til, og de var
så flinke, at han kun behøvede at
skrive under en gang i mellem og ellers leve livet.
Men som han sagde, det kunne
sammenlignes med Titanic, hvor det
isbjerg, han selv ramte, var Stein
Bagger.
Efter 3 måneder på sofaen i slå-

Det var en afslappet Finn
Nørbygård, vi mødte en torsdag aften i Sognegården, da menighedsrådet havde investeret i foredraget, som
han tilsyneladende begyndte lidt famlende, men på sin gode facon kunne
han tryllebinde en forsamling, der
fyldte Sognegården. Sædvanligvis
når han optrådte, var alt tilrettelagt på
minutter, men dette var anderledes.
I sine velmagtsdage blev han eksempelvis tilbudt 50.000 kr. for at
optræde i Nykøbing Falster, men
sagde nej, for med så store midler, var
det jo småpenge. Det ser vist lidt anderledes ud i dag, da han jo skylder
millioner væk efter Stein Baggers
svindelnummer.
Efter en pause var der rig lejlighed til at stille spørgsmål, som han
beredvilligt svarede på.
Det var alt i alt en god aften med
en entertainer, der ikke var bange for
at fortælle om, hvordan man kan
dumme sig, når man er for godtroende
i pengesager.
Af Kurt Schmidt

Lokal
kvindelig
svejser fra
Lindø fik
bronze
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SUPERLÆRLING
Alice Pinar fra Bullerup afsluttede sit læreforløb på Syddansk Erhvervsskole som den
første svejser nogensinde, der opnåede en gennemsnitskarakter på 12. Ved Lærlingenes Prisuddeling i oktober blev hun tildelt bronzemedalje.
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Alice Pinars faglige kvalifikationer som svejser gjorde så stort et indtryk på lærere og kolleger på
Lindøværftet, at det for første gang
nogensinde blev besluttet at forkorte
en lærlings læretid med tre måneder.
På erhvervsskolen afsluttede hun
sit læreforløb med 12 i gennemsnit,
hvilket ikke tidligere er set for en
svejselærling.
Alice Pinar har fået flere priser
for sine faglige og menneskelige kvaliteter, blandt andet Svejsernes flidspræmie, og for nylig fik hun overrakt
bronzemedalje ved uddeling af
Lærlingenes LM-Pris. 2000 lærlinge
fra hele landet var indstillet og der
uddeltes ialt 2 guld-,6 sølv-,og 32
bronzemedaljer.
Privat bor Alice sammen med
Ogün, som er skibsbygger på Lindø.
Parret har to børn og et tredje på vej.

KANDIDATERNE
De stemmeberettigede fra baggrundsgrupperne har 7
nominerede at vælge mellem, når de skal finde frem til,
hvem der skal have AGEDRUP RUNDT PRISEN
Indstillet af Henrik Thygesen
Gregers Cady Laursen, Skovhaven
43, 5320 Agedrup
Prisen bør uddeles til Gregers
Cady Laursen, Agedrup Sogns Beboerforening, for pasning af festudvalget og et hyggeligt samvær med
lokalbefolkningen.
Fjordager Pensionistforeningv/ Bent
Andersen og Poul Larsen
Greta Nielsen, Arendalsvej 9, 5320
Agedrup
Greta Nielsen har i mange år
været en af ildsjælene i lokalområdet.
Som bestyrelsesmedlem i beboerforeningen, med i ældrerådet og lokalrådet, og ikke mindst som særdeles
aktiv i Heksefonden.
Ole Christiansen
Bjarne Nielsen, Sportoften 13, 5320
Agedrup
For mere end 10 år siden forlod
Bjarne Nielsen en god arbejdsplads

Sidste års vinder af AGEDRUP RUNDT
PRISEN, Palle „Brugs“ Vennekilde.
Palle vandt på grund af sin store opbakning til foreningslivet og ildsjæle i lokalområdet.

for at afprøve sin ide om, at Agedrup
/Bullerup trængte til en cykelforretning, og at han ville være manden, der kunne klare det job.
Det har han nu gjort i de mange
år med stor dygtighed og er derfor

med til at holde liv i forretningslivet i
vores landsby sammen med andre forretninger, der også vover pelsen.
Jonathan Livingstone Havmåge
er med sit vovemod grundlaget for
Agedrup Rundt Prisen, og jeg vil
gerne sammenligne havfuglen med
Bjarne Nielsen, og derfor indstille
ham til prisen for 2009, også for hans
entusiasme og hjælpsomhed.
Erik Schmidt
Jens Mattson, Daltoften 119, 5320
Agedrup
Agedrup Bullerup Boldklub er en
ret ny og helt lokal fodboldklub for
voksne drenge, som vægter det sociale
liv højt. Så højt, at klubben sidste år
brugte 3.500 kr. på grill-arrangementer.
På trods af beskedne klubfaciliteter er klubben voksende. Der kan
nu stilles 4 hold: et oldboys-, to superoldboys- og et veteranhold. Klubben
har på trods af den erklærede sociale
profil flere gange været rækkemestre
og en enkelt gang fynsmester.
Når Jens som repræsentant for
klubben fortjener AR-prisen, skyldes
det blandt andet, at det ikke mindst i
kraft af ham tilsyneladende er lykkedes at skabe en klubstruktur, som er
fornyende og netværksagtig, idet den
i meget høj grad bygger på elektroniske medier og moderne kommunikationsmidler. Samt god værkstedshumor.
Gregers Cady Laursen
Kim Engelbrecht Petersen, Daltoften 169, 5320 Agedrup
Jeg vil gerne indstille Kim
Engelbrecht til “Årets Agedrupper”.
Han kender ikke ordet nej, når man
spørger ham om hans hjælp. Det er
en utrolig stor evne at besidde. Den
hjælpsomhed, man altid møder, når

PRISEN
AGEDRUP RUNDT

2009
NOMINERINGEN

man spørger Kim om hans udstrakte
hånd, er unik.
Finn Pedersen
Michael Eglin, Ved Møllen 2, 5320
Agedrup
Michael Eglin er Fjordager
Scenens lys- og lydmester. Det er
først og fremmest hans fortjeneste, at
Fjordager Scenen og de lokale revyer
kan levere lys og lyd på et professionelt niveau.
Gennem de seneste mange år har
scenen været på forkant med udviklingen inden for lyd- og lysteknik og
er i dag stort set selvforsynende med
udstyr og mandskab. Det 10 mand
store crew kan med “mester” i spidsen klare teknisk meget krævende
opgaver.
Helge Rasmussen
Sune og Anja Krintel, Skibhusvej
369, 5000 Odense C.
Ægteparret Anja Torp Due
Krintel og Sune Krintel har med deres satsning med Revy i Teltet de sidste to somre givet hele byen en masse
at grine af og mødes om. Ikke uden
økonomisk risiko og med en enorm
arbejdsindsats har de skabt en revy,
som folk kommer til fra nær og fjern,
fordi den udstyrs- og indholdsmæssigt har høj kvalitet.
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Ud over de gode priser og gode råd, lægger vi stor vægt på
de gode relationer vi har til alle i filialen i Kochsgade.
Helle og Søren Grønning Møllekroen i Bullerup
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Som fordelskunde
får du en personlig rådgiver
I Nordea belønner vi de kunder, der samler deres forretninger hos os,
og vi skilter gerne åbent med, hvad du får for pengene. Får du den
bedste pris i dit pengeinstitut?
Kochsgade Afdeling
Kochsgade 140
5000 Odense C
telefon 66 12 38 15
nordea.dk

Gør det muligt
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Af Ole H. Christiansen

LUFT TIL MINDEPLADS

Oprydning af beplantning ved mindestenen
Nu kan man se 5.maj-mindestenen. Der vil senere blive plantet nyt omkring pladsen.

