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Vild udfordring
for kunstmaleren
Per Adolfsen

BULLERUPMALER
UDSTILLER I NEW YORK
Bullerupmaleren Per Adolfsen har opnået at få en 1½-årig aftale med Gallery Jaeckel på Manhattan i New York. Der er fernisering
på den første udstilling allerede torsdag den 11. februar, hvorefter udstillingen fortsætter en måneds tid. Perspektiverne er vilde for
den 45-årige kunstmaler med en fortid som bankmand. - Jeg aner ikke hvad der kommer ud af det her. Men jeg har en plan, siger
Per Adolfsen, der ikke ønsker at blive berømt. Han ønsker bare at blive bedre og at få en mere dynamisk og spændende dagligdag.

KIRKEBLADET
LÆS bl.a. om
Visionsdagen i
Agedrup Kirke,
Påskens gudstjenester, Kyndelmisse lysgudstjenesten, Sogneindsamling 2010
og Von Hagen

Greta fik AR-prisen

S. 20-24

s. 7

Christoffer optræder
til skolefesten
s. 15
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Zoneterapi om aftenen
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■ Jane Steneman Hansen er efter
endt uddannelse nu klar til at åbne
en lille hjemmeklinik på Brolandvej
71, hvor hun tilbyder zoneterapi og
massage.
- Gerne i en kombination, da
mange af vores muskler er organstyret og jeg via zoneterapien styrker organerne.
Jane Steneman holder kun åbent
3 aftner om ugen fra kl. 16.30, da
hun de seneste 9 år har arbejdet som
privat passer - et job hun holder
meget af og ingen planer har om at
stoppe med.
Jane Steneman Hansen er gift på
20. år og mor til 2 drenge på 17 og
20 år. Hun har været færdiguddannet
i et år som zoneterapeut og er netop
uddannet som fysiologisk massør.
Jane Steneman træffes på mobil 3023 7284.
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Receptionen på kroen
Af Ole H. Christiansen
■ 10 år har Helle og Søren Grønning resideret på Møllekroen, og da
de nu har overtaget hele molevitten,
skulle det fejres med en reception
fredag, den 22. januar.
Helle ses her ved siden af et af
de 3 gaveborde.

Foreningsmøde i
Skyttehuset
Af Ole H. Christiansen
Som hvert år samledes repræsentanter for alle foreninger i Fjordagerområdet med Fjordager Idrætsforening som tovholder til det såkaldte Fold-dig-ud-møde - i år den
21. januar i Skyttehuset. Man søger
at koordinere aktiviteterne og berette
om årets gang.
I år var vores nye (genbrugs)borgmester, Anker Boye, foredragsholder om sine nye aktiviteter. Vi
kender de fleste, men i flæng kan
nævnes bedrifter som Kulturmaskinen, nyt teaterhus, kanalforbindelsen, forstadspuljen, nedlæggelse af Th. B. Thrigesgade, lukning
af Rugårdsvejs udkørsel til Stationsvej, det nye sygehus til 6,3 mia og
gøgeungerne, de private hospitaler.
Dertil som noget nyt: nogle
byplanlæggeres forslag til en ringlinie med sporvogne på ledige arealer, så de ikke belaster villavejene.
Borgmesteren svarede beredvilligt på vore spørgsmål, men tiden var
for kort, da han som næstformand i
Kommunernes Landsforening skulle
til København og forhandle med regeringen om madordninger.
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Helle Grønning har sammen med sin
mand, Søren, netop fejret 10 års jubilæum på Møllekroen.

Lokalhistorisk Forening
Af Ib Holdt, formand
■ Mandag den 23. februar kl. 19.30
er der generalforsamling i Lokalhistorisk Forening.
Foreningen driver et historisk
arkiv i Sognegården. Hvert år arrangerer foreningen aftener eller eftermidage, hvor en person med tilknytning til egnen fortæller eller
med et indhold fra egnen af historisk art. Foreningen er nu snart 20
år gammel.
Desværre er formandenikke
kun 20 år gammel, men 20 år ældre
end da foreningen gik i støbeskeen.
Det er nødvendigt at yngre melder
sig på banen, hvis foreningen på lang
sigt skal bestå. Til generalforsamlingen giver foreningen såvel kaffe som
brød.

OLÉ, OLÉ, OLÉ, OLÉ!
Lars Arvads vinterrevy flot gennem år 2

Vinterrevyens nummer med nyrestensoperationen til taktfaste fan-slagsange og sygehuspersonale i OB-gevandter var pragtfuldt.

INDLÆG

ro, homogenitet og bedre timing. Og
frem for alt bedre tekster.

Af Erik Schmidt

HØJDEPUNKTER

Det var en noget mere afslappet
og sikker Lars Arvad, som dette år stod
i spidsen for Odense Vinterrevy.
Også da direktøren som én af sine
mange opgaver selv gik på scenen med
numre som fx Skallebølle forever,
Fars igen, Noget om billigrejser,
Gamle venner og Hjemløs.
Efter færdiggørelsen på skuespillerskolen i Århus, trådte 30-årige Lars
Arvad sidste år i karakter som dén
revydirektør, han siden den pure ungdom har haft inde i maven. Med stor
succes. Og - ikke uvæsentligt - med
sorte tal på bundlinjen.
I vinterrevyens første år var der
hundrede ting at tænke på, og hele karrieren og fremtiden var på spil. Det
kunne trods succes’en mærkes.
Men sidste års hektiske vibrationer var i år afløst af mere selvtillid,

Der er også grund til at fremhæve
teknikken. Med nye tæpper og scenedekorationer, havde den lokale teknik-troldmand, Michael Eglin, rigtig
fået noget at lege med, noget som lyset kunne materialiseres gennem.
Til revyens bedste numre hørte
Skallebølle forever med Lars Arvad i
en elsket rolle som enfoldig fynsk
bonde. I Fars igen giver han den som
manden, der efter at baby har eksproprieret mors bryster, begynder at
se frem til en retfærdig generobring.
Nummeret med nyrestensoperationen til taktfaste fan-slagsange og
sygehuspersonale i OB-gevandter var
pragtfuldt, og af øvrige højdepunkter kan nævnes den satiriske En samfundshjælper og Jeg har været en gris
i dag, Du og jeg og selvfølgelig Maibom-klassikeren Thorleif naturel.
Vinterrevyen 2010 var mere hel-

støbt end debutrevyen sidste år, og der
er al mulig grund til at tro, at revyen
har bidt sig fast i Odenses Kulturliv,
som frosten i januar måned.
MAIBOM

Odense Vinterrevy 2010 var sjov.
Der var både humor til krybdyrhjernen
og til hjernebarken, og grinet blev der,
så kropsvæskerne stod ud af øjne og
knaphuller.
Leif Maibom satte sine solide
aftryk på revyen. Maibom, der selv
er direktør for Sønderborg-revyen,
havde leveret tekster til 13 ud af 24
numre, og han har uomtvisteligt også
tæft for afleveringen på scenen.
Men med hans energi og erfaring,
som Lars Arvad naturligvis har brug
for, kan han fremover blive en hæmsko for udviklingen af Lars Arvads
personlige revystil. Hertil kommer,
at revyen stadig mangler at findyrke
en ingrediens: Den lokalt vinklede politiske satire. Her er Maibom formentlig ikke den helt rette mand.
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ARTIKEL
Af Erik Schmidt

POSTKASSER
BOMBESPRÆNGT
Ole H. Christiansen, der selv er tidligere postmester, er gal over nytårshærværket.

INDLÆG
Af Ole H. Christiansen
Hvorfor pokker skal vore postbrevkassere bombesprænges hvert år.
Det var galt sidste år, og vi skrev

i Agedrup Rundt nr. 91, at det nu må
høre op. Alligevel blev begge postkasserne på Skovhaven ved Superbrugsen splittet ad.
Er det helt umuligt at finde misdæderne? Nogen må kende dem, så
de kan blive stillet til ansvar for forbrydelsen!

Per Adolfsen har svært ved at få
ro på sig selv. Han er netop blevet
færdig med en serie af store billedværker, som han er i færd med at
pakke. De skal sendes over dammen
og udstilles på et galleri i New York.
En soloudstilling, som kunstneren
selv har skaffet sig.
Efter en kreativ tørkeperiode,
opsøgte han med en bog om sig selv
under armen en del af gallerierne i
Chelsea, som er den del af New York,
hvor samtidskunsten dominerer mere
end 500 gallerier - allesammen samlet på 10 gader.
På Stux Gallery, der er ét af de
store, blev Per Adolfsen interviewet
i en time af Dr. Stefan Stux, der lovede at holde øje med danskeren. På
Red Flag Gallery blev han tilbudt en
gruppeudstilling, men da han kiggede
forbi hos Gallery Thomas Jaeckel,
kom ejeren med et bedre tilbud.
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Bullerupkunstner på
spændende eventyr

PER ADOLFSEN FÅR SOLOUDSTILLING I NEW YORK
- Jeg gør ikke det her for at blive berømt, men for at blive bedre, siger Per Adolfsen. For at å en mere dynamisk hverdag. Møde
andre kunstnere og nye, kritiske øjne. Det skal være sjovt og spændende. Og grunden må gerne gynge lidt under mig.

