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STJERNE
FOR EN
AFTEN

Kristoffer fra 8. a leverede toptunet
gangstarap til Agedrup Skoles skolefest
Skolefesten på Agedrup Skole, der i år samlede mere end 1000 mennesker, afholdes hvert andet år afslutningen på en temauge. I år
var temaet Brasilien. Derfor kunne man på Restaurant Brazil købe Frango Potte, og derfor kunne man på gangene møde entusiastiske forsøg på at omplante de hede sambarytmer til nordisk vinter. Her er det Kristoffer Skaastrup fra 8.a, der med scenevant
gangstarap gør sig fortjent til det overgivende publikums hyldest.

KIRKEBLADET
LÆS bl.a. om
R e k o rd i n d s a m ling, Påskens og
pinsens gudstjenester, koncert med
kirkens organist
Kristin Lomholt og
gospel for konfirmander.

s. 3

S. 20-24

ASB’s nye formand

s. 4

Hund stjålet ved Brugsen
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Af Ole H. Christiansen
■ Fjordagerscenen spiller det stort
opsatte musikstykke, My Fair Lady,
den 5., 6., 7. og 8. maj 2010 i
Agedruphallen.
Bestilling af billetter kan allerede ske nu på tlf. nr. 21 85 42 85.
Stykket handler om den fattige
og stædige blomsterpige Eliza, der
kommer i lære som fin dame og derfor skal lære ordentlige manerer og
lære at tale korrekt hos sprogforskeren Higgins. Hendes far, skraldemanden Alfred Doolittle dukker
op og blander sig, og det bliver bestemt ikke kedeligt.
Nogle af de kendteste sange er
Med lidt lykke og lidt held, En snegl
på vejen, På den vej, hvor du bor og
Jeg kunne danse nu.
Maria Louize Helbo er forrygende som Eliza og hendes medspillere ligeså i deres roller. I alt 37 skuespillere er med i forestillingen. Desværre bliver forestillingen kun spillet 4 gange, så det er måske klogt
allerede nu at bestille billet.

Skyttekredsen på
Engløkken
■ Bullerup Skyttekreds starter på 25
- 50 og 200 meter-banerne på Engløkken 5 b.
● Mandag den 12. april kl. 10.00 12.00
● Mandag den 12. april kl. 18.00
● Onsdag den 14. april kl. 18.00

Grund ved Standtvedvej
ryddes for træer og buske
■ Det undrer måske nogle, at der i
disse dage fældes de fleste af de
mange birketræer på grunden på
hjørnet af Brolandvej og Standtvedvej. Ejeren oplyser, at den er
forpagtet ud til Moritz Hansen, der
er gået i gang med at rydde grunden,
da den skal braklægges. Mere ligger
der ikke i det.

Bliv medlem af beboerforeningen - indbetalingskort på vej!
OMDELING
Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE
Stof til næste nummer, der udkommer ca. 1.
juni 2010 skal være redaktionen i hænde senest den 8. maj 2010.

6610 7575

Foreningen har brug for nye medlemmer! De 80 kroner i kontingent kan
vist ikke skræmme nogen. En fast udgift på regnskabet er de 15.000 kroner til
Agedrup Rundt, som er beboerforeningens andel i bladets regnskab, men vi
ville så gerne lave andre ting, og så skal der altså lidt flere penge til.
De nye indbetalingskort er forsynet med medlemsnummer og adresse, hvorefter man selv kan påføre sit navn. Der er en del udskiftning af beboerne, så
derfor. Men hvert hus har sit medlemsnummer, uanset hvem der bor der. Betal
nu det kontingent, når I i april/maj får indbetalingskortet ind ad døren. Mange
har mulighed for at benytte netbank, og så er det jo let. Her skal man huske at
anføre medlemsnummer.

.
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FACEBOOK REDDEDE OSCAR
Hund blev stjålet, mens den stod bundet ved Superbrugsen i Bullerup, men en efterlysning på Facebook bragte den tilbage til dens lykkelige ejermænd.

6-årige Julie var lykkelig, da Oscar efter en dramatisk dag i en kidnappers varetægt, uskadt vendte tilbage til sin „familie“.

Af Erik Schmidt
Den 2. marts ved 13-tiden parkerede Dorthe Rasmussen hunden
Oscar uden for SuperBrugsen på butikstorvet, mens hun selv gik ind for
at handle.
Det tog ca. 5 minutter, men da
hun kom ud, var den lille 1½-årige
bløde mops - det hedder racen - borte
og væk.
Hvad hun ikke vidste på dette
tidspunkt var, at Oscar var blevet kidnappet af en tilsyneladende skruppelløs hundetyv.
Vidner så en mand med en gråstribet hue og mellemøstligt udseende
stige ud af en mørkeblå bil, snuppe
Oscar og køre væk.
Hændelsen bekræftes ifølge Dorthe Rasmussen af optagelser fra
videoovervågningen, men kvaliteten

på billederne er ikke gode nok til at
identificere gerningsmanden. Politiet
efterforsker stadig sagen.
Til gengæld er Oscar kommmet
tilbage til sin „familie“, hvilket ikke
mindst 6-årige Julie er glad for.
Børnene var knust, siger Dorthe
Rasmussen, der selv var hurtig til at
handle. Samme eftermiddag skrev
hun en efterlysning på det elektroniske mødested, Facebook. HJÆLP
MIG MED AT FINDE OSCAR, MIN
HUND! skrev Dorthe Rasmussen, og
sammen med en beskrivelse af
hændelsesforløbet lagde hun også et
foto ud.
VILLE HAVE DUSØR

Om eftermiddagen blev Dorthe
Rasmussen angiveligt ringet op af en
mand ved navn „Adam“, som var interesseret i en dusør, hvis han kunne

tilvejebringe hunden, og det var hun
parat til at gå ind på, men aftalen løb
alligevel ud i sandet.
Om aftenen kl. 22.00 kunne hun
selv hente Oscar et nærmere bestemt
sted, hvor hundekidnapperen havde
afleveret Oscar med henblik på at få
den videresolgt.
Hvordan Facebookvenner, rigtige
venner og bekendte sammen har fundet frem til hundens gemmested er en
meget lang og indviklet forklaring.
- Men der er altså 1200 personer
og hundevenner, der straks lagde efterlysningen ud på forsiden af deres
Facebookprofil, og så er der nok
10.000, der ser det, mener Dorthe
Rasmussen, der gerne vil advare mod
at stille hunde et sted uden opsyn.
Tilbage står, at Oscar blev kidnappet, og at den uskadt vendte hjem,
uden at det kostede nogen noget.
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STØJSAG DÆMPET
Forsamlingshus forsøger at leve op til
nabos ønske om mindre støj ved fester
Agedrup Forsamlingshus i baggrunden med støjmuren foran.