Vi har fået ryddet op i beplantningen ved 5. maj -mindestenen og
byens flagstang, og der vil senere
blive plantet mere omkring pladsen,
så den sag er også ude af verden.
Man har lovet at gøre Naturparken ved skolen tilgængelig for
spadserende, men det ser ud til at
trække ud. Vi må vente og se.
Som vi nåede at orientere om i
AR nr. 90, blev der næsten samtidigt
lagt et godt lag stenmel på cykelrute
45 gennem skoven, og det skulle give
en stabil cykelsti i mange år.
Man fortalte beboerforeningen,
at overfladen skulle blive temmelig
hård og derfor behagelig at færdes på.

HOLM MADSENS SØN KOMMER
Kom og hør Hans Ole Jasper fortælle om sin barndom i Agedrup. Jasper er søn af Agedrups sidste
borgmester, Frode Holm Madsen. Fjordager Pensionistforening klar til ny sæson - og nye medlemmer.
Af Bent Andersen, Fjordager
Pensionistforening
Så nærmer julen og nytåret sig,
og sæsonen 2009 for Fjordager
Pensionistforening er slut.
Det har været et lidt specielt år.
Den 11. marts stoppede Bodil Sloth
som formand efter 20 års ihærdigt arbejde for foreningen, og en stor tak
til Bodil for indsatsen.
Året er gået rigtigt godt, vi har
vore onsdagssammenkomster i Sog-

negården, og har haft mange forskellige tiltag så som foredrag, spisning,
pakkebanko, syng-sammen-dage og
meget mere. En heldagsudflugt blev
det også til i juni.
Programmet for 1. halvår 2010
er på plads. Vi starter onsdag den 6.
januar for medlemmerne, men allerede onsdag den 20. januar kl. 14.00
er der åbent hus for alle, når Hans Ole
Jasper kommer og fortæller om hans
barndom her i Bullerup Agedrup, og
om hans arbejde i Politiet. Hans Ole

Foredrag i pensionistforeningen

KAREN BLIXENS AFRIKA

Jasper er søn af tidligere sognerådsformand i Agedrup Sogn, Frode Holm
Madsen.
Så vil vi slutte med en efterlysning: pensionister, førtidspensionister
og efterlønnere efterlyses til en velfungerende hyggelig pensionistforening. Vi er mange glade medlemmer, men der er plads til endnu flere.
Ring til Bent på tlf. 6610 7951 eller
til Poul på tlf. 2563 8259.
Vi ønsker alle i Fjordager området en glædelig jul samt et godt nytår.
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Af Ole H. Christiansen
Fjordager Pensionistforening havde onsdag, den 11. november besøg af Svend Erik Hansen, der havde medtaget et par smalfilmspoler med optagelser fra to ture til Kenya, hvor Karen Blixen i sin
tid havde sin kaffefarm.
Han gav en kort, men interessant beskrivelse af hendes liv i Afrika,
og hendes 2 ægteskaber. Hendes farm lå i 1900 meters højde, og
manglende regn gav misvækst, så hun til sidst måtte give op. Til
gengæld havde hendes mand succes med sine safari-ture. Hun flyttede jo til sidst hjem til Rungstedlund, hvor hun skrev sine bøger.
Filmene viste noget af en nutidig safaritur i Kenya med Afrikas
dyr og natur, men også, og det var væsentligt, optræden af de lokale med masser af rytmer og dans. Desuden optagelser fra Karen
Blixens afrikanske farm, som man kan læser om i hendes bøger.
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OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE Træk fra sognet i 1900-tallet

DET LAKKER MOD
ENDEN FOR KOMMUNEN

rådet bemyndiger Holm Madsen til at
skrive under på nye lån, som skal bruges til byggeri eller køb af jord. Der
skal f.eks. bygges tre nye lærerboliger i Humlehaven og i Æblehaven. De
bygges af et svensk typehusfirma,
Hjaltevadhusene.
Skolen i Agedrup var dengang
Fra 1962-66 skete der en voldsom udvikling i Agedrup.
landsbyordnet, og det medførte, at
kommunen skulle skaffe boliger til
Nye boliger, ny skole og planer om børnehave, plejehjem,
lærerne. Når børnetallet rundede de
butikstorv og meget mere. Men de fremtidige opgaver
200, og det var stabilt, kunne skolen
gå over til at blive købstadsordnet.
var store, og der blev indledt forhandlinger med SedenDet var usandsynligt, at det ville
Aasum Kommune om en eventuel sammenlægning.
ske inden for de nærmeste mange år.
Kontrakten på aflevering af
byggeriet blev forelagt for det
Af Ib Holdt, fmd. lokalhistorisk Forening
opkalde nogle af de
samlede sogneråd den 15. nonye veje efter de gamle
vember 1963. Byggeriet skulle
Det vrimler nu med nye børn til snedkeres værktøjer,
være klar til brug den 15. august
den gamle skole i Agedrup. Det er en kun Borsvinget blev
1964.
uholdbar situation.
navngivet efter dette
Da Aalborgfirmaet fik arEfter sognerådsvalget i 1962 væl- forslag. Langt senere
bejdet, sikrede sognerådet sig,
ges ved et opstillingsmøde en ny sko- er så Hammeren og Saat lokale håndværkere skulle
lekommission. Der er kun én gengan- ven kommet til. Holm
udføre så meget som muligt på
ger fra den gamle kommission, Helge Madsens forslag med
Ib Holdt
Formand for
den nye skole. Skolen er jo bygRasmussen.
haverne blev vedtaget.
Lokalhistorisk Forening
get i vældige betonsektioner
Til formand vælges Niels Nielkørt hertil fra Aalborg. De losen, der også er ny i sognerådet.
PLANER OM
kale firmaer var ikke klar over, hvor
Den 14. maj 1963 accepterer sog- BUTIKSTORV
nerådet et tilbud på en ny skole, som
Da der var megen debat mellem gedigent byggematerialet var. Der
skal bygges af firmaet Berg, Bach og beboerne om alt det nye, indbød sog- blev arbejdet nat og dag med at sætte
Egmose fra Aalborg. Dette skridt er nerådet til et beboermøde i Forsam- hylder op og ophængt kortholdere.
noget overraskende, da kommunen lingshuset, hvor gadenavne, udstykigennem mange år har forhandlet med ningsplaner, planer for butikstorv og PLEJEHJEMSPLANER
I februar 1964 søger kommunen
firmaet Mindedal - Rasmussen i opsætning af telefonbokse blev fremOllerup, som har udarbejdet adskil- lagt. Der var en god stemning ved i Lokalposten en pedel til skolen. Der
lige tegninger til skolebyggeri i Age- mødet, hvor man kunne skære sig kom 25 ansøgere, enstemmigt blev
Arvid Jensen valgt.
drup.
gennem tobakstågerne.
I april havde kommunen købt det
Kommunen afregner for flere års
Der er nu virkelig kommet gang
arbejde med Ollerupfirmaet. Kun ét i udstykningerne. Den 1. okt. 1963 sidste af Skovgårds jord til mere
byggeri fik firmaet realiseret her i sog- ansættes Leo Toftdahl som kommu- sportsplads, så der var nok at se til
net, lærerboligen ved den gamle skole, nens bygningsinspektør med en fast for den nye pedel.
De mange børn havde nu fået en
Agedrupvej 20. Aalborgfirmaet arbejdstid på to ugentlige dage.
havde her på Fyn bygget gymnasiet i
Folk søger om dispensation for ny skole. Gymnastikken blev henlagt
Glamsbjerg og Brylle Skole.
30o taghældning, de vil gerne have til Forsamlingshuset. Der skulle gå to
Skolekommissionen drager nu 40o. . Salgsprisen på jord er nu 18 kr. år før næste fløj blev indviet med
med lærerne på besøg disse steder for pr. m2 - dog kun 10 kr. pr. m2 i “Post- gymnastik- og foredragssal.
I foråret 1964 drøfter sognerådet
at høre, hvad brugerne der kunne have marken”, hvor der er nogle uregelønsket sig anderledes, så disse ting mæssige grunde. Postmarken lå mel- “Plejehjemsplanerne”, og man bliver
enige om at lade arkitekt Eriksen unbliver rettet her i Agedrup.
lem Græshaven og Humlehaven.
dersøge og vurdere grundmuligI september 1963 vedtog sognehederne for et kommunalt plejehjem.
rådet nye gadenavne i udstykningerne, NYE LÅN TIL UDVIKLING
Dette bremses. Hvorfor?
der lå mellem banen og landevejen.
Der er i 1963 og 1964 adskillige
Den 7. oktober 1964 er der ét
Niels Nielsen havde en idé om at sognerådsmøder, der slutter med at
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dele sol og vind lige.
PÆDAGOGISK REVOLUTION