- Hvis jeg åbner en flaske champagne, så går du ikke flere steder. Jeg
har et hul i februar, så får du et soloshow. Har vi en aftale? Sådan sagde
galleriejeren Thomas Jaeckel, som
ifølge Per Adolfsen er en „upcoming“
galleriiejer, som matcher en „upcoming“ dansk kunstmaler.
FERNISERING PÅ MANHATTAN

Nu har Bullerupmaleren en 1½årig aftale med New York-galleriet.
Der er fernisering på den første udstilling torsdag den 11. februar kl.
18.00-20.30 på Gallery Jaeckel,
Manhattan, New York. Udstillingen
fortsætter fra 12. februar til 9. marts.
Perspektiverne er vilde.
- Jeg aner ikke hvad der kommer
ud af det her. Men jeg har en plan,
siger Per Adolfsen.
Per Adolfsen forsøger at undgå
de små skvulp fra den kunstneriske
andedam i Danmark.
- Jeg tager bagvejen. Jeg vil opleve noget med mit arbejde. Møde
nye mennesker. Jeg gør ikke det her
for at blive berømt, men for at blive
bedre. Få en mere dynamisk hverdag.

Møde andre kunstnere og nye, kritiske øjne. Det skal være sjovt og spændende. Og grunden må gerne gynge
lidt under mig. Min verden har allerede åbnet sig.
VERDEN FLYDER

Per Adolfsens atelier i den gamle
brugs på Brolandvej flyder med maling, tape, spraydåser og enkelte cigaretskod. Nøjagtig som de fleste
gerne vil forestille sig værkstedet hos
en ægte kunstner, der kun sanser sin
kunst, når inspirationen er over ham.
Og en rigtig kunstner er Per
Adolfsen. Han maler på baggrund af
personlig anfægtelse, og han lever af
det. Det har han gjort, siden han for
ca. 20 år siden sagde sit gode bankjob op for at hellige sig kunstmaleriet.
Men siden hans første tur til New
York er der er sket noget med hans
billeder. Farve-, form- og motivmæssigt har han slået sig løs. Hans
billeder er blevet mere ekspressive.
Der er noget vigtigt på spil i hans billeder, som ofte består af både abstrakte og figurative elementer.
Per Adolfsens nye billeder er

fyldt med rør, skytsengle, huse, veje,
skilte, vandtårne, skorstene og el-master. En del af bløddelene er forsynet
med små søm.
- Det er fordi vi prøver at nagle
livet fast, men det kan vi ikke. Livet
er flydende! Verden flyder! The
world is floating! Det sidstnævnte er
i øvrigt titlen på Per Adolfsens udstilling i New York.
LIGEGLAD MED PENGE

- Jeg har aldrig haft det sådan her
før. Det er ikke pengene, der er min
motivation. Dem er jeg sådan set ligeglad med. Men jeg kan mærke, jeg
har fat i noget. Jeg blotter mig selv.
Prøv at se mine billeder! Hvad siger
de? De fortæller om en mand, som er
fortabt, ikke?
- Det er måske en form for
midtvejskrise, jeg er havnet i. Men
når virkeligheden rammer mig, bliver
jeg udfordret, og det bærer mine billeder præg af. Jeg har ligesom genfundet noget vildskab fra min ungdom
- siger den 45-årige Bullerup-kunstner, mens han tænder en smøg og
sætter Raveonettes på CD-afspilleren.
AGEDRUP RUNDT 92 - februar 2010
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HJÆLP HAITI HER & NU!

læggelser og sammenstyrtede bygninger, blandt dem hospitaler, skoler og
regeringskontorer.
Mange tusinde mennesker er
omkommet, dødstallet stiger og der
hersker kaos overalt.
Haiti har brug for al den hjælp,
landet kan få så hurtigt som muligt.
Det er muligt at hjælpe gennem
flere nødhjælpsindsamlinger, således
Folkekirkens Nødhjælp:
På nettet: Støt Haiti<http://
www.noedhjaelp.dk/giv_et_bidrag/
formaal/
hjaelp_ofrene_for_jordskaelvet_i_haiti>
Sms: NØD til 1277 - koster 100 kr.
Ring: 90 565 565 - koster 100 kr.
Giro: Reg. 9541 Konto. 540 0023 mrk. Haiti

Situationen er kaotisk på Haiti, men hjælpen er på vej. Foto: Eric Celiz, ACT

Indsamlingsbøssen står parat i Agedrup Kirke
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Haiti blev den 13. januar ramt af
det værste jordskælv i 200 år.

Mellem tre og fem millioner
mennesker anslås at være påvirket af
jordskælvet.
Der meldes om omfattende øde-

VEJKIRKER

MY FAIR LADY
I AGEDRUP

- Men ikke i Agedrup
Af Vicky Andersen
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Du kan også den kommende tid
give et bidrag til ‘Støt Haiti’ via Folkekirkens Nødhjælp, når du er i Agedrup Kirke og Sognegård, hvor
indsamlingsbøssen står parat.

I Agedruphallen til maj

I Danmark er der over 2000 kirker. Nogle er næsten 1000 år gamle,
andre er nye. Mange - men ikke alle er åbne for besøgende.
I kirken kan du...
- sidde i stilhed, tænke, bede en bøn,
læse i bibel eller salmebog som findes i kirken
- opleve kirkens kunst, symboler, arkitektur og historie
- tænde et lys, hvis der er en lysglobe
eller lignende
- deltage i gudstjenester, andagter og
koncerter
- tage kirkeblade og evt. andet fremlagt materiale
I de sydeuropæiske lande er det
et meget almindeligt og rart syn at se
en åben kirkedør. Fotoet her er fra en
lille italiensk landsby, hvor præsten

Det bliver Maria-Louize Helbo,
der skal spille Eliza Doolittle, når
Fjordagerscenen til maj opfører „My
fair lady“ i Agedruphallen.
I alt medvirker 30 ikke færre end
skuespillere.
I Sydeuropa er det almindeligt med en
åben kirkedør.

ofte får en snak med beboerne før og
efter gudstjenesten.
Agedrup Kirke hører desværre
ikke til de danske åbne kirker, også
kaldet vejkirker.
Den nærmeste vejkirke er Seden
Kirke som dagligt er åben fra 8.0017.00.
Man kan læse meget mere om de
åbne kirker på www.vejkirker.dk
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Maria-Louize Helbo

AGEDRUP RUNDT PRISEN

2009
KÅRINGEN

Verdenspressen var på plads, og det var ikke nemt at komme til at tage et billede af den nykårede „Årets Agedrupper“, Greta
Nielsen - her sammen med Agedrup Rundts Ole H. Christiansen, der overrakte prisen.

GRETA LØB MED PRISEN

lig indsats.
Greta har ikke mindst været aktiv i Beboerforeningen og Heksefonden, som hvert år står for Skt. Hans
Greta Nielsen vandt AGEDRUP RUNDT PRISEN fordi hun er -arrangementet bag butikstorvet.
- Jeg kom ind i beboerforeningen
en ildsjæl, som er aktiv i beboerforeningen, ældrerådet,
og Heksefonden dengang Ulla var
lokalrådet og Heksefonden
formand. Jeg syntes, hun var så flittig, og jeg ville gerne hjælpe.
Greta Nielsen er også involveret
len, kirken og beboerforeningen. Den
Af Erik Schmidt
i ældrerådet og lokalrådet.
gives til en person, som har gjort sig
I 1966 flyttede hun sammen med
Blandt otte nominerede blev det bemærket i lokalområdet med en særsin mand, Erik, til
Greta Nielsen, som vandt Agedrup
Bullerup.
Rundt Prisen, der for nylig blev overI 15 år arbejrakt ved en lille højtidelighed i Sognedede hun på Odense
gården.
Sygehus, i 9 år i be- Jeg er stolt og taknemmelig for
driftssundhedstjeprisen, sagde den 70-årige ildsjæl, da
nesten på Lindø og
hun af Agedrup Rundts Ole H. Chri16 år som hjemmestiansen fik overrakt et diplom og en
sygeplejerske.
keramikskål med en afbildning af JoArbejdsmiljø
natan Livingstone Havmåge i flugt
har været hendes
hen over Bullerup Strand. Skålen er
store interesse, og
udført af billedkunstneren Ida Holm
hun har således
Mortensen.
Prisen er indstiftet af Agedrup Ikke alle havde tålmodighed til at vente på resultatet af pris- også været sikkerhedsrepræsentant.
Rundts tre baggrundsgrupper - sko- uddelingen, men så er det godt, man har Agedrup Rundt!
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KAREN BLIXENS
AFRIKA
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OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE Træk fra sognet i 1900-tallet