Af Erik Schmidt
Siden 1905 har Agedrup Forsamlingshus fungeret som lokalt sam-

lingssted og ramme om utallige forenings- og familiefester.
Sådan vil det nok fortsat være,
selv om forsamlingshusets bestyrelse

har frygtet, at miljømyndighederne vil
kræve støjdæmpende foranstaltninger, som foreningen bag huset ikke
vil kunne honorere, eller i værste fald
kræve foreningens aktiviteter nedlagt.
Naboklager har ført til, at kommunen i 2009 foretog støjmålinger i
forbindelse med afholdelsen af en
fest, og de viste et ret højt støjniveau.
Men ifølge formanden for forsamlingshuset, Kirsten Jørgensen, er
der nu et tilsagn på vej fra rådmand
Jan Boye om, at forsamlingshuset
skal kunne fortsætte sine aktiviteter
under fornøden hensyntagen til omgivelserne.
- Vi kan jo ikke gøre forsamlingshuset til en lydisoleret fæstning, men
bestyrelsen har gjort en række tiltag
for at mindske støjen fra huset.
I forvejen har foreningen ydet
10.000 kr. i støtte til opførelsen af en
støjmur ind mod nærmeste nabo, og
nu er vinduerne i forsamlingshuset ud
mod naboen desuden boltet til.

BEBOERFORENINGENS NYE FORMAND
Hans Jørgen Zinther er en flittig mand. Han er ingeniør, men underviser på VUC, er
drillmaster i Odd Fellow Logen og redigerer 22 hjemmesider.
Af Erik Schmidt
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Han har været noget så fornemt
som hovedpatriark, og på trods af den
næsten gammeltestamentlige titel er
han lun og ganske uhøjtidelig.
Hans Jørgen Zinther, 65, der lige
er blevet valgt til ny formand for Agedrup Sogns Beboerforening, underviser til daglig på VUC, voksenuddannelsescentret i Odense i fysik,
matematik, kemi, biologi og IT.
Han er uddannet maskiningeniør
og arbejdede en del år for Haustrup i
Langeskov. Fra 1973-83 drev han sin
egen plastvirksomhed i Aasum, som
han senere solgte til Chrisiong.
Men det er i Odd Fellow Logen
han har haft de mest farverige jobs
eller embeder, som logebrødrene selv
kalder det, og han lægger også en ikke
ubetydelig del af sin fritid her.
For tiden er han „drill-master“ i
en Odd Fellow Canton, der omfatter

Hans Jørgen Zinther ønsker at gøre foreningen mere interessant for yngre borgere, så den kan have en fremtid.
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hele region syd. Her er han med til at
introducere nye medlemmer til den
humanitære orden, som Hans Jørgen
Zinther selv har været medlem af siden 1987. Desuden sidder han med i
„fællesrådet“, som er et landsdækkende udvalg.
Uløste opgaver har det som bekendt med at søge derhen, hvor de
bliver ordnet. Derfor havner en del
hos Hans Jørgen, der nu er både formand for beboerforeningen og
Heksefonden.
Hans ambition med beboerforeningen er at gøre den interessant
for flere unge, så foreningen kan fortsætte, og at få foreningens arbejde til
at blive en del af bevidstheden hos
hvere eneste lokale borger.
Det skulle nok kunne lade sig
gøre, for Hans Jørgen Zinther har flair
for moderne kommunikationsmidler.
Han redigerer ikke færre end 22
hjemmesider plus det løse!

NU SKAL HAN TIL KINA
Per Adolfsen, Bullerup, på gaderne i New Yorks kunstgallerikvarter, Chelsea. På det lille billede for oven arbejdes der med at male
Per Adolfsens navn på væggen i udstillingslokalerne på Thomas Jaeckel Gallery.

Af Erik Schmidt
Billedkunstner Per Adolfsen,
Bullerup, havde næppe afsluttet sin
soloudstilling i New York før han
havde et nyt attraktivt tilbud på hånden.
For 14 dage siden blev han ringet op af Christa Schübbe fra Gallerie Schübbe Project i Düsseldorf,
Tyskland.
Den tyske galleriejer havde med
interesse set Adolfsens nyeste samling
af billeder og ønskede, at han skulle
repræsentere hendes galleri med en
soloudstilling på Beijing Art Fair i
slutningen af april 2010.
Som om det ikke var nok, er det
meningen, at Per Adolfsen efter
Beijing skal udstille på Hong Kong
Art Fair og så herefter i Düsseldorf.
- Det er for vildt, det her. Det
havde jeg slet ikke forestillet mig
kunne ske. Jeg er 45 år og kan godt
mærke, at jeg har fat i noget, men det
her er overvældende.

til stede på de fleste store, internationale kunstmesser.
Galleriet har siden grundlæggelsen i 1975 specialiseret sig i samtidskunst og fra 1994 begyndte det at udstille moderne kinesisk kunst.
- Kinesiske kunstnere er sindssygt dygtige. Moderne kunst fra Kina
er noget, der virkelig rykker for tiden,
siger Per Adolfsen.