punkt på sognerådets dagsorden.
1. Drøftelse af planerne om sammenlægning med Seden – Aasum kommune.
Det er jo noget helt nyt! Hvad
kommer Sognerådet frem til?
KOMMUNESAMMENLÆGNING

Det kommer frem til at:
a. Der venter store opgaver fremover.
b. De to kommuner er ret ensartede.
c. Konklusion: Efter en grundig drøftelse viste det sig, at de argumenter,
der var imod, blev overgået af fordelene ved en sådan sammenlægning.
På næste møde den 13. oktober
1964 blev der nedsat et “Kommunesammenlægnings-udvalg” bestående

Undervisningsministeriet havde i
disse år beriget alle danske skoler og
lærere med to bøger indbundne i blåt
bind. De blev kaldt “Den blå betænkning”, og de forårsagede en mindre
revolution i skolen.
Børnene skulle ikke bare kunne
lire det indlærte af, men også forsøge
at bruge det. Ja, også lærerne skulle
begynde at tænke anderledes og ikke
alene på, hvad de nu krydrede deres
vid med, men også hvad børnene
kunne bruge det til.
Skolekommissionen spurgte derfor sognets to unge lærere, Grønnemose og Holdt, om de ikke i Forsamlingshuset ville fortælle om alt det
nye, der skulle ske i skolen. Det
gjorde de så for fuld sal.
Sognerådsformanden fastslog
efter indlæggene, at man fremover
ikke behøvede udensogns talere,
nu de havde dem så storartede indensogns. Den nat kneb det med
at sove!
FORBEREDELSE AF BØRNEHAVE

Hvad med de unge kvindelige
lærere,
Hanne Jacobsen og Lis
Niels Nielsen viser skolens nye bygninger
Grønnemose skulle de ikke engafrem i 1964.
geres?
De var skam allerede
sammen med Niels Nielsen dybt engagerede i forberedelsen af en børnehave i sognet.
Allerede den 18. januar 1965 vedtog sognerådet at yde garanti ved
opførelse af en ny børnehave i Bullerup. Havde
nogen bare ti år tidligere
sagt noget om børnehave
På skolen fik man i 1967 en gymnastiksal så man ikke
i Agedrup Sogn, var de
var nødt til at bruge forsamlingshuset til idræt.
blevet anset for småaf Holm Madsen, P. Lynge Hansen og tossede, men nu vrimlede det med
små børn med et behov for god anNiels Nielsen.
Flere foreninger søger nu om at bringelse af disse, da mødrene var
måtte bruge biblioteket på den nye begyndt at gå på arbejde. Nye tider.
Flere børn ville komme til, for
skole eller et klasseværelse til møder
den 18. januar 1965 købte kommueller generalforsamlinger.
Det kniber for forsamlingshuset nen en stor del af Bullerup Møllegårds
med at få økonomien til at hænge jord for 475.000 kr. På denne jord
sammen, så sognerådet må prøve at ligger i dag Skovhaven.

Overalt skyder nye huse op og
med dem ansøgninger til sognerådet
om dispensation for 30o taghældning.
Det er ikke let. Kældre duer ikke, da
grundvandet står for højt og bygge
opad, det forhindrer vedtægterne for
nyt byggeri.
Den gamle skole på Agedrupvej
sælges til tømrermester Erik Påske,
og barakken tilbydes til Seden Skole
for 25.000 kr., de skal selv hente den.
Så langt kommer den ikke. Den
pilles ned og sættes op ved skolen.
Den skal bruges til en fritidsklub, en
forløber for SFO.
Fritidsklubben har åbent fra 1416, og den får hurtigt mange børn. Så
sognerådet bevilger allerede den 19.
februar 1965 1.000 kr. til indkøb af
spil og lignende.
Barakken træder snart til som
reserveklasseværelse og fungerer som
sådan til begyndelsen af 1990’erne.
GANG I VÆRFTET

Der kører mange biler på den nye
landevej mod Munkebo. Ja, selv shahen af Iran kører ud for at se Lindø,
uden større politieskorte, foran kørte
en enlig motorcyklist for at vise vej.
I begyndelsen af 1965 søger
Frode Holm Madsen om at måtte opføre et motel på sin ejendom i Græshaven. Planen blev godkendt, men
blev aldrig realiseret.
Det gjorde derimod Inger og
Frinch Nielsens planer om et pensionat med værelser. Det blev begyndelsen til Møllekroen.
Der var rigtigt kommet gang i
byggeriet af store olietankskibe på
Lindø.
Mange unge landmænd strømmede til og gik i gang på værftet som
voksenlærlinge. Der var behov for
rum at bo i og spisested for disse tilrejsende unge mennesker, og en del
af dem fik værelse og mad på Møllegårdens pensionat. Mange af dem
byggede i årene derefter hus her i sognet.
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Kilder til denne artikel
1. Sognerådsprotokollen 1948 – 66.
2. Avisartikler fra perioden.
3. Samtale med Leo Toftdal, Daltoften.
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DER VAR EN GANG EN POSTBREVKASSE

Dame- og herrefrisør

- Lad os stoppe nytårsmassakren på postkasserne

INDLÆG
Af Ole H. Christiansen
Det er utroligt, at mange af de
røde postkasser skal lide en krank
skæbne nytårsaften.
Der er jo masser af andre muligheder for at ødelægge noget andet.
Herude i vor lille landsby blev
alle vore 3 postbrevkasser sprængt i
luften i anledning af sidste Nytår, og
det er simpelthen for dårligt af disse
krudtelskende mennesker, voksne eller børn, at de ikke kan holde sig fra
vort fælles eje.
Må vi opfordre dem til ikke at
gentage handlingen i år.

Køberne af nytårskrudtet behøver jo slet ikke at gå så langt. Tænk
da bare på, at stopper du skytset ind i
din egen brevkasse, så har det samme
virkning.
Eller hvad med at klistre dine
forældres vinduer til med alverdens
ting. Jeg tror endda, de vil synes det
er hylende morsomt at få sprængt gås
eller and.
Men frem for alt. Lav dog hele
nytårsballaden derhjemme til glæde
for din mor og far.
De vil blive stolte af dig, mens
jeg ikke er helt så sikker på, at de synes, det er morsomt at blive præsenteret for regningen på 3 postbrevkasser.

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
!

!

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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JULEARTIKEL
Af Karin Ritter

Sogneaften torsdag d. 4. februar kl.
19.00 (bemærk tidspunkt) med Jes
Dige og Jonas Weisenberg

Vi sidder i november i stuen hos
Veronique i Piletoften. Uden for er det
mørk, koldt og vådt, om et par uger
er det jul, og Veronique og jeg skal
snakke jul og juleminder fra hendes
barndom.
Hendes fortælling starter helt tilbage i 1975, hvor hendes forældre fra
Elfenbenskysten kom til Frankrig og
bosatte sig i nærheden af Paris. Her
blev Veronique født i 1977 og fik i
årene efter 4 søskende.
Et blik rundt i stuen hos Veronique fortæller om de afrikanske rødder: smukke træfigurer og billeder af
familien.
Veronique og hendes familie har
altid fejret en traditionel fransk jul,
som var præget af børn, leg, mad og
hyggeligt samvær.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

JULEMARKED I PARIS

Sognepræst Jonas Weisenberg.