SÅDAN OPSTOD
FJORDAGER KOMMUNE
Fra 1962-66 skete der en voldsom udvikling i Agedrup. Der kom ny
skole og børnehave, nye udstykninger, nyt vandværk og nyt butikstorv. Agedrup, Aasum og Seden blev enige om en kommunesammenlægning, men man kunne ikke blive enige om navnet
Af Ib Holdt, fmd. lokalhistorisk Forening

Den blinde organist, Laura Nielsen, søgte nu sin afsked på grund af
alder. Hun havde været organist ved
kirken i 47 år. Hun og søsteren Anne
fulgtes ad i kirke hver søndag fra Vester Kærby, den seende ledte den
blinde. I folkemunde kaldtes de altid
“Spillepigerne”.

Ved præstegården lå en stråtækt
avlsgård med forpagterbolig. Når
konfirmanderne gik til forberedelse
hos præsten, lå inde i præstegården
en stue indrettet til undervisningslokale.
Med de mange, der nu
kom, var dette en uholdbar
FJORDAGER KOMMUNE
situation.
Da nu sognerådene i
Menighedsrådet arbejSeden-Aasum og Agedrup
dede nu på at få nedlagt
var blevet enige om at slå
avlsgården og udpagtet jorpjalterne sammen afholdt
den. Når avlsgården var
de nogle fællesmøder,
nedrevet, skulle der så bygnogle med bl.a. stiftsges en pavillon, dels til
amtmand Høirup, som sikonfirmandundervisning
den 1951 havde været forIb Holdt
og dels til brug for FDF i
mand for “ByudviklingsFormand for
Lokalhistorisk Forening
Sognet.
udvalget for OdenseAlt dette skulle afslutegnen”. Han var godt kendt
tes inden 31. marts 1966.
med lokaliteterne, så han
Pavillonen lå, hvor nu i dag Sogne- foreslog, at den nye kommune skulle
gården ligger.
hedde Aasum, for som han sagde:
“Aasum er jo et gammelt kendt
ORGELFONDEN
herredsnavn”.
I mange år klippede en række beAgedrup Sogneråd meddelte derboere frimærkerne af deres brugte ku- for Seden-Aasum Sogneråd, at de synverter, disse brugte frimærker blev så tes navnet Aasum var fint til den ny
afleveret til pastor Wendelboe. Efter storkommune.
at frimærkerne var ordnet og sorteret
Den 1.maj 1965 meddeler Sedenblev de solgt til en frimærkehandler i Aasum Sogneråd, at de ikke vil være
Odense. Indtægten fra dette blev kaldt med til en sammenlægning under nav“Orgelfonden”.
net Aasum.
Kirkens første orgel var fra 1913,
Frustrationen var stor i Agedrup.
det var udtjent, så et nyt blev taget i Sognerådet indkaldes og det svarer:
brug den 18. juli 1964.
”...at de er villige til forhandling om
De mange års frimærkesalg be- sammenlægning på betingelse af at
talte ikke orgelet, men bidrog væsent- navneemner ikke udelukkes. I modsat
lig til det.
fald betragter Agedrup Sogneråd forNr. 92 - februar 2010

handling om sammenlægning for formålsløst før 1966. Agedrup Sogneråd
synes det er urimeligt, at en afgørelse
af navnet skal udelukke en sammenlægning.”
Der er allerede sat fælles ting i
gang. Sognenes politiske foreninger
er begyndt at tale sammen om sammenlægning, da der jo helst skal laves politiske lister, der dækker hele
storkommunen til det kommende
kommunale valg.
Man enedes nu om at gå sammen
til et fællesmøde med skriftlig afstemning om kommunenavnet. Forudsætningen var, at tre navne var udelukket: Agedrup, Seden og Aasum.
På mødet var der forslag om at
sammensætte navnet af de tre sognes
forbogstaver til navnet Asaa. Men det
var der en kommune i Nordjylland,
der hed.
Da man nu kiggede på de store
luftfotos, der hang på væggene i de
to kommuners kontorer og på disse
så markerne ud til Odense Fjord, blev
navnet Fjordager foreslået. Det blev
så den ny kommunes navn.
Stiftamtmanden skal efter sigende have taget sig til hovedet, i det
han sagde: “Fjordager, ja men det er

Møde i forsamlingshuset 1965.

Brolandvej i Agedrup 1964.

udsigt, at han måtte bygge vest for
Landevejen.
der jo ikke noget, der hedder.”
I 4 år hed storkommunen Fjordager. Navnet er jo om noget banket
fast, da både slagteren, idrætsforeningen, teaterforeningen med flere har
benyttet navnet.
SKOLE, BØRNEHAVE OG VANDVÆRK

Den 10. august 1965 holdt sognerådet møde med mange punkter på
dagsordenen. Skolen havde nu syv ansatte lærere, idet Keld Olsen var startet den 1. august.
Der tilmeldes hele tiden nye børn
til skolen, hvis denne udvikling fortsætter, må nogle af klasserne deles i
2 parallelklasser til august 1966.
Der stilles en grund til rådighed
for den kommende børnehave, og den
foreløbige bestyrelse kan nu begynde
at detailplanlægge byggeriet.
En kreds af vandbrugere ønsker
et offentlig orienterende møde om
vandforsyningen. De vil vide, hvor
vandet skal komme fra, og hvad det
vil koste fremover.
Hidtil har det været sognerådet,
der indbød til offentligt møde, nu
fremsender nye beboere ønske om og
nærmest en dagsorden til et sådant
møde. Det er nye tider i Agedrup
Sogn.
BUTIKSTORV MEN IKKE INDUSTRI

Den 12. oktober 1965 sælger
Frinch Nielsen sin sidste jord til brug
for sognets nye butikstorv. Sognerådet køber jord til adgangsvej til den
kommende børnehave af Carl Rasmussen for 12.000 kr.
Da kommunen købte Lindegård,
lå der 18 tdr. land af dens jord vest
for Kertemindelandevejen. Man
havde da planer om et industrikvarter
på arealet, men boligministeriet er nølende i sagen. Nu foreligger der et svar
fra boligministeriet. Det vil undgå
flere ind- og udkørsler til Landevejen.
Kommunen opgiver nu tankerne
om industri på denne mark.
Hans B. Andersen får nu lov til
at udvide sin møbelfabrik i Borsvinget, han havde tidligere fået sat i

TOFTDAHLS DALTOFTEN

Der er nok at se til her i slutningen af 1965. Butikstorvet skal gøres
byggemodent. Leo Toftdahl er startet
som selvstændig med tegnestue i Pileløkken. Han ønsker at bygge rækkehuse i en udstykning nord for
Agedrupvejen.
Området har endnu ikke noget
navn, så Leo Toftdal efterlyser hos
sognerådet et navn på udstykningen,
noget af det sidste sognerådet beslutter (den 7.marts 1966) er at navngive
udstykningen Daltoften efter dens første bygherre Toftdahl.
Da nu det ser ud til, at Bullerup
bliver endog ret stor, så står renseanlægget foran en udvidelse. Da
Bullerup ligger ret lavt må grundvandsspejlet sænkes. Det kan kun lade
sig gøre, hvis mølleren frasiger sig
opstemningsretten.
Bag Bullerup Vandmølle ligger
en ret stor opstemmet sø, Mølledammen. Kommunen køber nu
opstemningsretten af mølleren, Victor Andersen for 34.000 kr.
Nu reguleres og uddybes det
slyngede åløb. Vandmøllen stopper
efter at den har malet korn i mere end
500 år.
I de følgende år køres læs på læs
af overskydende jord i Mølledammen.
Hvor der før lå en idyllisk smuk sø,
ligger nu andelsboligforeningens huse
i den tidligere Mølledam.
KERTEMINDEBANEN STOPPER