Det er primært kendte kunstnere
som Zeng Fanzhi, Feng Zhengjie, Wei
Jia, Li Jikai der gennem soloudstillinger har repræsenteret det tyske galleri. De har allerede opnået
anerkendelse på den kinesiske kunstscene, og er så blevet præsenteret i
Tyskland af Gallerie Schübbe, ligesom galleriet også har præsenteret
tysk samtidskunst i Kina.
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KUNST DER RYKKER

Gallerie Schübbe Project har en
vis status i kunstkredse, fordi det er

Brooklyn-kunstner Vince Contarino, galleriejer Thomas Jaeckel og Per Adolfsen drøfter ophængning inden ferniseringen i februar.
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STORE PLANER MED KULTURHUS
Arkitekt og styringsgruppe fremlagde plan for Fjordagerkulturhus i Seden. Projektet præsenteres for politikere i april

Anne-Lise Laursen og Grete Nielsen fra Agedrup Sogns Beboerforening besigtiger
arkitekt Andreas Isagers model for kulturhusets integration i de eksisterende omgivelser. FOTO: Jan Fibæk

Af Ole H. Christiansen
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Fjordagerscenen og Fjordager
Idrætsforening er langt med planerne
om et kulturhus i tilknytning til Fjordagerhallen og Seden Skole.
Så langt at en arbejdsgruppe sammen med arkitekt Andreas Isager for
nylig kunne fremlægge planerne til
drøftelse på et møde på Seden Skole.
Projektet tænkes finansieret for
kommunale midler og midler fra Lokale- og anlægsfonden.
Huset skal i følge planen have et
stort scenetårn med drejescene og
plads til mindst 250 tilskuere til teaterforestillinger ved borde således, at
det kan rumme endnu flere uden
borde.
Desuden skal scenen have rum til
kostumer, rekvisitter og øvrigt materiel, rum til lyd- og lysudstyr, værksted til fremstilling af kulisser og
plads til samme, mødelokaler m.m.,
og alt det er beskrevet i et programoplæg sammen med nødvendige rum
til omklædning, bad, toiletter og nødvendige køkkenfaciliteter.
Et antal ”garager” skal være til

rådighed for de enkelte foreninger,
som også kan bruge de store fællesrum.
Det er først og fremmest Fjordagerscenen, der har brug for kulturhuset, da foreningens nuværende lokaler i Varmecentralen i Seden ikke
lever op til foreningens ønsker og
ambitioner.
Scenen har brug for huset et par
aftener om ugen det meste af året og
op til forestillinger endnu mere. En
tidsplan viser, at formiddagene og
delvis eftermiddagene kan være ledige ligesom enkelte aftener.
Derfor skal huset indrettes så foreningerne kan få plads til deres aktiviteter og materialer i særskilte rum
efter behov.
Arbejdsgruppen forestiller sig
også, at hele området kan blive en del
af et torveområde, der kan samle beboerne i hele den gamle Fjordager
kommune til daglig, altså blive en
slags kraftcenter.
I april måned vil det foreløbige
oplæg blive præsenteret for politikerne, som skal i gang med budgetplanlægning i maj måned.
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MINIPORTRÆT
Af Karin Ritter, menighedsrådet
Menighedsrådets Lene Marqvardsen bor sammen med sin mand,
Bent, i Daltoften i Agedrup. Her kom
de til i 1974, hvor området var en hel
ny udstykning og huse og haveanlæg
gjorde landbrugsjord til en lang villavej med et liv og aktiviteter.
Lene har siden 1972 været ansat
på Odense Sygehus, hvor hun arbejder som operationssygeplejerske – et
afvekslende job i opgaver og arbejdstider, men også et job, som kræver
indsigt og erfaring.
Lene har 6 søskende som med
ægtefæller, børn og børnebørn bliver
til en anselig flok, når der skal holdes
fest. Lene har efter sin mors død i 2008
været samlingsperson for familien,
som tæller ca. 60 personer, når de er
samlet. Det gør de ved en årlig sommerfest i lånte lokaler, hvor der er
plads til både børn og voksne.
Lenes 3 døtre har for længst fået
deres eget liv. Den ene med mand og
børn i nærheden af Odense, så der er

ARTIKEL
Af Ole H. Christiansen
Den 3. marts var et flertal af medlemmerne mødt op til pensionistforeningens generalforsamling, og her
blev det besluttet at nedlægge foreningen.
Ved den ekstraordinære generalforsamlingen i 2009, hvor Bent Andersen blev formand, sagde 3 medlemmer ja til at tage et år mere som bestyrelsesmedlemmer, mod at der ved generalforsamlingen 2010 blev fundet 3
nye.
Men ved valget den 17. februar i
år var der ingen, der havde meldt sig,
så den siddende bestyrelse besluttede
ifølge vedtægterne at indkalde til generalforsamling den 3. marts kl. 14.00,
med det eneste punkt på dagsordenen
at nedlægge Fjordager Pensionist-

NÆSTEN NY I MENIGHEDSRÅDET
Lene Marqvardsen er ud over at være sygeplejerske og samlingspunkt for en stor familie blevet kontaktperson for kirkens ansatte
rig lejlighed for hyppige besøg her
eller der.
De to andre bor i København,
hvor den ene datter læser religionsvidenskab. Dette emne giver mor og
datter anledning til gode debatter,
hvor kirke og arbejdet her indgår.
Mange ser havearbejdet som en
sur pligt. Det gør Lene ikke, tværtimod finder hun det rart for sjæl og
legeme at få muldjord mellem fingrene og nyder meget havens blomster
og buske hele sommeren igennem.

viteret. Det blev til i alt 12 dage, som
blev delt mellem en spændende rundrejse og 6 dages ophold hos familien

FAMILIEFEST I KIBBUTZ

Netop den danske sommer holder Lene meget af. Derfor er rejseaktiviteter henlagt til den kolde tid,
hvor en tur til sol og varme gør underværker. Undtagelsen var dog her i
sommer, hvor turen gik til Israel.
Svigersønnen har sin familie i en
kibbutz, og der var en familiefest,
hvor hele den danske familie var in-

Lene Marqvardsen er til daglig operationssygeplejerske på OUH.