BØRN OG SORG
Det er pædagogisk konsulent i
Kræftens Bekæmpelse, Ålborg, psykoterapeut Jes Dige, der gæster os den
første torsdag i februar. Jes Dige er af
mange kendt fra bl.a. TV for sit store
arbejde med sorggrupper for børn og
unge, der har mistet tæt på.
Jes Dige vil fortælle os om tilblivelsen af sorggrupperne, for derefter
mere generelt at gå ind omkring
børns/unges sorg og hvad hjælpen
betyder - både på den korte bane som
på den lange.
Jes Dige vil også gerne snakke
sorgkultur med os. Sorgkulturen lider
måske under den berøringsangst
mange mennesker føler overfor døden. Alt hvad vi kommer omkring
denne aften vil være bundet sammen
af eksempler og historier fra arbejdet
med børnene.
Sognepræst og formand for Børn
og Sorg i Odense, Jonas Weisenberg,
Allesø- Næsbyhoved/Broby vil også
være med og fortælle om tabet af sin
søster og hvad sorggruppen betød for
ham i at komme videre.
Alle er hjertelig velkommen – der
er gratis adgang og forfriskning kan
købes til kr. 25.
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Der var julemarked overalt i Paris på gader og stræder, men også i
stormagasiner med julelækkerier og
flotte dekorationer, en “rigtig” julemand, som børnene kunne fotograferes sammen med.
Også som stor pige elskede hun
at kigge på julen i Paris.
- Også selvom jeg ikke havde no-

JUL PÅ D

I 2001 kom Veronique, hvis familie
Exchange -student. Her mødte hun
gen penge at købe herlighederne for,
bare jeg måtte kigge og opleve, fortæller Veronique.
- Begge min forældre har altid
arbejdet, og vi har aldrig manglet noget. Vi har altid fået, hvad vi ønskede
os. De fleste danskere synes, at det er
dyrt at bo og hygge sig i Paris. Men
det koster jo ikke noget at gå og kigge
på den fantastiske by, som Paris er.
LEVENDE LYS

Juletræet (af gran) blev pyntet og
sat ude i entreen med pynt og elektriske lys. Veronique var ikke vild med
at pynte, fordi det stak på hænderne.
Så det lod hun hendes mor og de små
søskende om.
På et tidspunkt blev juletræet af
gran skiftet ud med et af plast. Det
blev pyntet på vanlig vis og stadig
med elektrisk lys. Levende lys på
træet er nemlig forbudt i Frankrig, og
først da Veronique kom til Danmark,
stiftede hun bekendtskab med levende
stearinlys, som vi kender dem.
UNGERNE NEMME AT FÅ I SENG

Jul i kirken
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!
SØNDAG D. 13. DEC. KL. 11.00

Den 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.
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Den 24. december bestod julemiddagen af en forret med laks og
østers, børnene fik en børnevenlig
forret med rejer.
Derefter blev der serveret gåsesteg med små kartofler – en speciel
ret med et meget svært fransk navn
“la dinde aux marrons” - og til sidst
en dessert - en speciel julekage, som
alle i Frankrig spiser juleaften - ”la
bouche de Noël”- ligesom alle familier i Danmark spiser ris á la mande.
Juletræet blev stående ude i entreen. Ikke noget med at danse rundt
om det.
I mange år var familiens tradition
den, at gaverne blev givet næste morgen, den 25. december.
Dette betød, at ungerne var
nemme at få i seng juleaften, så de
kunne skynde sig at sove og skynde

DANSK OG FRANSK
kommer fra Elfenbenskysten, til Danmark fra Frankrig som Erasmus
sin mand Stefan, og sammen har de nu slået sig ned i Agedrup.

forældre og medgiver, at hun i december længes efter Paris og familien dernede. Hun har taget den danske jul til
sig og holder meget af den og siger:
- Nu er jeg i Danmark, så er det
dansk jul, dog med lidt fransk jul fra
min egen rygsæk.

Veronique i hjemmet på Piletoften sammen med sin mand, Stefan, og drengene Theo og Thaïs.

sig at vågne, så de endelig kunne få
de længe ventede julegaver.
Da de blev større, blev det ændret til julegaver juleaften, og før midnat tog i de alle sammen i kirke.
2. JULEDAG FANDTES IKKE

Veronique husker gode julegaver
så som rulleskøjter og Barbie-dukker.
Julegaverne til forældre, da børnene
var små, var fine tegninger med masser af farver, senere blev de enige om
at lægge lommepengene sammen, så
det kunne række til slips til far og
parfume til mor.
Juledag kom der gæster, masser
af gæster: onkler og tanter, fætre og
kusiner og mange venner. Og denne
dag var helt efter afrikanske madtraditioner. Vel at mærke traditioner
fra den region, hvor Veroniques forældre kommer fra. Hver lille region
har deres helt egen madkultur. Her

blev der rettet buffet an med alle disse
lækkerier, bl.a. bananmos, sauce
graine med oksekød, rejer og snegle.
Og Veroniques far var i sit es, han er
udlært kok og elsker at lave mad.
2. Juledag findes ikke i Frankrig.
Det er en helt normal arbejdsdag. Kun
børnene havde skolefri indtil nytår, og
det nød Veronique rigtig meget.
TIL DANMARK

I 2001 kom Veronique til Danmark som Erasmus Exchange -student. Her mødte hun sin mand Stefan, og sammen har de nu slået sig ned
i Agedrup.
Børnene Théo på 4 og Thaïs på
13 mdr. er lagt i seng for at være klar
til børnehave og dagpleje næste morgen. De glæder sig til ganske sikkert
til julen, hvor der synges både danske
og franske sange.
Veronique elskede julen hos sine

Og julen skal fejres sammen med
svigerforældrene i Agedrup og den
øvrige familie.
Ind i mellem alle juleminderne
kommer vi rundt om besøget hos bedstemoren på Elfenbenskysten her i
sommer, det at arbejde i Danmark,
lære sproget og kulturen, at blive mor
og være langt fra sin egen mor.
Veronique er glad for at læse og
fortæller stolt, at hun lige har læst en
bog – helt uden at bruge ordbog.
Vi synes jo fransk er svært, men
det synes Veronique nok også om det
danske sprog, som hun taler meget
flot med en charmerende accent krydret med hendes perlende latter.
Kære Veronique – tak fordi vi
måtte kigge med i dine juleminder og
held og lykke med dine dansk/ franske juletraditioner i din egen lille familie!
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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

FLERE OSTEBANER, TAK!

December/jan.
KALENDEREN
16. november
1. december
15. december
22. december
4. januar 2010
18. januar 2010

Skolebestyrelsesmøde
Klasselærerdag
Skolebestyrelsesmøde
Sidste skoledag før juleferien
Første skoledag efter juleferien
NYT SKEMA

På mellemtrinnet er der ønsker om at få
klatrestativer og gynger på legepladsen,
samt flere ostebaner og en fornyelse af
banderne i skolegården.
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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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MANGE FÆLLES
AKTIVITETER

Motionsdag, venskabsklasser, elevrådsbegivenheder, Haloween og julehyge.