Al ting har sin tid. Også Kertemindebanen stopper den 1.april
1966.
I tusindvis af passagerer har gennem mere end 60 år benyttet banen.
Varme somre med fyldte dansetog fra
Odense til Kerteminde til det kølende
vand var en givtig forretning. Nu har
folk fået bil og kan køre til Odense
eller Kerteminde, når det passer dem.
Fra Bullerup Station gik et sidespor over i Skovhaven. Der havde
banen, da den blev anlagt hentet grus,
nu holdt der gamle udrangerede togvogne på sporet.
Et par dage efter den 1.april duk-

kede et rangerlokomotiv op og trak
hele vognkirkegården til Odense i
meget langsomt tempo.
På en bænk ved stationen sad
nogle af Bullerups ældre herrer og nød
en forårsbajer, mens de væddede om,
hvor langt dette det sidste tog mon
nåede. Det nåede Odense.
Agedrup Station havde i mange
år været både telegraf og posthus for
hele sognet. Nu flyttede posthuset til
Bullerup. Det var også meningen, at
sygekassen skulle flytte dertil, men det
skete ikke.
I mere end 30 år havde sognet
haft en landpolitistation, også den
blev nedlagt.
DEN NYE KOMMUNE

Den 1.april 1966 overdrager den
sidste sognerådsformand i Agedrup,
Frode Holm Madsen kommunens aktiver til Olav Nielsen fra Aasum, den
nye formand i Fjordager Kommune.
Igennem århundreder har generation efter generation levet i Agedrup
Sogn. Udviklingen var næsten umærkelig. Man levede som ens forældre
havde levet.
Der er afgørende ting, der forandrer betingelserne såsom skolen, udstykningen, næringsfriheden, dræning
af markerne, mejerierne, banen,
snedkerierne og gartnerierne. Alt dette
er ting som befordrer en udvikling.
Alle i sognet kendte hinanden.
Alle kunne mødes i kirken og i forsamlingshuset.
I 1956 stammede de allerfleste af
de 70 skolebørn fra slægter herfra
sognet. I 1966 var elevtallet tredoblet,
og de fleste elever var tilflyttet sognet.
Sognet var i århundreder et fattigt landsogn. Nu udviklede sognet sig
til en såkaldt soveby, man sov der,
men arbejdede i Odense eller på
Lindø.
De nye indbyggere tjente godt.
En periode var Agedrup Sogn gennemsnitligt det mest velhavende postdistrikt i Odense Kommune.
Alt dette skete meget hurtigt. De
nye indbyggere ikke kun sov der, de
blandede sig i høj grad i foreningslivet, i skole, i kirken og i forsamlingshuset.
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INDBRUD I LOKALARKIVET

Dame- og herrefrisør

Arkivalier og fotos spredt ud over gulvet
Af Ole H. Christiansen
Mellem jul og nytår skete der indbrud gennem et vindue i Sognegården.
Et sådant sted består værdierne
af kopper, tallerkener og bestik samt
rengøringsmidler og -redskaber. Alligevel har man brudt dørlåse itu og
opbrudt skabe, der indeholder Agedrup Lokalarkivs arkivalier og fotos,
som af bestyrelsen møjsommeligt er
registreret og nedlagt i en masse kasser og kuverter.
Det syn, der den 28. december
mødte 4 medlemmer af bestyrelsen af
arkivet, var store dynger arkivalier, der
lå spredt ud over gulvet, hvorfor der
forestod et ikke under 5 timers arbejde

SK Totalbyg
Søren Kjeldsen
Døren ind til kontoret var ødelagt og en
skabslåge brudt op under indbruddet.
Her ses en ærgerlig Poul Anker Jensen
fra bestyrelsen.

for at få nogenlunde orden på tingene.
Arkivalier, der først må åbnes i
2040, var revet itu, så er der noget at
sige til, at de var grædefærdige, men
også rasende.

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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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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OLESENS LIV MED ENERGI
I hele sit arbejdsliv var Per Olesen fra menighedsrådet beskæftiget med elforsyning og
gas. Nu bruger han energi som babysitter, cykelrytter, bestyrelsesmedlem og turist.

MINIPORTRÆT
Af Karin Ritter, menighedsrådet
Vores portræt serie skal nu handle
om en af de “gamle” medlemmer,
nemlig Per Olesen.
Siden 1971 har han haft adresse
i Rønnehaven i Agedrup, hvor han
købte hus sammen med sin kone.
Per arbejdede i hele sit aktive liv
indenfor gas og elforsynigssektoren,
bl.a. Fynsværket . Her stod han for en
stribe nybygninger, for værket skulle
jo udvide i takt med det stigende energiforbrug.
BØRNENE OGSÅ INGENIØRER

Siden kom der børn til, en søn og
en datter. De er for længst ude i deres
eget liv med job, familie og venner:
datteren er sammen med mand og 2
børn bosat på Sjælland og sønnen har
sammen med sin familie sit virke i

Erritsø.
Til Pers store glæde er der tit brug
for ham som babysitter for de 4 børnebørn i alderen 1 til 5 år, så han kører gerne her og der og tager del i de
unge familiers liv.
En anden stor glæde for Per, at
begge hans børn har uddannet sig som
ingeniører inden for energi-området,
hvor han selv har været aktiv hele livet.
Pers kone døde i 2000 af en
kræftsygdom, og på den baggrund har
han siden da arbejdet som frivillig
kontaktperson for kræftramte igennem Kræftens Bekæmpelse.
Her har han gennem årene fået et
godt netværk indenfor denne organisation, som tæller andre frivillige og
læger og ikke mindst Arne Rolighed.
DANMARK RUNDT

Der er mange interesseområder,
når det gælder Per. Han er medlem af
mange faglige organisationer og be-

Per Olesen er tidligere direktør for Naturgas Fyn og formand for skolenævnet.

Af Ole H. Christiansen
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VÅBENHVILE I
MEDLEMSKRIGEN
Petanquebanen ved Agedrup Skole, som er ét af stridens emner.
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Striden mellem Fjordager
Idrætsforening og Agedrup Bullerup
Pe-tanque er på grund af den principielle betydning ikke løst, men måske midlertidigt bilagt.
I hvert fald oplyser formanden for
Agedrup Bullerup Petanque, Bent
Schytt-Nielsen, at foreningen nu kører som en selvstændig forening, der
med Fjordager Idrætsforenings underskrift indtil videre har tilladelse til at
benytte alle petanque-banerne mandage og torsdage, mens man nyder
dartspillets glæder i klubhuset i vinterperioden om tirsdagen.
Baggrunden for striden er, at 50
tidligere petanquespillende medlemmer af Fjordager Idrætsforening var
utilfredse med at betale små 10.000

styrelser. Her kan nævnes NEF-fonden i Kerteminde, Ingeniørforeningen
og Real Dania Boligforum samt i flere
tværkulturelle sammenhænge.
Af de mere personlige områder
finder vi Per på cykel. Han cykler
gerne sammen med andre, gerne med
udgangspunkt i Alsace, hvor turen går
op i det bjergrige terræn. En sådan tur
kan være på 50-60 km, og for en god
cykelrytter er det vel ikke noget at
snakke om! Men når turen har de
stigninger, som Alcase byder på, er det
rigtig mange kilometer.
På det flade land her i Danmark
ligger en god tur for Per på 200 km.
Det er prøvet flere gange, når Per har
kørt etaper i Danmark Rundt.
Per holder også af at rejse. Så går
turen til lande, hvor varmen er garanteret f. eks. til Ægypten og Sydamerika. For et par år siden gik turen til
Rio de Janiero, 3 herlige uger på
krydstogt med masser af kultur og
spændende oplevelser.
Per er midt i den 3. periode som
medlem af menighedsrådet. Han stillede sig dengang til rådighed for at
gøre en indsats inden for kirkens arbejde og den kristne forståelse samt
styrke det medmenneskelige samvær.
Som aktiv i forskellige udvalg
nyder rådet og opgaverne godt af Pers
medvirken.

kroner om året til fællesudgifter i
Fjordager IF. Derfor dannede de deres egen klub, som efter folkeoplysningsloven kunne fortsætte med at
spille på banerne ved Agedrup Skole.
Ifølge reglerne er det dog stadig
Fjordager IF, der hænger på regningen for vedligeholdelse af petanquebanerne, mens den nystartede petanqueklub slipper for udgifter til vedligeholdelse.
I parentes bemærket fik Beboerforeningen for mange år siden renoveret det grønne område ved butikstorvet. Dengang blev der bl.a. anlagt en
petanque-bane, som enhver kan fornøje sig med at bruge.
Har man ikke selv kugler til formålet, har beboerforeningen placeret
et sæt i blomsterforretningen, hvor
Vivi Moriis gerne udlåner dem.