i kibbutzen. Her oplevede de fest og
farver, fremmed mad og kultur og
ikke mindst en utrolig gæstfrihed.
Storbyferie er også en ferieform,
som Lene og hendes mand benytter.
Her nyder de kultur, atmosfære og de
talrige oplevelser, som der bydes på.
Når der ikke holdes fest eller ferie, eller arbejdes på OUH, så tager
Lene en god bog eller sætter sig til
symaskinen og tryller med kreativiteten efter døtrenes anvisninger.
I alle årene har bestyrelsesarbejde
i en eller anden form været en del af
Lenes hverdag. Da en god ven foreslog Lene at være aktiv i menighedsrådet – så blev det pludselig sådan.
Lene har opgaven som kontaktperson for kirkens ansatte – en post,
som er ret omfattende. Her kan hun
gøre brug af erfaringerne fra hendes
eget arbejde med planlægning,
arbejds- og ferieplanlægning, medarbejdersamtaler og faglige aftaler. Især
har arbejdet med de nye overenskomster koster rigtig meget tid for omsætte fagforeningsteksten til et godt
arbejdsmiljø til glæde for kirkens
medarbejdere.

PENSIONISTFORENINGEN NEDLÆGGES
Bent Andersen gav foreningen en chance, men der manglede tre medlemmer til bestyrelsen.
års jubilæum. Men
uden bestyrelse, ingen forening.
FORTSÆTTER TIL
13. JUNI

Den siddende
bestyrelse fortsætGeneralforsamling ter til en afvikling
i Fjordager af foreningen er
Pensionistforening sket. Forårs- og
sommerprogrammet vil blive genDer var ellers mange deltagere, men for få ønskede at arnemført, og den årbejde i bestyrelsen.
lige spisning for
medlemmerne den 28. april kl. 13.00
forening. En meget trist situation, og
flyttes til Bullerup Møllekro, hvor forikke mindst i året hvor foreningen den
eningen er vært.
21. maj ville havde kunnet fejre 40

KAREN BLIXENS AFRIKA

Desuden udvides onsdags sammenkomsterne til også at afholdes i
maj måned. Program er udsendt.
Sidste aktivitet sker den 13. juni,
hvor der afsluttes med en heldagsudflugt til Odsherred, Lammefjorden
og Anneberg glassamling. Turen er
med middag og eftermiddagskaffe.
Her betales det meste også af foreningen, så de pengekassen så vidt muligt bliver brugt på medlemmerne.
På generalforsamlingen takkede
Bent Andersen bestyrelsen for et godt
samarbejde og et aktivt år med mange
hyggelige arbejdstimer til bestyrelsesmøder, aktiviteter og møder i fynskredsen, årets store bankospil, og
hvad der ellers havde været gang i.
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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

sin computer derhjemme, hvis man
kan læse den gamle gotiske skrift.
Da jeg kom til Agedrup i 1959
I begyndelsen af 1700-tallet kom
levede der ældre mennesker, der en forordning, der sagde, at fremtidigt
havde gået i Vester Kærby Skole, og skulle begravelser inde i kirken være
som havde gået til præst i Kølstrup.
i solide egetræskister. Præsten skulle
Der var også nogle, der kunne i kirkebøgerne notere dem, der begrafortælle, at der under gulvet i kirken vedes der.
var skeletter. Det vidste de
I 1720 blev enkefru
fra restaurationer.
Dinesen fra Bullerup beI 1988 blev der lagt
gravet i kirken. Hvad med
nye klinker i kirkegulvet.
hendes mand Niels DineMurermester John A. Petersen?
sen, Daltoften fortæller, at
Han ligger sandsynligde også da fandt skeletter
vis også der. Han er død
under gulvet, som de selvallerede i 1698, og da var
følgelig lod ligge efter
der jo ingen kirkebog.
reparationerne.
Hvorfra ved jeg det så?
Ib Holdt
I Seden Kirke er der en
I Ulriksholms fæsteFormand for
Lokalhistorisk Forening
gravsten i gulvet over et
protokol står der, at den 29.
ægtepar, der døde i 1600dec. 1698 overgår hans fætallet.
ste til sønnen Hans Nielsen.
Rundt om i landet hænger der på Gården var på 18 Tdr. Hartkorn og
væggen, oftest i våbenhuset, gamle den største gård i Sognet.
slidte gravsten, som en gang har ligget på gulvet i kirken. Her i Agedrup SJASKER MED GÅSEPENNEN
er der ikke bevaret sådanne.
Græshaven slutter i dag ved Landevejen. Den gang gik den videre ud
HVAD KIRKEBOGEN FORTÆLLER
mod Stranden. Den sidste gård var
Midt i 1600-tallet skrev Chr.d.4 formentlig Dinesens gård. Den lå der,
til præsterne, at de nu skulle føre en hvor Lønsmann Jensens gård lå.
kirkebog. Om præsten her har gjort
Den 29. feb. 1736 blev Laurids
dette, ved man ikke.
Ibs hustru begravet inde i kirken, men
I 1660 blev svenskerne, som så er det også slut med den slags.
havde besat Fyn, meget vrede på præIkke alle forhenværende præster
sten i Kølstrup, så de smadrede alt i i Agedrup fører kirkebogen med lige
præstegården. Måske er kirkebogen stor akkuratesse. Nogle ligefrem sjaogså ødelagt dengang.
sker med gåsepennen. F. eks. står der
Kirkebogen i Agedrup begynder et sted “Begravede fogedens gamle
først i 1718. Den kan man nu læse på Amme”,
Nr. 93 - april 2010

Agedrup Kommune
opløstes jo den 1. april
1966. Kommunen blev nu
en del af en større enhed,
først Fjordager Kommune
siden Odense.
Mit bidrag med at
skildre Sognets historie
indtil 1966 er sådan set
færdig, ikke at der ikke
er noget at skrive om, for
det er der. Der ligger en
del i arkiverne.
Den gode redaktør
Erik Schmidt mener, at
jeg sagtens kan bidrage
med artikler til bladet
fremover, og det vil jeg
så prøve at gøre.