Efteråret er godt på vej, træernes
løv lyser smukt, når solen skinner, som
den gjorde, da det traditionelle efterårsløb blev afviklet på skolernes motionsdag den sidste dag før efterårsferien.
Indskolingseleverne gentog succesen fra sidste år med at løbe runder
på skolens område. De hurtigste løb
sammenlagt længere end de 10 km, der
var ruten for 5.-9. klasserne.
3.-4. klassernes rute var 5 km, dog
var der nogle, der havde fået lov til at
løbe med på 10 km.
I år blev der konkurreret på klasseniveau om, hvilken klasse, der kunne
præstere den højeste gennemsnitsfart for
de deltagende elever i klassen.
I gruppen, der løb 10 km blev det
5.A, der i bogstaveligste forstand løb af
med sejren. Det blev belønnet med en
kasse sodavand til klassen. I 5.A blev
der løbet med en gennemsnitsfart på 9,1
km i timen, et meget flot resultat.
Blandt de, der løb 10 km på under
1 time og 20 minutter, var der lodtrækning om fodboldbilletter til kampen OBAab. Der var 50 billetter, og der var 25
heldige og hurtige løbere, der fik 2 billetter hver.
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VENSKABSKLASSER
Fra dette skoleår har vi indført, at
5. klasserne og børnehaveklasserne er
venskabsklasser. Målet er at styrke fællesskabet, trygheden hos de små og
ansvarsfølelsen hos de store.
Samarbejdet mellem klasserne skal
fortsætte til de nuværende børnehaveklasser kommer i 5. klasse, og skal være
de store i et nyt samarbejde. Det er tanken, at der skal samarbejdes fagligt og
socialt.
På A-sporet har de små i børneha-

JULEHYGGE OG TOILETTER
D. 1. december starter julehyggen
veklassen fået en store-ven fra 5.A. De
på skolen. På ældste trin skal der pynhar vist hinanden deres klasseværelser
tes døre ind til klasseværelserne, og
og store-vennerne besøger jævnligt lilleelevrådet planlægger en julehyggevennerne i skolegården i frikvartererne.
udklædningsfodboldturnering.
Så leger de, hjælper med at lyne jakker
Der er fra mange sider fokus på
og følger dem ind til time,
toiletterne. Der bliver brugt mange renår klokken ringer.
surser til istandsættelse.
5.A har inviteret 0.a
med i en gymnastiktime i
Informerer Toiletterne er igen i år
blevet renoveret, og der
hallen, hvor der var forbebliver gjort rent 2 gange
redt en masse øvelser, som
om dagen.
børnene skulle udføre.
Det lille elevråd har
Så blev resultater
talt om at iværksætte en
skrevet ned for senere at
toilet-kampagne i klasblive brugt i matematikserne. Det vil være rart,
timen. Der blev sluttet af
hvis alle de kræfter, der
med en stor fælles fangeleg,
bliver brugt på dette område, kan resulmange smil og megen positiv energi.
tere i gode toiletforhold til glæde for alle
Vi har en idé om at bruge 5. kl. eleelever.
vernes IT- kundskaber, så de kan hjælpe
deres lille-venner, når de skal lære at
HALOWEEN
logge sig på en af skolens computere.
Uge 44 stod traditionen tro i
På B-sporet er planerne også at
Halloweens navn i SFO, der blev klipetablere venskabsgrupper mellem de
pet edderkopper, græskarfigurer, spøgelstore og de små, og bruge disse grupper
ser etc og skåret græskarhoveder til den
til læsegrupper, så de store kan læse højt
store guldmedalje. Torsdag aften kom
for de små, legegrupper, hvor de store
145 udklædte børn til ugens højdepunkt
kan lære de små, hvilke lege, man kan
Halloweenfesten.
lege i skolegården, hvordan man spiller
Forældrene medbragte pizzasnegle,
forskellige brætspil og meget mere.
pølsehorn, agurke- og gulerodsstave til
Også på B-sporet er tanken, at de
buffeten og børnene fik “blod, tis og
stores IT-kundskaber, skal udfordres og
snot” at drikke !
styrkes i samarbejdet med børnehaveBørnene forlystede sig i Troldens
klassen.
hule, en labyrint i totalmørke, hvor de
følte på forskellige ækle ting, som hang
ELEVRÅD
ned fra loftet. Der blev fægtet og danPå skolen er der 2 elevråd. Et for
set, og når de gik forbi madbuffeten
ældste trin, som Claus Toft er kontaktsnuppede de lidt mere mad.
lærer for, og et for mellemtrinnet, hvor
Billeder fra festen kan ses i klasSonny Nielsen er kontaktlærer.
sens fotoalbum.
På mellemtrinnet har der været foNår bladet udkommer, er der ikke
kus på skolens fysiske rammer. Der er
meget tilbage af året, så jeg vil ønske
ønsker om at få klatrestativer og gynger
alle en glædelig jul og et godt nyt år.
på legepladsen, samt flere oste-baner og
en fornyelse af banderne i skolegården.
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BIRGITTE

Af Birgitte Andersen, skoleleder

Indendørs er det særlig gangarealerne,
man gerne vil have istandsat.
De ældste har igen fået gang i rygekampagnen, der blev lavet af elevrådsrepræsentanterne sidste år. Der kører
oplysende og underholdende indslag på
storskærmen i fællesrum Nord. Der er
planlagt en konkurrence, hvor deltagerne skal besvare spørgsmål. Svarene
kan man få, ved at se videoen.

VENSKABSKLASSER I SKOLEN
Piger fra 5. b på besøg i deres venskabsklasse bh. kl. b - tilsyneladende til gensidig fornøjelse.

Af Erik Schmidt
I skolegården kan man for tiden
ikke sjældent se elever fra 5. klasse
lege og snakke med små, nye elever
fra børnehaveklassen.
Begge 5. klasser har fået en
venskabsklasse, som de også i undervisningstiden har fælles aktiviteter
med.
5.a har allerede inviteret bh.kl.a
med i en gymnastiktime i hallen, hvor
der var aktiviteter for de små. Resultaterne derfra blev brugt i matematiktimen. Der blev sluttet af med fælles
fangeleg, og der var en god stemning
og energi bagefter.
5. klasserne har også en ide om
at bruge deres IT- kundskaber og læsefærdigheder, så de kan hjælpe deres
små venner, når de skal lære at logge
sig på en af skolens computere eller
læse en historie.
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Marlene fra 5. b sammen med Michelle fra bh. kl. b.

OI BRAZIL! - SKOLEFEST OG EMNEUGE
Skolefesten bliver afholdt torsdag den 11. februar - sæt kryds i kalenderen

Af Erik Schmidt
Skolefesten bliver i dette skoleår
afholdt med temaet „Oi, Brazil!“
I emneugen, der foregår op til festen skal eleverne lære om Brasiliens

geografi og historie, om regnskoven
og dyrelivet, om fodbold og Olympiske Lege, om musik og rytmer med
trommer og fløjter, om gadebørn og
kriminalitet, og om karneval og den
uimodståelige samba.
AGEDRUP RUNDT 91 - december 2009

FORMANDSSKIFTE I ASB
Hans Jørgen Zinther ny formand, da Gregers Cady Laursen af helbredsmæssige årsager trak sig.
Af Hans J. Zinther, ASB
På et ekstraordinært indkaldt bestyrelsesmøde torsdag den 12. november, var der formandsskifte.
Den afgående formand – Gregers
Cady Laursen, ønskede af helbredsmæssige årsager helt at udtræde af
ASB’s bestyrelse.
På mødet blev næstformand
Hans Jørgen Zinther valgt som ny formand, indtil generalforsamlingen i fe-

Nyt på ASB‘s
hjemmeside
www.agedrupsogn.dk
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MX-Shop
v/Morten Juel Rasmussen
Østbirkvej 17, 5240 Odense NØ
Tlf. 66 10 89 42 - 20 89 12 25
E-mail mx-shop@mail.dk
www.mx-shop.dk

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

bruar 2010.
Desuden blev førstesuppleant
Jan K. Larsen valgt ind i bestyrelsen.
Et andet vigtigt punkt, var den
nært forestående tænding af juletræet
på Butikstorvet. På mødet blev opgaverne uddelegeret på bedste vis.
Agedrup Rundt bringer senere et
miniportræt af ASBs formand.