HEKSEFONDENS GAVEREGN

To af områdets børneinstitutioner blev betænkt med milde
gaver fra Heksefonden, da Agedrup Rundt indbød til møde

Heksefondens og også beboerforeningens formand, Hans Jørgen Zinther, overrækker
her 2.500 kr. til børn og voksne fra Bulllerup Private Børnehave. Også Børnehuset
Fjordager fik 2.500 kr. til at forsøde dagligdagen med. Overskuddet stammer fra de
årlige Skt. Hans -fester.

LYS PÅ CYKELSTIERNE!
Beboerforeningen følger op på borgermøderne i maj 2009
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.

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 Strandvejkrydset til
Agedrup. Endvidere ønsker man
også, 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.
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LYS PÅ CYKELSTIERNE

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

Beboerforeningen ønsker bedre belysning
på cykelstierne fra Seden til Agedrup.
Fotoet her er dog fra skovstien, hvor der
er kommet ny belægning.
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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

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

14
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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Totalløsninger
Alt murerarbejde udføres · Indhendt gerne tilbud.
Jim E. Jensen
Markhaven 54
5320 Agedrup

Tlf.: 26 71 72 99
www.jimmurer.dk

Skolebladet
AGEDRUP SKOLE

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

BILLETTER TIL SKOLEFESTEN

Skolefesten bliver afholdt torsdag den 11. februar - billetter kan købes fra
mandag d. 1. februar gennem klasselærerne

Af Erik Schmidt
Den traditionsrige skolefest afholdes i år den 11. februar til brasilianske rytmer.
I dagene forinden har eleverne
arbejdet med emnet „Oi Brazil“, og
om torsdagen tilrettelægger elevernes
aftenens aktiviteter.
Dørene åbnes kl. 17.30, hvor eleverne vil stå parate til at modtage de
næsten tusinde mennesker. Så mange
plejer at deltage i festen.
Der er fra starten aktivitets- og
madboder i klasseværelserne og diskotek for de yngste.
Klokken 19.30 er der sceneshow
i hallen og kl. 21.00 afholdes der diskotek for 6.-9. klasse, mens de yngre
begynder at indstille sig på at gå hjem
- senest klokken 22.00. Diskoteket
lukker først kl. 23.30.
Det er nødvendigt at købe billetter inden festen. De bestilles gennem

Jesper kan skabe sig.

Skolefesten - i år i brasilianske farver.

klasselærerne på en særlig kupon, der
bliver sendt med eleverne hjem.
Det koster 20,- kr. for voksne,
men for skolens elever er entreen gratis. Øvrige børn: 10,- kr. Kun personer med tilknytning til skolen har adgang.
Der bliver mulighed for at bidrager til festen ved forinden at bage en
skærekage til skolebestyrelsens café
Hola. Tilmelding hertil på samme
seddel som billetkupon.
Vi glæder os til at se jer!

Februar/mar.
KALENDEREN
18. 1. 10
Uge 4
Uge 6
11. 2. 10
18. 2. 10
Uge 8

Skema for 2. halvår begynder
Indskrivning
Tværuge
Skolefest
Skolebestyrelsesmøde
Vinterferie

Christoffer kan skabe sig.

Freja og Anna kan skabe sig - og det bliver der brug for, hvis man skal deltage i
skolefestens store sceneshow den 11. 2.
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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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NÆSTE ÅR TO NYE
BØRNEHAVEKLASSER
Anderkendende pædagogik, ny lærer, indskrivning til børnehaveklasserne og skolefesten

Så har vi taget hul på et nyt årti,
og mange bruger anledningen til at
sætte fokus på nye ting, de vil bruge
energi og kræfter på at gennemføre –
at have som nytårsforsæt.
Man kan også benytte indgangen
til et nyt år til at standse op og overveje, hvad i ens liv og tilværelse, der
er rigtig godt, hvad der er værd at
sætte kræfter ind på at vedligeholde,
for det fungerer formodentlig ikke
bare af sig selv. Tænke på at værdsætte og anerkende sig selv og andre
for det, der fungerer og ikke bare have
fokus på det, der går skidt; men tænke
på at nyde det, der går godt og tage
udgangspunkt heri for at få mere til
at gå godt.
Den anerkendende tilgang er vigtig at have i omgangen og arbejdet
med børn og unge, hvad enten man er
forældre, lærer eller pædagog, og
hvad enten man forholder sig til egne
eller andres børn.
HVIDT NYTÅR

Indgangen til det nye årti blev

16anderledes end vi har været vant til i

mange år. Vi har fået en hvid vinter
med sne, frost og nye udfordringer og
legemuligheder.
Der er blevet udkæmpet drabelige sneboldkampe på de områder, vi
har afsat hertil, og nogle elever har
overvundet sig selv, og kastet sig ind
i kampen.
Andre har foretrukket de mere
rolige aktiviteter i selskab med sneen
og har holdt sig langt væk fra
snekastningsområdet. Vi har heldigvis plads til det hele.
NY ERFAREN LÆRER

Vi har desværre været ramt af

langtidssygdom på lærerområdet, og
har i et par måneder haft en god vikar 2 BØRNEHAVEKLASSER
Der er i år 36 børn i vores skolei Lissen Møller.
Hun bliver nu fast afløst af Bente distrikt, der har alderen til at starte i
Bach, der har 23 års erfaring i folke- børnehaveklassen til august. Det beskolen og efter nogle år i det private tyder oprettelse af 2 klasser og yderligere plads til elever fra andre skoleerhvervsliv vender tilbage hertil.
Stor tak til Lissen for indsatsen distrikter, der måtte ønske at gå på
Agedrup Skole.
og arbejdet med en god
Er man i tvivl om
overlevering til Bente, og
Informerer ens barn er klar til skohjertelig velkommen til
lestart, er det vigtigt at
Bente Bach. Jeg håber,
få en snak med personahun vil falde godt til på
let i det børnehus ens
Agedrup Skole, og at kolbarn går i, for at få aflegaer og forældre vil tage
klaret, om der skal søges
godt imod hende og indgå
om udsættelse af skolei et positivt samarbejde
starten. Vi har et godt
med hende.
samarbejde med de fleste
institutioner
i området for at sikre
INDSKRIVNING TIL BH.-KLASSE
så
god
start
i
skolen
som muligt.
I januar måned er der som sædEn eventuel ansøgning om udvanlig indskrivning til start i børnesættelse skal rettes skriftligt til skohaveklasse til august 2010.
Børneklassen blev en obligato- len.
risk del af skoleforløbet fra skoleåret
09-10. Da der også i dette år er valg EMNEUGE OG SKOLEFEST
I uge 6 arbejder hele skolen med
til skolebestyrelsen, har forældre allerede nu mulighed for at skrive de- temaet “Brasilien”, der også er tema
res børn ind til start i august 2011 og for skolefesten, der finder sted torsfår så mulighed til at stille op til sko- dag d. 11. februar.
Vi håber på et brag af en fest, med
lebestyrelsen og deltage i et eventuelt
spændende boder, optræden og undervalg hertil.
Der er sendt brev fra skolen til holdning, kulinariske fristelser og stor
alle, der kan skrives ind. Der er frit tilslutning fra forældre og søskende.
Skolefesten giver god mulighed
skolevalg, men man skal i Odense altid henvende sig til indskrivning i det for at få en snak med skolebestyrelskoledistrikt, man hører til i forhold sens medlemmer, der står for caféen i
gymnastiksalen, at møde andre foræltil folkeregisteradressen.
Man kan så søge om optagelse på dre og at få en hyggelig aften samen anden skole. Kriterierne for opta- men med egne og andres børn og skolens personale.
gelse er fastsat af byrådet.
Vi glæder os til at se jer.
Er der flere ansøgere, end der er
pladser, har elever, hvis søskende går
på skolen, fortrinsret. Herefter tages
hensyn til etnicitet. Er der på skolen
flere børn af anden etnisk herkomst
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BIRGITTE

Af Birgitte Andersen, skoleleder

end dansk i forhold til det kommunale gennemsnit, har etnisk danske
børn fortrinsret og hvis antallet som
for nuværende på Agedrup Skole er
lavere, er det omvendt.
Der skal være under 22 elever pr.
klasse, for at der kan optages elever
fra andre skoledistrikter. Man har altid ret til optagelse i distriktsskolen
uanset hvor mange elever, der er.