Det er jo ret anonymt, intet navn
ingen alder.
I 1742 dør Rasmus Ladefogeds
stifdatter i Wester Kierbye. Og i 1744
Paul Ladefogeds stifsøn i Agedrup.
Det er jo ikke sensationelt, at børn dør.
At overleve barndommen gjorde mindre end halvdelen den gang.
Sognet kan vel ikke have to ridefogeder? Jo, ham i Vester Kærby var
Østergårds foged. Ham i Agedrup
havde måske været foged for Skovsbo
eller Hollufgård.
Inden hele Sognet kom under
Østergård, var ejerforholdene nærmest kaotiske.
På Landsarkivet er der en fortegnelse over ejerforholdene. Laurids
Hansens fæstegård i Aggedrup er på
10 Tdr. Hartkorn og 4 Skæpper, og
den ejes af Hollufgård.
Christian Andersen, Annexbonden, hører til Kirken, altså til præsten
hr. Poul i Kølstrup. Så er der en fæstegård tilhørende Skt. Knuds Kloster,

altså Domkirken i Odense.
Den sidste af byens fire gårde
ejes af Hendrik Gyldenstjerne på
Skovsbo i Rynkeby Sogn. Endelig er
der i byen et jordløst hus, der ejes af
Odense Gård. Dette hus er det, der i
dag har nr. 18 på Agedrupvej.
OVERSKUD AF ENKER

I 16- og 1700-tallet var der et
overskud af degneenker og præsteenker. Nede på Åsum Kirkegård ligger et stråtækt hus, som nu bebos af
graveren, det er oprindelig et “Degneenkesæde”.
I huset i Agedrup boede sidst i
1700-tallet en præsteenke fra Åsum,
præsten i Åsum var den gang tillige
rektor på Katedralskolen. Da nu
denne præst dør er det et problem,
hvor skal nu enken bo? Jamen, vi har
jo et lille hus ude i Agedrup.
Det må for hende have været lidt
besynderlig at få anvist en bolig i
Agedrup. Det var jo før bybussernes
tid. Hun havde været gift med en højlærd mand, der hed Jørgen Jørgensen.
På væggen bag i Agedrup Kirke
hænger der et træstykke, som måske
en gang har været indersiden af en
gammel degnestol. Der er ordentlig
snittet i træet. Et af navnene er Georg
Georgis. Det er netop Jørgen Jørgensen, så måske har Jørgen, da han gik i
Latinskole været løbedegn i Agedrup,
hvem ved?
ALVORLIG EPEDEMI

I Vester Kærby er der en lille fæstegård, der skal betale tiende og offer til Seden Kirke. Gad vide om
præsteenker fra Seden eller Vor Frue,
som Seden hørte under, var henvist
til et par værelser på denne gård i
byen?
I kirkebogen kan man læse meget fra Sognet. I 1730érne må der have
floreret en alvorlig epidemi. På Møllen dør først mølleren, han er 67 år.
Hans søn på 30 år overtager, men
dør en måned derefter, så overtager
hans bror Niels Møllen. Dennes kone,
Anne Knudsdatter, dør, og møllersvenden, Peder Ibsen, dør samme

sommer.
Midt i al denne sygdom og elendighed sidder den gamle møllerkone,
hun er jo gammel og skal snart bort,
så hun må på hospitalet.
Da der er fyldt op i Seden kommer hun op på Munchebo Hospital,
et lille hus på kirkegården. Der kunne
først Ulrikshoms og siden Østergårds
gamle bo.
Turen på “Hospitalet” var den
absolut sidste tur. Opholdet var ikke
særligt langt, men enkelte snød døden og blev ældgamle som nu Gertrud, den gamle Bullerupmøllers
enke, hun blev 87 år. Præsten må tilbage i kirkebogen for at få rede på
hendes slægtsforhold.

påfund. De havde nok at lave med at
undervise deres egne børn i at læse.
Så der gik nogle år inden ordningen
rigtig slog an.
I perioden 1779-1810 var der
konfirmation hvert andet år i Kølstrup
og hvert andet år i Agedrup med alle
børn fra begge sogne.
Palmesøndag den 9. april 1809
var der på én gang konfirmation for
26 drenge og 12 piger i Agedrup
Kirke. Blandt børnene var der nogle
helt fra Rosenlund. Der har været
trængsel. Protesterede forældrene
ikke over en sådan ordning? Næppe!
Det var præsten og kirkens ejer ene
og alene, der bestemte, og det gjorde
de så.

LAV GENNEMSNITSALDER

Kilder til denne artikel:
- Agedrup Kirkebog
- Fortegnelse over gårde i Agedrup før
Østergårdtiden, Landsarkivet
N.B.: I gammel tid stavede de Agedrup som Aggedrup

Gennemsnitsalderen var lav dengang, der var mange småbørn, der
døde. Der var også nogle, der blev
meget gamle.
Præsten havde jo megen omgang
med annexbonden, der var hans fæstebonde. På gården klædte han om.
Var der snestorm og megen kulde,
holdt han gudstjeneste i gårdens storstue.
I år 1800 skriver præsten: “I dag
begravede vi den gamle fæstebonde
Hans Rasmussen, som har været i
Annexgården i 45 år. Han blev 85 år.”
“Den 25. maj 1801 begravede vi
Gamle Jens Skrædder i Agedrup, som
var en ærværdig olding, der har boet
i sit hus hen i mod 60 år, en mand af
ære. Han blev 88 år.“
Da Søren Rasmussens hustru i
Agedrup dør den 15. marts 1810 - 84
år gammel - skriver præsten:”Et stort
Eksempel paa oprigtig og sand Gudsfrygt”.
Jo sandelig kunne folk blive
gamle. Den 11. dec. 1810 blev gamle
Bodel Clemens af Bullerup begravet.
Hun blev 100 år.
For at eftertiden kan forstå det,
gentager præsten det på latin med fed
understregning: 100 Anno
KONFIRMATION

I 1737 begyndte børnene efter
kongelig anordning at gå til præst for
derefter at blive konfirmeret. Langt fra
alle præster var begejstret for dette nye