SVEND ÅGE
VANDT
Glad for Agedrup Rundt
Så er spændingen udløst omkring
vor lille konkurrence for oktober.
Vinder af vingaven blev:
Svend Åge Rasmussen, Skovhaven
123.
Svend Åge går hjemme nu, og
ham og hans kone Edel udtrykte stor
glæde ved at læse Agedrup Rundt.
Særligt var de meget glade for
siderne skrevet af Ib Holdt, lokalhistorisk forening.
- Bladet giver mange informative
oplysninger omkring vort område.
Se løsning og vinder på ASBs
hjemmeside.
Svend Åge Rasmussen får her sin velfortjente vingave af Hans Jørgen Zinther.
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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.

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

TV, TELEFON OG NET
Store udgifter til antenne, TV, telefon og internet.
Det er blevet dagligdag for os at
have telefon i huset, og efter vi har
fået computer, så er vi altså også kommet på internet, mens vi på alle
hjemmeaftener sidder og glor i vort
fjernsyn.
Jeg gætter på, at vi ikke er alene
om det, og vi betaler da også og ser
glad ud. Så kom vi alligevel til at se
lidt på udgifterne, og de er nu ikke så
små.
Har vi virkelig brug for alt det
isenkram, må man jo spørge sig selv.
Det hele begyndte så uskyldigt med,

at vi skulle have fjernsyn, da prisen
kom så langt ned på en 17 tommers,
at også vi kunne være med.
Men nu bliver vi så opmærksom
på, at der er flere end TDC, der kan
levere billeder i vort TV og lægge telefonkabler ind i vort hus. Har nogen
på bladet mon forsket i, hvordan man
kommer videre, og om man kan spare
nogle tusind kroner på at finde et andet firma til at levere ”varen”.

Kære Olivia

jeg kunne spare omkring 200 kroner
pr. måned på den konto.
Men under samtale med en medarbejder oplyses, at der skal installeres noget mere isenkram, og det skulle
jeg selv kunne finde ud af. Hvis ikke,
vil de sende en tekniker til 1100 kroner. Jeg føler mig ikke sikker på at
kunne klare det selv. Nu får vi se.
Vort el-selskab i Kerteminde har
også et tilbud, men jeg kan ikke garantere, at det skulle være billigere.
Det installeres med nye kabler, og det
koster 11.000 kr., mens der gives
4.000 kr. i rabat for dit eget arbejde.
Priserne synes dog noget lavere.
Men det ses af NEF-Fondens
materiale, at Internet koster mindst
395 kr., mens en stor TV-pakke koster 170 kr. kr. pr. md. incl. radio og
telefonabonnement.
Det er så 565 kr., men dertil kommer altså telefonsamtaler til fastnet 2
øre pr. minut (NEF-kunder), 15 øre
pr. minut (Danmark) og mobiltelefoner til 129 øre pr. minut (Danmark). Der findes en prisberegner på

På grundlag af din henvendelse
så jeg mine egne betalinger til TDC
efter i sømmene, og det viser sig faktisk, at du har ret i, at der er tale om
store udgifter.
Vi har også her i huset den store
pakke hos ”You See” med TV-kanaler, der kommer til at koste over 400
kroner om måneden og en computerforbindelse til internet for 190 kroner.
Vor telefon hos TDC koster nu
om dage 211 kroner i abonnement om
måneden plus samtaler, der for vort
vedkommende løber op i omkring 75
kroner, så alt i alt løber det op i over
900 kroner hver måned at have en telefonledning og et antennekabel lagt
ind i huset.
Vi betaler naturligvis også 2200
koner om året for TV-licens til Danmarks Radio.
I et tilbud fra ”You See”, der er
et søsterselskab til TDC, tilbydes nu
en telefonforbindelse til 99 kroner om
måneden, alt inklusive, og så skulle

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

www.nef.dk/prisberegner.
Det er altså svært at sammenligne, da slutfacit synes at være det
samme, uanset hvilken udbyder man
vælger.
Med venlig hilsen
Ole H. Christiansen
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KIRKEBLADET
DECEMBER 2009 Nr
Nr.. 1 62. årg AGEDRUP KIRKE www.agedrup-kirke.dk
!

!

!

●

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

FORMAND GENVALGT
Konstitution af menighedsrådet
Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet
Hvert år inden det nye kirkeår
starter afholder menighedsrådet kon-

NY MODERNISERET
REGNSKABSLOV
Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet
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Fra regnskabsåret 2011 bliver
menighedsrådets regnskab klart forenklet og moderniseret.
Moderniseringen har til formål at
styrke den lokale økonomiske forvaltning gennem forenklede regler og
strukturer samt øget gennemsigtighed
og bevidsthed om anvendelsen af ressourcer.
Menighedsrådet skal fremover
hvert forår indkalde sognets folkekirkemedlemmer til et menighedsmøde om budget og regnskab samt
visioner og mål for de kirkelige aktiviteter i sognet.
På mødet skal der være en drøftelse af, hvilken kirke man ønsker sig,
og hvordan ressourcerne bør anvendes for at opnå disse lokale kirkelige
mål.

LITTERATUR

Litteraturaftenerne fortsætter. Vi
mødes i januar til nye læseoplevelser.
Nye interesserede er velkomne til at
kontakte sognepræsten.

stituerende møde, hvor der sættes
navne på rådets tillidsposter.
Hans Ove Nielsen blev igen formand, mens Tove Dyrvig blev valgt
som næstformand & sekretær.
Lene Marqvardsen er kontaktperson,
og Bent Ole Walther er kasserer og
kirkeværge.

Agedrups menighedsråd er nu på plads.

NY OVERENSKOMST FOR ANSATTE
Dog ikke for præsten, der er ansat af kirkeministeriet
Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet
Kirkens ansatte får nye overenskomster fra d. 1. januar 2010. Overenskomsterne er forhandlet på plads
mellem de faglige organisationer og
kirkeministeriet og bryder med mange
gamle regelsæt. Blandt udgår ansættelse på regulativer og 6-dages ugen
afskaffes og erstattes af 5-dages uge

AGEDRUP KIRKE

som det øvrige arbejdsmarked. Ligeledes er aftalt både geografisk og faglig fleksibilitet. Inden for tålegrænser
kan personalet varetage opgaver i andre sogne eller faggrupper, eller der
kan oprettes kombi-stillinger. Præsterne er ikke ansat af menighedsrådene, og derfor ikke omfattet af de nye
overenskomster.