FOR BØRNENES SKYLD…
VALG TIL SKOLEBESTYRELSEN: Vær med til at sikre børnenes trivsel!
Af Vicky Andersen, skolebestyrelsen
For børn i skolealderen betyder
venner og fritid en hel del. For os forældre handler det meget om hjælp til
lektielæsning og almen interesse for
deres skolegang.
Det har betydet meget for mig at
lære at forstå, hvordan skolen er
skruet sammen, og hvad der ligger til
grund for de
beslutninger,
der tages.
Alt dette
er jo afgørende
for hvad vores
børn lærer,
hvordan de fysiske rammer
er osv. osv.
Vicky Andersen, skoDet er oglebestyrelsesmedlem
så afgørende
(kontaktes gerne ved
for, hvordan vi
spørgsmål på tlf. 29
forældre sam907 937)
arbejder med
skolen og lærerne. En måde at samarbejde på kan være som medlem af
en skolebestyrelse. Det er dén, der de
seneste år har fået indført en ny
skolestartsmodel, har medvirket til at
gøre skolevejen mere sikker, har udarbejdet en idémappe til forældrene
og meget mere.

Så hvis du også...
- gerne vil i dialog med andre forældre
og ansatte på skolen
- ønsker mulighed for at deltage i relevante debataftener eller kurser der vedrører skolebørn
- gerne vil høre hvad der rører sig blandt
eleverne
- synes det er sjovt at give en hånd med
til skolefesten
- mener at trivsel er nøgleordet i hele
skolegangen

...så vil det glæde os at se dig i
skolebestyrelsen !!
Det er her, du kan få direkte indflydelse på skolens principper og kan
føre tilsyn med alt, hvad der rører sig.
Måske synes du, det er spændende at være med til at ansætte dit
barns lærer, eller måske ligger det interessante for dig i at skulle godkende
skolens budgetter… Måske har du et
indsatsområde, som du brænder for,
at Agedrup Skole skal have fokus på,
eller også ligger det dig mere på sinde
at få en helt ny timefordeling!
Det er dit barns “arbejdsplads”,
det handler om, og børnene har brug
for os forældre til at skabe den kvalitet i undervisningen, de fortjener.
Den kan du påvirke som medlem
af skolebestyrelsen. Vi glæder os til
at se jer til valget i foråret !! Tænk
over det…

Michelle og Anna Katrine.

Mickey og David.

KOMMER
SIGNE
IKKE UD?
Af Erik Schmidt
- Jeg kan altså ikke forstå, hvor
Signe er henne. Kommer hun ikke
ud?
Det var Søren fra børnehaveklassen, der syntes, at hans „storeven“,
Signe, fra 5. b forsømte ham, når hun
ikke hver dag var ude i frikvarteret for
at lege med ham.
Men selv om alle involverede er
glade for venskabsklasseordningen, så
har man andre forpligtelser, når man
går i femte klasse.
For tiden hjælper femteklasserne
eleverne fra børnehaveklassen i gang
med at logge ind på skolens netværkscomputere.
Mads fra 5. b og Benjamin fra bh.-kl. b
var ivrige i sneen, da de to klasser holdt
frikvarter sammen.
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DA VI TÆNDTE LANDSBYENS JULETRÆ

Konkurrence fortsætter

Er det besværet værd, spørger Ole H. Christiansen

KEND DIT NÆROMRÅDE

Af Ole H. Christiansen

Af Hans J. Zinther, ASB

Der er et stort forarbejde med at
starte seancen med at tænde lysene på
landsbyens juletræ. Vor formand
havde opstillet en lang tjekliste og
tidsplan, så intet kunne gå galt.
Træet skulle udvælges, vognmanden bestilles. Bestyrelsesmedlemmerne tildeles alle deres mange
opgaver med bestilling af æbleskiver,
gløgg og kakaomælk og alt tilbehøret
samt opvarmning af samme. Vore 3
partytelte og borde opstilles, lys etableres, højttaleranlæg hentes og prøves

RUTH VANDT

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

af, sange trykkes o.s.v.
En CD-afspiller leverede i år
julemusikken.
Det meget positive var, at så
mange bakkede om arrangementet, og
det var nok ikke bare, fordi udskænkningen var gratis, men fordi man hygger sig på samme måde som til Sankt
Hans festen, og tak for det.
Til slut må jeg dog spørge, var
det besværet værd, når pærerne oppe
i over 2 meters højde blev fjernet af
nogle små banditter, som ikke kan
bruge pærerne til noget som helst, da
de sidder i en speciel fatning.

Så er spændingen udløst omkring
vor lille konkurrence for december.
Vinder blev medlem af ASB:
Ruth Thuesen
Ved Møllen 12H
Ruth går hjemme, men er en meget aktiv dame. Hun har nu i 8 år lavet regnskabet for Andelsboligforeningen, men vil nu afløses ved næste generalforsamling. Desuden går
hun til gymnastik mandag eftermiddag og går til bridge flere gange om
ugen.
Ruth udtrykte stor glæde ved at
læse Agedrup Rundt. Så snart bladet
er “inden for døren” skal bladet nydes. Ud over siderne omkring Beboerforeningen, følger hun meget med på
Kirkens sider, herunder dåb, bryllup
og begravelse.
Se løsning og vinder på ASBs
hjemmeside.
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Interessen for vores spændende konkurrence stiger, så
beboerforeningen fortsætter med
den.
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.

Ruth Thuesen får her overrakt sin præmie af beboerforeningens formand.

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

SNEPROBLEMER

Skal vi finde os i, at der ikke bliver ryddet sne, spørger Olivia
Vi føler næsten, at vi har været
sneet inde, skønt vi bor i øens største
kommune, som må formodes at have
styr på tingene i dens mange afdelinger med rådmænd, direktører, ingeniører, administratorer, mange ansatte
o.s.v.
Ganske vist fik vi i løbet af ikke
så lang tid over en halv meter sne, men
vejene bør man vel kunne få ryddet,
så det er muligt at cykle i Danmarks
cykelby nummer ét.
Vladimir var ude at rydde den
smule fortov, som vi har foran huset,
selv om han godt nok brokkede sig
over det, men det er nu mandearbejde,

ikk’? Vort vænge blevdog slet ikke
ryddet, før det meste af sneen var væk,
og bagefter lå der stadig en masse fastkørt sne, der var blevet til is.
Hvis ikke vi havde haft vor nye
bil, var vi vist ikke kommet i Brugsen efter nødvendige indkøb, men bilen klarede sig heldigvis fint, når vi
kørte forsigtigt.
Skal vi virkelig finde os i, at der
ikke ryddes bedre i vor kommune,
som jo strækker sig helt ud til Geels
å.

Kære Olivia

når der er mulighed for det.
Det er klart, at denne ladning sne
en onsdag i december var en stor
mundfuld at gå i gang med. Men når
det er gået så galt, at vi ikke en gang
kunne få post i 4 dage, fordi Post
Danmarks postbude anså det for livsfarligt at færdes på veje og fortove,
så er der nogen, der har glemt at rydde
og gruse eller salte ordentligt.
Du husker vel også vor batalje
med snerydning på Lunden på den
strækning, hvor grundejerne ikke har
adgang til fortovet.
Når vi fik avis med undtagelse af
en enkelt dag, skyldes det vist, at vort
avisbud kører i bil. Men kunne Post
Danmark ikke også stille 3- eller 4hjulede scootere til rådighed for
postbudene?
Som postmand gennem 45 år har
jeg naturligvis set mange løsninger på
omdeling i dårligt føre, men det fører
for vidt at komme ind på det her.

Ja, det gik jo helt galt. Vi regnede
vel efterhånden ikke med, at vi skulle
have sne mere efter klimaforandringerne, vi oplever nu. Om Odense
kommune var i samme situation, kan
jeg ikke vide, men man skulle tro det.
I virkeligheden har kommunen
delt alle vore veje, gader og stier op i
3 kategorier, hvorved asfalterede cykelstier og de store såkaldte trafikveje
(du ved dem uden bump, med undtagelse af Kochsgade) kaldes A-veje og
ryddes først. Jeg har dog en lumsk
mistanke om, at trafikvejene hovedsagelig findes inde i centrum.
Lidt mindre trafikerede veje kaldes B-veje og ryddes næstefter, mens
C-vejene, som bl.a. din vej er, først
ryddes, når det næsten ikke er nødvendigt alligevel.
Derfor er det bare med at gå i
gang med sin egen vej ud til vejmidte,

Med venlig hilsen
Olivia W. Olsen

BESTYRELSEN
Formand
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.medlem
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

www.agedrupsogn.dk
Foreningens konto:
DEN DANSKE BANK
DDB - 3619 - 3619111699
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Den gang fik vi på en eller anden
måde posten ud. Et par af mine postbude havde f.eks. isbrodder under
støvlerne.
Med venlig hilsen
Ole H. Christiansen
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KIRKEBLADET
JANUAR 2010 Nr
Nr.. 2 62. årg AGEDRUP KIRKE www.agedrup-kirke.dk
●

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

BØRN & SORG
Sogneaften torsdag d. 4. februar kl.
19.00 med Jes Dige og Jonas
Weisenberg - bemærk tidspunktet!