REVY I TELTET 2010
Helt ude i Skoven...
Revy i Teltet 2010 kan i år
præsentere et par nye navne, idet
det er lykkedes at få Heidi Kristensen og Lasse Winkler med på holdet, i stedet for Lars Arvad og
Jimmi Nielsen. I øvrigt medvirker
Rikke Bach Eriksen, Anja Torp
Due Krintel og Jan Larsen, der
også er instruktør i år.
Revyens professionelle bidrag
leveres af Jesper Buhl, som blev
årets kulturnavn på Fyn i 2009, og
til dagligt er chef for den fynske
opera.
Som noget nyt, bliver teltet i
år sat op ved HC-Andersen skoven ved Fjordager/Seden Syd.
Billetsalget starter 1. april, og
billetpriserne er 350 kr. inklusiv
spisning - uden spisning til 200 kr.
Billetter kan bestilles på:
42468450. Revyen har premiere d.
5. august og spiller frem til d. 12.
august.
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BORGMESTER PÅ BESØG
Anker Boye til Fold-dig-ud-møde
Af Ole H. Christiansen
På fold-dig-ud-mødet i januar fik
vi svar på et par spørgsmål, men spørgetiden var for kort. Det er dog skriftligt lykkedes at få svar på flere spørgsmål.
1) Man satser stadigvæk på at
bygge et stort teater- og musikhus ved
siden af det allerede eksisterende
koncerthus. Et spørgsmål er så, om det
skal erstatte Odense Teater, koncerthuset, Magasinet og operaen på
Filosofgangen, som så kan spares
væk. Svaret blæser i vinden.
2) Th. B. Thrigesgades nedlæggelse må være en utopisk tanke, men

begge Boye’rne går åbenbart ind for
det. Mon også et flertal af borgerne i
vor kommune gør det.
3) I sin tid stillede vi et spørgsmål til Fyns Amt om udvidelse af
Kertemindevej til 4 spor, når den skal
kunne tage trafikken fra Odense til
Motorvejene. Dengang blev sagt, at
udvidelsen kom, når behovet blev
konstateret. Det samme siger Odense
Kommune i dag. Der er stadigvæk
ikke råd til belysning af cykelstien
langs med Kertemindevej til Bullerup.
4) Indførelse af sporvogne i
Odense skulle være en god løsning,
men for det første er det meget dyrt,
for det andet kan busser gøre det

samme, bare de kører tit nok. Men før
en beslutning tages, skal spørgsmålet
dog ud til offentlig debat, siger han.
5) Boye talte også om slagterigrunden og trafikken på Stationsvejene, som kan blive kompliceret af,
at man vil lukke Rugårdsvej ud mod
Østre Stationsvej. Man husker formentlig både bump og indsnævringer.
6) Indsnævring er vi jo særdeles
bekendt med på den 4-sporede Ejbygade ved Åsumvej og på Vollsmose
Alle. Det synspunkt er noteret på slottet.

Dame- og herrefrisør

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

10

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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KONFIRMATION I AGEDRUP KIRKE 2010
7. A - St. bededag 30. april 2010 kl. 9.30
Rasmus Gyde Andersen, Skovhaven 140, 5320 Agedrup
Jonas Tubæk Berendtsen, Hammeren 60, 5320 Agedrup
Mads Brink, Brolandvej 20, 5320 Agedrup
Christian von Staffeldt Christiansen, Gåseholmvej 10, 5320 Agedrup
Mads Hviid Madelung, Markhaven 11, Bullerup, 5320 Agedrup
Mikkel Mohr Ernst, Lerhusene 1, 5330 Munkebo
Alexander Godskesen, Lunden 58, 5320 Agedrup
Line Bach Eriksen, Daltoften 113, 5320 Agedrup
Rebecca Skov Iversen, Piletoften 5, 5320 Agedrup
Amalie Jensen, Skovhaven 103, 5320 Agedrup
Nina Buskjær Korntved, Hvenekildeløkken 47, 5240 Odense NØ
Camilla Mønster Kristensen, Sportoften 7, 5320 Agedrup
Maria Laurvig Larsen, Kærbygade 19, 2, 5320 Agedrup

Tina og Henrik Andersen
Lene og Erik Berendtsen
Lone Brink og Claus Marker
Jeanette og Lars Christiansen
Jesper Hviid
Pia Mohr Ernst og René Nielsen
Louise Godskesen og Søren Kjeldsen
Rikke og Tonny Eriksen
Bibi Sharida og Jan Skov Iversen
Mette og Henrik Bo Jensen
Karen Korntved og Jens-Erik Korntved
Pia og Michael Kristensen
Randi Larsen

7. A - St. bededag 30. april 2010 kl. 11.00
Mads Hanfgarn, Daltoften 123, 5320 Agedrup
Mads Kunøe Hansen, Daltoften 75, 5320 Agedrup
Jannick Voss Haunstrup, Skovhaven 164, Bullerup, 5320 Agedrup
Mikkel Jensen, Skovhaven 120, 5320 Agedrup
Jonas Overvad Krabbenhöft, Brolandvej 77, 5320 Agedrup
Matias Dahl Kristiansen, Hyldegårdsvej 26, 5240 Odense NØ
Martin Murrekilde, Markhaven 14, Bullerup, 5320 Agedrup
Kasper Elmsted Reifling, Arendalsvej 13, 5320 Agedrup
Julie Anne Nielsen, Arendalsvej 56, Bullerup, 5320 Agedrup
Maria Olsen, Borsvinget 20,, 5320 Agedrup
Sabrina Morthorst Engelbrecht Petersen, Daltoften 169, 5320 Agedrup
Signe Håkansson Qvick, Brolandvej 34, 5320 Agedrup
Cecilie Mainhardt Rendbæk, Arendalsvej 15, Bullerup, 5320 Agedrup

Christina og Claus Hanfgarn
Tina og Michael K. Hansen
Anette og Preben Haunstrup
Susanne og Claus Jensen
Jane og Jan Krabbenhöft
Pia Dahl og Jimmy Kristiansen
Else og Lars Murrekilde
Pernille og Jan Reifling
Helle og Steen Nielsen
Lone og Ole Olsen
Hanne M. Petersen og Kim Engelbrecht
Susanne og Henrik Håkansson Qvick
Evy og André M. Rendbæk