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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DE 9 LÆSNINGER
Syng julen ind - festlig musikgudstjeneste 4. søndag i
advent - søndag d. 20. december kl. 19.00
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
“Uanset hvor gudstjenesten høres, om musikken leveres af professionelle musikere eller af menigheden
selv, så er gudstjenestens styrke
bibellæsningerne...”.
Sådan sagde Eric Milner-White,
manden som i 1918 lavede den første
gudstjeneste med De Ni Læsninger i
King’s College i Cambridge, som stadig kan opleves juleaften.
Og det er da på en måde også
selve essensen af Guds historie med
os, vi ledes igennem ved de 9 centrale
bibellæsninger, men musikken spiller
en lige så central rolle. Og det er
highlight på highlight vi skal høre og

selv synge med på denne aften af
kendt, dejlig julemusik, hvor vi for 19.
gang i Agedrup Kirke synger julen ind
efter denne gamle tradition, der oprindelig kan føres tilbage til kristendommens allerførste tid.
Det er en meget stemningsfuld
musikgudstjeneste, hvor både menighed og solister er aktive og hvor vi i
fællesskab ’varmer’ op til højtiden.
I Danmark er det blevet en tradition at holde De ni læsninger tæt op
til jul. I England holdes De ni læsninger som allerede nævnt juleaften.
Ud over menigheden medvirker
Torben Sminge på trompet og vores
egen kirkesanger Annie Leth som solist. De akkompagneres af pianist/or-

LUCIA I KIRKEN
3. søndag i advent d. 13. dec. kl. 11.00 familiegudstjeneste med Lucia-optog

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Som annonceret i sidste nummer
af A.R. holder vi vores adventsfamiliegudstjeneste 3. sø.i advent,

hvor det 3. lys i adventskransen nu er
tændt.
Denne søndag falder i år d. 13.
december, som ifølge traditionen er
Lucia-dagen. Lucia er derfor tema i

Torben Sminge medvirker i arrangementet sammen med sin trompet.

ganist Kristin Lomholt. Sognepræsten
er liturg (ansvarlig).
Har du lyst til at læse en af de 9
læsninger højt denne aften, så kontakt sognepræsten senest fredag d. 11.
december.
vores familiegudstjenste.
Lucia betyder ’lys’ og historien
peger dermed hen på Kristus, livets
lys, som altid vil være i centrum i vores gudstjeneste.
Børne-ungdomskoret medvirker
under ledelse af organist Kristin
Lomholt i et flot Lucia-optog. Vores
nye lystræ vil også være tændt.
Efter gudstjenesten bydes på
kaffe, sodavand og pebernødder i våbenhuset.

SYNG UD I DET BLÅ!
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Om den nye højskolesangbog. Sogneaften torsdag d. 14. januar 2010 kl. 19.30

Højskoleforstander Jørgen Carlsen.

Jørgen Carlsen er forstander på Testrup Højskole og medredaktør af den
nye højskolesangbog, som udkom i oktober 2006. Han vil stå for en sangaften, hvor vi både i teori og praksis vil beskæftige os med højskolesang. Vi
skal naturligvis gå på opdagelse i den nye højskolesangbog.
Jørgen Carlsen vil i gennemgangen se nærmere på forholdet mellem tekst
og melodi i nogle af sangene. Samtidig vil han give bolden op til en debat om
højskolesangen og dens betydning: hvorfor er det vigtigt at synge – og hvad er
en god højskolesang? Men først og fremmest drejer det sig om at opleve
glæden ved at synge, siger Jørgen Carlsen, der selv vil traktere klaveret under
højskolesangen. Gratis adgang. Alle er velkomne. Kaffe og brød 25,- kr.
AGEDRUP RUNDT 91 - december 2009

KYNDELMISSE - LYSGUDSTJENESTE
Søndag d. 7. februar kl. 17.00
Af Lene Bischoff-Mikkelsen
Lysgudstjenester (Missa Candelarum) har man fejret helt tilbage
fra kirkens begyndelse. Kyndelmisse
er d. 2. februar og iflg. traditionen
vinterens midte (’knude’) og årets
koldeste dag (!). Vi fejrer den på den
første søndag i februar.
Tilbage i den katolske tid var kyndelmisse en fest for Jesu fremstillelse
i templet og Marias renselse 40 dage
efter Jesu fødsel. Man tog også sine

NYTÅR 2009/10
Nytårsaftensdag søndag d. 31. december
kl. 16.00 - med champagne

Af Lene Bischoff-Mikkelsen
Vi vil igen i år i Agedrup kirke
på årets sidste dag, ønske hinanden
godt nytår som optakt til årsskiftet.
Der er Nytårsgudstjeneste onsdag d.
31. december kl. 16.00. Så kan man
også nå hjem til Dronningens nytårstale kl 18!
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lys med i kirke for at få dem velsignet.
Efter reformationen fortsatte man
med at fejre kyndelmisse gudstjenester – nu som en gudstjeneste med
lyset i centrum, fordi det sande lys er
Jesus Kristus.
Igennem salmer, læsninger og
solosang – og selvfølgelig med masser af levende lys – vil vi denne søndag eftermiddag samles om lyset i
skumringens time. Gudstjenesten er
lidt anderledes, end vi er vant til med
Umiddelbart
efter gudstjenesten bydes på et
glas champagne
og et stykke kransekage i våbenhuset.
Der er ingen
gudstjeneste nytårsdag i Agedrup
Kirke.
Vi henviser til nytårsaftensdag og
til nabokirkerne, hvortil kirkebilen naturligvis også kører.

NAVNLIG NAVNE

Nyt fra kirkebogen for september-oktober 2009

Døbte i Agedrup Kirke
13. 9. 09
13. 9. 09
13. 9. 09
25. 10. 09

Lauge Tarp Hansen, Th. sauers Vej 104, Aalborg
Rasmus Nyegaard Trusell, Brohusgade 2, 2.tv., København N
Hjalte Emil Trusell, Brohusgade 2, 2.tv., København N
Ida Marie Klinck, Morbærhaven 2, Bullerup

Vielser i Agedrup Kirke
19. 9. 09

Bonnie E. Sørensen og Thomas T. Olsen, Morbærhaven 1, Bullerup

Bisættelser/begravelser i Agedrup Kirke
11. 9. 09
12. 9. 09
17. 9. 09
30. 9. 09

Grethe Pedersen, Vollsmose Allé 40, Odense NØ
Freddy Jensen, Engtoften 23, Agedrup
Inger Margrete Nielsen, Kirsebærhaven 3, Bullerup
Anne Marie Andersen, Ådalen 3, Ferritslev
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Gudstjeneste med lyset i centrum.

dejlig musik samt centrale læsninger
om lyset og hvad det betyder for os.
En stemningsfuld og håbefuld gudstjeneste. Efter gudstjenesten bydes på
kaffe/sodavand i våbenhuset.

SYNG JULEN UD
Søndag d. 3. januar kl. 17.00
Af Lene Bischoff-Mikkelsen
Første søndag i det nye år er Hellig 3 Kongers søndag og med den slutter julen. Vi vil tænde træet for sidste
gang i denne børne- og familievenlige gudstjeneste. Og høre om vismændene og selvfølgelig synge
Grundtvigs store julesalme: Dejlig er
den Himmelblå.
Til sidst i gudstjenesten vil vi
tømme juletræet for pynt og pakke
julekrybben i sin kasse til næste år.

FOR FORÆLDRE TIL
KONFIRMANDER
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Forældre til sæsonens konfirmander indbydes til møde i Agedrup Sognegård torsdag d. 21. januar kl.
19.30.
Vi vil tale om forberedelsen og
de praktiske ting i forbindelse med
konfirmationerne til foråret. Vi skal
også spille et spil, som hjælper os med
at definere vores opgaver og ansvar i
forhold til konfirmanderne. Det plejer at give en god diskussion!
Der bydes på ost og rødvin. Tilmelding kommer senere pr mail/brev.

ORGANISTENS
KLUMME
Af Kristin Lomholt, organist
FESTLIGE MUSIKALSKE INDSLAG

De ni læsninger d. 20. december kl. 19.00. Ved denne tilbagevendende optakt til julen medvirker
trompetist Torben Sminge. Det er
første gang Torben Sminge optræder i Agedrup Kirke, og vi kan
glæde os til at høre denne fine trompetist. Torben vil ledsage salmer og
carols, og sammen vil Torben og jeg
spille dejlig musik skrevet for orgel og trompet.
Juleaftensdag spiller trombonist Michael Thrane. Vi har før kunnet glæde os over Michaels
trombonespil. Det er lige så smukt
som isblomster på vinduet juleaftensdag.
MUSIKGUDSTJENESTE

Søndag d. 24. januar kl. 16.00
får vi i Agedrup Kirke mulighed for
at opleve to fantastiske musikere.
Det er Adam Ørvad, accordion og
Radmilla Rajic Njue, sopran, med
deres “Balkan in Soul and Spirit”
som vi kan glæde os til at høre. Det
er musik der stammer fra østeuropas
sigøjnertraditioner. Toner fyldt med
energi, glæde og melankoli.
Duoen er fornylig vendt hjem
fra en turné i Serbien og Bulgarien,
hvor de har optrådt ved en række
musikfestivaler.
Adam og Radmilla er begge
klassiske musikere med et solidt
fundament. Radmilla Rajic Njue er
udannet ved konservatorierne i
Sarajevo, Aalborg og København.
Adam Ørvad debuterede i 2005 fra
solistklassen ved Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium og har siden
optrådt med førende internationale
ensembler.
Både børn og voksne er velkomne til musikgudstjenesten.