VISIONSDAGEN
Hans Ove Nielsen, Inge Marie Andersen, Tove Dyrvig, Karin Ritter, Annie Leth,
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Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet

AGEDRUP KIRKES VISIONER

En fredag i november og en søndag i januar mødtes menighedsråd og
ansatte til en drøftelse af Agedrup
Kirkes fremtid og ikke mindst at få
lagt et billede af kommende visioner.
Som oplægsholder og provokatør var der lavet aftale med erhvervspsykolog Mogens Pedersen og kirkekonsulent Sabine Kleinbeck, som
begge på bedste vis fik os guidet igennem et par dage hvor alt kunne drøftes og alt kunne ønskes.

I Agedrup Kirke vil vi:
● Være en naturlig del af menneskers liv
– fra vugge til grav
● Give mulighed for netværksdannelse
● Give plads til mange forskellige tilgange
til kirken; til alle former for gudstjeneste og arrangementer - store og små.

AGEDRUP KIRKE

Pioneren Jes Dige

Den første torsdag i februar er der
sogneaften med pædagogisk konsulent i Kræftens bekæmpelse, Ålborg,
psykoterapeut Jes Dige, kendt fra bl.a.
TV for sit store pionérarbejde med
sorggrupper for børn og unge, der har
mistet tæt på. Sognepræst og formand
for Børn og Sorg i Odense Jonas Weisenberg, Allesø- Næsbyhoved/Broby
deltager også. Alle er hjertelig velkommen – der er gratis adgang og
forfriskning kan købes til kr. 25.

www.agedrup-kirke.dk

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

NY ORGANISERING

Menighedsrådet har efterfølgende haft konklusionerne til beslutning, og har ud fra dette nedsat arbejdsgrupper, der skal arbejde videre
med forslagene der blev fremsat.
Der skal blandt andet i nærmeste
fremtid arbejdes med: ny organisering
af menighedsrådsarbejdet, bedre
kommunikationsmidler, andre gudstjenesteformer, bløde møbler i Sognegården og den måske mindste opgave:
en længere ledning på støvsugeren i
kirken!

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

GRAVER & KIRKETJENER
Jon Reffelt - 66109892 eller mobil 4042 0756 - jr@agedrup-kirke.dk
Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.
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ciplene. Men først vaskede han
disciplenes fødder. Og mens de spiste, tog han brødet, velsignede det,
brækkede det i stykker og gav dem
alle, mens han sagde, at når vi deles
om brødet i Hans navn -ja om det livsnødvendige - så er Kristus sammen
med os. Det samme gjorde han med
vinen.
Der er nadver med ’rigtigt’
(hjemmebagt) brød, som brydes.

PÅSKENS
GUDSTJENESTER
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Palmesøndag d. 28. marts kl. 11.00
Indtoget i Jerusalem.
Familiegudstjeneste med hele
påsken som tema. Vi skal høre fra
påskens begyndelse med begivenhederne Palmesøndags, da Jesus red ind
i Jerusalem på et æsel. Her blev han
hyldet af begejstrede tilhængere med
palmegrene, hvilket har givet navn til
dagen.
Vi skal videre høre om den sidste nadver skærtorsdag aften; om nattens svigt forud for langfredags mod-

løshed, lidelse og død. Og vi skal høre
om påskemorgens forunderlige mirakel, da Jesus stod op af graven til liv
og lys.
Børne-ungdomskoret medvirker
i denne børnevenlige gudstjeneste.
Der er kirkekaffe og uddeling af
påskeliljer efter gudstjenesten.
Skærtorsdag d. 1. april kl. 17.00
Jesus spiser sammen med disciplene for sidste gang og indstifter
nadveren.
I den sidste aften Jesus levede,
spiste han med sine nærmeste, dis-

KYNDELMISSE - LYSGUDSTJENESTE
Søndag d. 7. februar kl. 17.00
Som omtalt i sidste nummer af
A.R., vil vi denne søndag igennem
salmer, læsninger, musik og solosang
og selvfølgelig med masser af levende
lys – samles om lyset i skumringens
time. Gudstjenesten er lidt anderledes,
end vi er vant til. Der er hverken præ-

diken eller altergang, men derimod
dejlig musik samt centrale læsninger
om lyset og hvad det betyder for os.
En stemningsfuld gudstjeneste, hvor
også vores lystræ vil indgå i gudstjenesten. Efter gudstjenesten bydes på
en forfriskning i våbenhuset.

KOLLEKTEN I FEBRUAR-MARTS MÅNEDER
Folkekirkens Nødhjælp - slutsult
nu. Folkekirkens Nødhjælp har
mange forskellige humanitære opgaver rundt om i verden. Og der er altid
alt for mange steder, hvor det bræn-

der på. Vores frivillige bidrag er med
at sikre at hjælpearbejdet
kan fortsætte rundt om i
verden, hvor der er brug
for det.

Langfredag d. 2. april kl. 10.00
Lidelseshistorien.
Langfredag handler om Jesu
korsfæstelse, lidelse død og begravelse. Om at føle sig forladt af Gud
og mennesker. Dagens særlige karaktér af afmagt og sorg understreges af
det tomme alter, der denne dag er
dækket af en sort dug uden lys og
blomster.
Gudstjenesten er liturgisk dvs at
den består af læsninger i veksel med
passionssalmer og musik. Det er en
musik gudstjeneste med solosang ved
kirkesanger Annie Leth, og oplæsning
af lidelseshistorien ved sognepræsten.
Ingen nadver.
Påskedag, d. 4. april kl. 10.00
Kristus er opstanden – Han er
sandelig opstanden!
Og kvinderne kom til graven tidligt om morgenen for at se til graven.
Men da de kom derud, opdagede de
at den store sten, der var foran graven, så vilde dyr ikke kunne komme
til den døde – var væltet fra. Og i den
tomme grav fortæller en engel, at man
ikke skal se efter de levende blandt
de døde! For Kristus var opstået i
morgengryet. Forunderligt, skræmmende og intet mindre end fantastisk!
Kirkesanger Annie Leth synger
påskesolo.
Glædelig påske! Der bydes på
champagne og påskeæg efter gudstjenesten
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2. påskedag d. 24. marts kl. 9.00
Maria Magdalene leder efter
Jesus og møder ham uden at opdagde
det. Hun tror den opstandne er havemanden. Først da han kalder hende
ved navn: „Maria!“ - genkender hun
ham.
AGEDRUP RUNDT 92 - februar 2010

GIV SULTNE HJÆLP TIL SELVHJÆLP
LANDSINDSAMLING 2010: Agedrup Sogn samler ind ved Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling søndag den 7. marts og går dermed til kamp mod sult i verden
Af Hans Ove Nielsen
Hvert sjette menneske på kloden
får ikke nok at spise. Hver aften går
de sultne i seng, uden at vide om de
får mad næste dag.
Josephine Bwanali er en af dem.
Hun er flyttet fra sin voldelige ægte-

mand og bor nu i landsbyen Kagodo i
det nordlige Malawi sammen med
sine fire børn og sin mor.
Familien er så fattig, at de voksne
højst får mad én gang om dagen, mens
børnene får majsgrød, når de kommer
hjem fra skole og igen om aftenen.
Når Agedrup Sogn søndag den
7. marts er med i Folkekirkens Nødhjælp årlige sogneindsamling er det
for at hjælpe familier som Josephine Bwanalis.
De kan f.eks.
lære at dyrke jorden, så den giver
et større udbytte.
VÆR MED TIL AT SAMLE IND

Josephine Bwanali er så fattig, at hun
højst får mad én gang om dagen, mens
børnene får majsgrød, når de kommer
hjem fra skole og igen om aftenen.
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“En milliard mennesker lever
med daglig sult. Men sådan bør det
ikke være i en verden, der kan producere mad nok til alle. Vi er med i
sogneindsamlingen for at bekæmpe
sult i verden,” siger indsamlingsleder
Elisabeth Rasmussen. Hun opfordrer
sognebørnene til at melde sig som indsamlere.
“Jo flere indsamlere der melder
sig, des flere gadedøre kan vi nå ud
til, og des flere mennesker kan vi

NAVNLIG NAVNE

Nyt fra kirkebogen for november-december 2009

Døbte i Agedrup Kirke
13. 12. 09

Silke Kirstine Skoven Pedersen, Ved Bækken 1, Agedrup

Vielser i Agedrup Kirke
14. 11. 09

Susan Holst og Kenneth Rossau Jensen, Græshaven 9B, Bullerup

Bisættelser/begravelser i Agedrup Kirke
04. 11. 09
15. 12. 09

Ingrid Margrethe Rasmussen, Lunden 51, Bullerup
Tove Grønning Rasmussen, Vollsmose Allé 40, Odense NØ
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hjælpe,” siger hun og understreger, at
både de Agedrup-borgere, der går ud
med raslebøsserne og de, der putter
noget i dem, bidrager til at forbedre
familien Bwanalis’ og andre fattige
familiers fremtid.