7. B - Søndag den 2. maj 2010 kl. 9.30
Christine Ahlquist, Arendalsvej 42, 5320 Agedrup
Amanda Sejer Andersen, Lerhusene 18, 5330 Munkebo
Malene Staal Dam-Olsen, Holevvej 34, 5290 Marslev
Emilie Mejer Hansen, Arendalsvej 23, Bullerup, 5320 Agedrup
Niklas Ingo Berndt Andersen, Daltoften 153, 5320 Agedrup
Mikkel Eisner, Buen 12, Bullerup, 5320 Agedrup
Daniel Højen Johnsen, Markhaven 8, Bullerup, 5320 Agedrup
Niclas Christian Lind Larsen, Bjerggårdsløkken 35, 5240 Odense NØ
Sebastian Diderik Moldt, Daltoften 99, 5320 Agedrup
Anders Wylardt Nielsen, Morbærhaven 17, 5320 Agedrup
Emil Kildehøj Sternkopf, Kirsebærhaven 4, 5320 Agedrup
Mikkel Støttrup Nielsen, Markhaven 34, 5320 Agedrup
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Mona og Palle Ahlquist
Ann-Britt og Mark Sejer Andersen
Lone S. og Carsten Dam-Olsen
Anette Mejer og Johnny R. Hansen
Lone B. og Lars I. Andersen
Pia og Claus Eisner
Luise Højen Rasmussen og Dennis Johnsen
Mette og Flemming Lind Larsen
Linda og Carsten Moldt
John og Gitte Wylardt Nielsen
Anita K. og Peter L. Sternkopf
Hanne Nielsen og Ib S. Andersen

7. B - Søndag den 2. maj 2010 kl. 11.00
Cathrine Dolleris Illum, Buen 1, Bullerup, 5320 Agedrup
Emilie Risum Bech Larsen, Skovhaven 110, Bullerup, 5320 Agedrup
Emilie Eghøj Madsen, Vinkelen 2, 5320 Agedrup
Line Michelsen, Hammeren 25, Bullerup, 5320 Agedrup
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Lone D. Andersen og Kim Illum
Gitte Larsen og Jan Frederiksen
Bettina Petersen og John E. Madsen
Lene Rasmussen og John Michelsen

Cecilie Bjørnskov Thomsen, Markhaven 56, 5320 Agedrup
Matias Haagen Jensen, Hammeren 46, Bullerup, 5320 Agedrup
Peter Lundvald Nielsen, Piletoften 39, 5320 Agedrup
Søren Weber Nielsen, Daltoften 157, 5320 Agedrup
Mathias Holbæk Pedersen, Skovhaven 176A, 5320 Agedrup
Andreas Skovdam Rasmussen, Hammeren 3, 5320 Agedrup
Jakob Visti Rasmussen, Markhaven 12, 5320 Agedrup
Kenneth Strøm, Kirsebærhaven 11, 5320 Agedrup
Martin Winther, Nøddehaven 1, 5320 Agedrup

Vivi og Jens Thomsen
Jette og Karsten Haagen Jensen
Tina og Lars Lundvald Nielsen
Carsten og Bettina Weber Nielsen
Ann H. Pedersen og Bjarne H. Larsen
Leif og Marianne Skovdam Rasmussen
Susanne V. og Peder G. Rasmussen
Anja og Jens Strøm
Rita og Ole Winther

FRISK 98-ÅRIG
Harriet Albertsen klarer det meste selv

Af Ole H. Christiansen

SKIDT FOR BØRNEHAVE
Bullerup Børnehave dømt til at betale Odense Kommune 600.000 tilbage efter konflikten i 2008. - Kommunen fik ikke ret i det principielle, siger Peter Topp fra børnehavebestyrelsen (Fonden Bullerup)
Af Erik Schmidt
Sagen mellem Den selvejende institution Bullerup Børnehave (Fonden
Bullerup) og Odense Kommune er
afgjort ved Østre Landsret den 18.
februar 2010.
Den gamle børnehave skal betale
Odense Kommune 600.000 kr., hvilket ikke berører den nye børnehave,
Bullerup Private Børnehaves driftsøkonomi.
Fonden Bullerup havde stævnet
kommunen for knap en mio. kr. på
grund af den angiveligt uretmæssige
opsigelse af driftsoverenskomsten i
den gamle børnehave den 26. februar
2008 og lønudgifter i den forbindelse.
Omvendt gjorde Odense Kommune krav på at få dækket et tab på
1,5 mio. kr af børnehaven.
Afgørelsen i Østre Landsret be-

tyder at Bullerup Børnehave „tabte“
på det, der var hovedspørgsmålet uden
dog at skulle betale det krævede beløb fuldt ud.
Derfor tror Peter Topp Jensen, der
er formand for bestyrelsen, at Odense
Kommune vil anke sagen.
- Vi forventer egentlig at kommunen anker, idet de jo ikke får ret i de
punkter, der var principielle. Der er
bestemt ikke tale om en fuldstændig
sejr for Odense Kommune og KL. De
principielle spørgsmål har de ikke fået
medhold i, som jeg tolker det.
Bullerup Børnehave har besluttet
ikke at anke dommen. men med sagens udgang kan det blive svært for
bestyrelsen at rejse den nødvendige
kapital til den ønskede udvidelse af
den nye, private børnehave med en 1.
sal. Denne plan er derfor udsat.