AGEDRUP KIRKES BØRNE- OG
UNGDOMSKOR

DEJLIG JULETID

Så kan vi glæde os til endnu en
dejlig
juletid. Og dog... denne tid er
Kom og hør os i december! Vi
også
tiden
med de stærke modsætninsynger dejlig julemusik og går Luciager: Vi er i vinterens hjerte med kulde
optog. Det er bare så flot!
Kor og korskole er for alle piger og mørke. I december finder vi årets
korteste dage – de dage, hvor solen
og drenge i 2.- 6. klasse, som elsker
giver os mindst lys.
at synge, og for dig som har lyst til at
Men det er også de dage, hvor lylære at synge. Det er ikke svært og
set fra tusinde lamper og levende lys
alle kan lære det!
Hvis du er ny i koret starter du i kommer os i møde på gaderne, i kirkerne og hjemme i vores stuer.
Vi bliver budt ind til en stor
fest med levende lys, men på
samme tid er vi omsluttet af
vintermørket. Igennem disse
modsætninger vækkes både
glæde og sorg.
Voksne kan blive udmattede af julen, allerede inden
den er begyndt. Der er så
mange forventninger, og de
forventninger vi har til os selv,
Der er 23 piger og drenge i kirkens børne- og
er ofte de største. Men forungdomskor. Koret synger både klassisk og pop.
ventningen hos børnene, forkorskole. Her er du i 2-3 måneder. I ventningen om en vidunderlig og
magisk tid – den kan vi lære af. Vi
korskolen lærer du at synge solmisation (det er sådan noget med do-re- kan tage børnene ved hånden og gå
mi), du begynder at lære noder, og du med ind i børnenes glæde. De be’r os
ikke om overdådige måltider, og de
lærer en masse super-go’e sange.
I koret er der 23 piger og drenge, dyre gaver er i bund og grund også
som synger (og danser!) vildt godt. Vi noget, vi voksne selv lægger op til.
Måske kan vi denne december se
optræder i kirken en gang om måneden - næsten altid om søndagen. Vi julen påny gennem vores børn. For de
ser mere end vi og fyldes af endnu en
synger både pop, gospel og klassisk.
I koret og i korskolen hygger vi gang af glædesfyldt undren over det
lille barn, der blev født imellem staldos meget sammen. Sommetider kan
ens dyr. Og lige netop der finder vi
man blive veninde eller ven med nojulens glædelige budskab, som er så
gen nye, måske nogen fra et andet
stort, at det også kan rumme sorgen.
klassetrin. Konflikter løser vi, når de
kommer ,og vi lærer at blive gode
Barnlig undren er en puls
kammerater alle sammen.
For himlens tegn på glæde
Da vi optræder og er afhængige Med frydeslag igennem livet
af, at du og alle de andre er der hver
Er i barne-øjne sat
gang, får du løn for at være med i koBarnlig undren tænder lys
ret. Du kan godt melde afbud, hvis du
Som en ubrudt kæde
er syg eller skal noget vigtigt.
Så øjet ser hvad Du har givet
Fra den første julenat
KORTIDER
Tekst Leif Rasmussen fra CD’en
Korskole
torsdage 13.30-14.00
“Missa do Povo” –”Salmer til en laKor
torsdage 14.15-15.45
tinamerikansk messe om børn fra fatVi synger i Sognegaarden.
tige befolkningsgrupper i Brasilien”
Hvis du har spørgsmål så bare
ring til mig! Kristin 2052 7542
Mange hilsner fra Kristin
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GUDSTJENESTER
Søndag d. 6. december (2.sø.i advent) Matt. 25,1-13: de 10 Brudepiger
*Fredag d. 11. december (Juleevangeliet) Luk. 2,1-14: Jesu fødsel
*Søndag d. 13.december (3.sø.i advent) Luk. 1,67-80: Zakarias lovsang
*Søndag d. 20. december (4.sø.i advent)
*Tirsdag d. 22. december (Juleevangeliet) Luk. 2,1-14: Jesu fødsel
*Torsdag d. 24. december (Juleaften) Luk. 2,1-14: Jesu fødsel
*Fredag d. 25. december (Juledag) Johs.1,1-14: Ordet der blev kød
*Lørdag d. 26. december (2.juledag) Matt. 10,32-42: af udsendelsestalen
Søndag d. 27 december (Julesøndag)
*Torsdag d. 31. december (Nytårsgudstjeneste) Matt.6,5-13: Fadervor
Fredag d. 1. januar (Nytårsdag) Matt.6,5-13: Fadervor
*Søndag d. 3. januar (H.3.K.søndag) Johs.8,12-20: Verdens lys
Søndag d. 10. januar (1.sø.e.H3K) Mark.10,13-16: Jesus og de små børn
Søndag d. 17. januar (2.sø.e.H.3K) Johs.4,5-26: Den samaritanske kvinde
*Søndag d. 24. januar (Sidste sø. e. H.3.K.) Johs.12,23-33: Hvedekornet
Søndag d. 31. Januar (Septuagesima) Matt.25,14-30: De betroede talenter
*Søndag d. 7.februar (Seksagesima) Mark. 4,26-32: Lignelsen om sennepsfrøet
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10.15 + 11.00
11.00
19.00
9.30 + 10.30
14.30 + 16.00
11.00
9.00
Ingen
16.00
Ingen
11.00
10.00
9.00
16.00
10.00
17.00

C.O. Christensen
Dagplejer + børnehaver
Familiegudstjeneste m. Lucia
De 9 læsninger, musikgudstj.
Skoleafslutning

H.A. Bisgaard
Kirkebil til nabokirker
Med champagne
Kirkebil til nabokirker
Vi synger julen ud
M. Sauerberg
Musikgudstjeneste
Kyndelmisse

* 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

IKKE EN NAT SOM DE ANDRE
Julens gudstjenester - orientering ved sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen
JUL FOR DE MINDSTE

Fredag d. 11. dec. indbydes dagplejer, børnehaver og børn i især
denne aldersgruppe til at komme og se juletræerne blive tændt i
Agedrup Kirke. Der afholdes to gudstjenester: For de mindste kl
10.15 og for børnehavebørnene samme dag kl. 11.00.

24JUL FOR SKOLEN

Tirsdag den 22. december 0.-2. kl. kl. 9.30 og 3.-4. kl.10.30.
DE 9 LÆSNINGER

Gudstjeneste kl. 19.00. Vi synger julen ind.
JULEAFTEN

Gudstjenester kl. 14.30 og kl. 16.00. Michael Thrane vil medvirke på trombone.
JULEDAG

Højmesse kl. 11.00. Jule-solo ved kirkesanger Annie Leth.
2. JULEDAG

Gudstjeneste kl. 9.00.
NYTÅRSAFTENSDAG

Gudstjeneste kl. 16.00. Champagne i våbenhuset.
HELLIG 3 KONGER

Gudstjeneste kl. 11.00. Vi synger julen ud.
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Glædelig jul!