Sogneindsamling
Vil du være med til at give verdens
fattigste mulighed for at ændre deres liv?
Så meld dig som indsamler den 7. marts
hos Elisabeth Rasmussen på tlf. 6597
4049 eller e-mail: 7868@sogn.dk
Indsamlingen foregår den 7. marts
fra kl. 11.00-13.30. Derefter er der en let
frokost i Sognegården.
Sidste år indsamlede vi 14.152 kr.
på et par timer...
Vi mangler indsamlere – meld dig
til indsamlingsleder Elisabeth Rasmussen
på tlf. 6597 4049 eller på mail til
7868@sogn.dk

Fakta om sult
● Flere end 1 milliard mennesker lever i
daglig sult
● Hver dag dør 25.000 mennesker på
grund af sult – børnene dør først
● 90 % af dødsfaldene skyldes kronisk
underernæring - hungersnød og krig er blot
årsag til 10 %
● Kronisk underernæring forårsager blindhed, sløvhed, hæmmet vækst og svækket immunforsvar
● Ofte skal der kun ganske enkle
ressourser til, for at fattige bliver i stand til
at dyrke mad nok til at være selvforsynende, - fx godt sædekorn, ordentlige redskaber og adgang til vand
● Små forbedringer af dyrkningsmetoder
og opbevaring af høsten hjælper også

ORGANISTENS
KLUMME

koret. Du kan godt melde afbud
hvis du er syg eller skal noget vigtigt.
KORTIDER

Af Kristin Lomholt, organist

Korskole - torsdage 13.30-14.00
Kor - torsdage 14.15-15.45
Vi synger i Sognegården!

AGEDRUP KIRKES BØRNE- OG
UNGDOMSKOR

Hvis du har spørgsmål så bare
ring til mig!

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 i 2-3 måneder. 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

Kristin 2052 7542
KRYDS I KALENDEREN:

X Søndag d. 14. februar kl. 10.00
Børne-og Ungdomskoret synger til
højmesse i kirken
X Søndag d. 7. marts kl. 19.00
Musikgudstjeneste med rockorkestret Von Hagen

IDENTITETSKRISE
- HELE LIVET!

X Palmesøndag d. 28. marts
Børne- og Ungdomskoret deltager
i en festlig indledning til påsken

Agedrup Sognegård, torsdag
d. 11. marts kl. 19.30

X Søndag d. 18. april kl. 16.00
Musikgudstjeneste
Gamle salmer og sange i nye forklædninger
Kristin Lomholt (sang) & Michael
Salling (piano). Kristin Lomholt,
sanger og Agedrups egen organist,
optræder sammen med Michael
Salling til denne musikgudstjeneste med salmer og sange fra Danmark og USA.

SULT-KARAVANEN KOMMER
Også årets konfirmander skal beskæftige sig med verdens fattige
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Også årets konfirmander skal
beskæftige sig med Folkekirkens
Nødhjælps projekt “slutsult.nu”.
Tirsdag d. 2. marts får vi besøg
af Sult-Karavanen, der består af firefem unge, der har været ude som volontører og har mødt folk, der lever
med sulten tæt inde på livet.
Samtidig har de boet hos Folke-

Sarah Baagø Petersen, der er er forkvinde
i Lambda, “Foreningen af bøsser og lesbiske på Fyn”, er opvokset i Agedrup.

kirkens Nødhjælps lokale partnere og
medarbejdere og fået indblik i, hvordan de arbejder på at afhjælpe sulten
blandt verdens fattige.
På besøget laver volontørerne et
oplæg med billeder og fortællinger,
hvor de unge kan få testet deres viden. Derefter er der aktiviteter i mindre grupper. Undervejs stiller vi sulten med et måltid og dagen afsluttes
med en lille ungdomsgudstjeneste.

Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet
Spændende og livagtigt foredrag
af Sarah Baagø Petersen og Renè
Gervig Hansen om at springe ud som
homoseksuel i dagens Danmark.
Sarah Baagø Petersen, født og
opvokset i Agedrup, er forkvinde i
Lambda, “Foreningen af bøsser og
lesbiske på Fyn” og Renè Gervig Hansen er fra Århus.
Sammen vil de fortælle om deres forløb og deres erfaringer med at
springe ud som homoseksuel. Fra før
de selv vidste det, og til de svære ting
de hver især er stødt på undervejs.
Fortællingen vil være krydret med en
vis portion humor og begge er efterfølgende åbne for spørgsmål - også
selv om de går tæt på!
Alle er hjertelig velkommen – der
er gratis adgang og forfriskning kan
købes til kr. 25.

FORTSAT LITTERATUR
Litteraturaftenerne fortsætter. For
yderligere oplysninger kontakt sognepræsten.
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GUDSTJENESTER
*Søndag d. 7. februar (Seksagesima)
Søndag d. 14. februar (Fastelavn)Luk.18,31-43:: Helbredelsen af den blinde ved Jeriko
Søndag d. 21. februar (1.sø.i fasten) Luk. 22,24-32 Striden om at være den største
Søndag den 28. februar (2.sø. i fasten) Mark. 9,14-29 Helbredelsen af drengen
*Søndag den 7. marts (3.sø. i fasten) Johs. 8,42-51 Jøderne og Abraham
Søndag den 14. marts (Midfaste) Johs. 6,24-35 Livets brød
Søndag den 21. marts. (Maria bebudelse) Luk. 1,46-55: Marias lovsang
*Søndag den 28. marts (Palmesøndag). Hele påskedramaet genfortælles
*Torsdag d. 1. april (Skærtorsdag) Johs. 13,1-15: Fodvaskningen
* Fredag d. 2. april (Langfredag) Lidelseshistorien
* Søndag d. 4. april (Påskedag) Matt. 28,1-8: Jesu opstandelse
*Mandag d. 5. april (2. Påskedag) Johs. 20,1-18: Jesus og Maria Magdalene
Søndag d. 11. april (1.sø.e.påske) Johs. 21,15-19: Jesus og Simon Peter

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

17.00
10.00
9.30
9.00
19.00
10.00
9.00
11.00
17.00
10.00
10.00
9.00
9.00

Kyndelmisse
N. H. Ellekilde
H. A. Bisgaard
Musikgudstj.+Sogneindsamling
H. A. Bisgaard
Familiegudtsjeneste
Liturgisk musikgtudstjeneste
C. O. Christensen
C. O. Christensen

* 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

I år bliver der mulighed for at
møde nogle af disse mennesker, og
foråret byder således på musikgudstjenester d. 7. marts med Von
Hagen (rock) og d. 18. april med Kristin Lomholt/Michael Salling (jazz).
MUSIKGUDSTJENESTE SØNDAG D. 7
MARTS KL. 19.00
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VON HAGEN FRA HOLEV
Hjalte, Emilie og Adam Hartmann-Petersen samt Simon V. Rasmussen (tredje fra v.)

Koncerter og
musikgudstjenester
med lokale musikere
Af Kristin Lomholt, organist
Dette år får vi i Agedrup fornøjelsen af at høre flere lokale musikere.

Jeg tror alle mennesker synes det
er spændende og sjovt at møde lokale
kunstnere, både når det gælder billedkunstnere, musikere, foredragsholdere og andre.
Det er dejligt at møde disse mennesker, som er i lige her hvor vi bor,
men som måske for det meste optræder helt andre steder end lige her.

Nr. 92 - februar 2010

Von Hagen er et pop-rock band
fra Holev bestående af Simon Vinsten
Rasmussen (18) på trommer samt af
de tre søskende Hjalte (19) på bas,
Adam (20) på guitar og Emilie Hartmann-Petersen (23) sang.
Bandet har trods dets unge alder
spillet sammen i en længere årrække
og har efterhånden en del “live”-erfaring med i bagagen både i form af
koncertoptrædener ved rockgudstjenester i flere kirker, men også som
“smuk støj” til enhver festlig begivenhed.
Von Hagens repertoire spænder
over flere forskellige genrer fra både
blues og gospel til rock og mere
kendte popnumre med fokus på gode
rytmer og fængende tekster.