I AR nr. 50 skrev vi om Harriet
Albertsens bageri på Lunden og lidt
om hendes liv. Hun er nu blevet 98 år
gammel (eller ung) og er stadig frisk
til næsten hvad som helst.
Dog har hun lidt hjælp til nogle
funktioner, men klarer ellers sig selv
til daglig i sin nye, mindre bolig i
Saven. En rollator er dog for en sikkerheds skyld i brug, når hun går på
indkøb i Brugsen.
Det gamle hus er jo solgt, så hendes store møbler har hun med vemod
måttet sige farvel til, selv om de er
blevet i familiens eje. Bl.a. spisestuemøblerne, der var fabrikeret på en af
de 3 møbelfabrikker herude, og de var
så fine, at de var forsynet med træskærerarbejde, som man kan se på et
foto i AR nr. 50.
Det gamle TV fylder for meget,
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Harriet Albertsen i sin lejlighed.

så nu skal hun have et fladskærmsTV, men må have nogen til at hjælpe
sig med at hænge det op på væggen i
den lille stue, for det magter hun godt
nok ikke.
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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

LÆSNING ER ALLE FAGS MODER

Februar/mar.
KALENDEREN
24. 3. 10
29. 3. - 5. 4.
20. 4. 10
27. 4. 10
30. 4. 10
13. 5. - 15. 5.
Uge 20
24. 5. 10
31. 5. 10

Skolebestyrelsesmøde
Påskeferie
Børn og Unges brug af digitale medier.
Skolebestyrelsesmøde
St. Bededag – fridag
Kr. Himmelfartsferie
Tværuge
2. pinsedag – fridag
Skolebestyrelsesmøde

Mange drenge mister interessen for at
læse bøger, når de bliver 11-12 år, og det
er skidt, fordi de mister træning. Her har
Mads og Magnus fra 5. b dog fundet en
guldåre i skønlitteraturen.
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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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MOBNING PÅ ARTO
OG FACEBOOK

sprog og en fælles holdning til disse
emner. Derfor håber jeg, at alle hjem
vil være repræsenteret med mindst en
forælder. Der vil komme nærmere
besked ud om dette arrangement.
VALG TIL SKOLEBESTYRELSEN

BIRGITTE

I dette forår er der igen valg til
skolebestyrelsen. Der er sendt en valgSkænderier og mobning på de elektroniske medier føres videre ind i
avis ud som eleverne har fået med
skolen. På et møde den 20. april på Seden Skole, som skolerne i
hjem, og d. 7. 4. 2010 er der
Agedrup og Seden sammen har arrangeret, fortæller SSPvalgmødemøde på skolen, hvor der
medarbejder Linda Krüger-Nielsen fra Gladsaxe om, hvad man som
kan opstilles kandidater til valget.
forældre kan gøre.
Der skal vælges 7 forældre og
nogle suppleanter, og fristen for opAf Birgitte Andersen, skoleleder
være meget sårende for dem, det går stilling er 17.4.
ud over.
Kan kandidaterne blive enige om
Medier af mange slags er en stor
Nogle skriver så grimt om andre, hvem der skal i bestyrelsen og hvem,
del af virkeligheden for voksne og at modtagerne føler sig foranlediget
der står på listen med
især børn og unge. Mange forældre til at anmelde dette til posuppleanter, kan der lakender dog ikke alle de forskellige litiet. Det bliver altså let til
Informerer ves en aftale om fredsonlineuniverser, som deres børn be- noget, der kommer til at
valg, og fristen herfor er
væger sig rundt i.
fylde meget i de unge
21. 4.
Den 9. februar var det Sikker menneskers bevidsthed,
Skal der være afInternet Dag, og Medierådet og som kræver en del restemning, vil der blive
(www.portal.medieraadet.dk) koordi- surser i arbejdet på skolen.
sendt stemmemateriale
nerede mange aktiviteter og påhit over
Der bliver snakket i
ud, og afstemningen
hele landet i samarbejde med Cyber- de enkelte klasser om,
skal afholdes 12. 5.
hus og Red Barnet samt en lang række hvordan man skal forholde
andre samarbejdspartnere.
sig, når man kommunikerer på nettet; FREMTIDENS FOLKESKOLE I ODENSE
Dagen satte fokus på privatlivs- men det er en vigtig opgave for forBørn- og ungeudvalget har sat
beskyttelse for børn og unge online ældre at følge med i, hvor ens barn gang i en proces om, hvordan udvikog handlede om vigtigheden af at bevæger sig hen i den virtuelle ver- lingen af fremtidens folkeskole skal
tænke sig om, inden man lægge bille- den, og som i den virkelige verden ske i Odense, og de nye skoleder eller anden information om sig sætte realistiske grænser for barnets bestyrelser, vil kunne være med til at
selv eller andre ud på nettet.
færden.
sætte deres præg på denne udvikling.
Medierådet for Børn og Unge har
Jeg håber, der vil være stor inteudarbejdet en guide til forældre om ELEKTRONISK MOBNING
resse for dette og andet skolebebarnets digitale privatliv. Her er gode
Tirsdag d. 20. april har vi i sam- styrelsesarbejde, så der bliver et stort
råd om, hvordan du kan gøre dit barns arbejde med Seden Skole arrangeret fremmøde d. 7. april.
brug af digitale teknologier til et et spændende foredrag for forældre
Interessen for skolebestyrelseshverdagsemne, og der er henvisning om elektronisk mobning med Linda arbejdet er en del af demokratiet i den
til steder med mere information.
Krüger-Nielsen, der er SSP-konsulent danske folkeskole, så jeg ønsker et
Der er gode råd om, hvordan man i Gladsaxe Kommune. SSP står for godt valg for Agedrup Skole.
som forældre kan hjælpe sit barn til samarbejdet mellem skole, socialforat forstå, hvordan man undgår at valtning og politi.
komme galt af sted, når man f.eks.
Arrangementet afholdes i Seden
bruger Arto eller Facebook.
Skoles centralrum. Linda vil fortælle
om de positive og negative sider ved
UHELDIGE SKÆNDERIER
SMS og andre digitale medier. Hun
Elevernes brug af disse medier i vil komme ind på, hvilke sider på netfritiden, har desværre givet anledning tet, der er mest populære og hvorfor,
til uenigheder og skænderier, der fø- og der vil blive givet gode råd til,
res videre i skolen.
hvordan man som forældre bedst
Ikke alle har en naturlig fornem- muligt kan støtte sit barn, og hjælpe
melse for, hvad man kan skrive om det med at få gode netvaner.
andre, og at friske bemærkninger kan
Det er vigtigt, at alle får et fælles
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JUNGLEFEBER PÅ SKOLEN

Mere end 1000 mennesker
til skolefest med
brasilianske undertoner

Skolefesten på Agedrup Skole samlede omkring 1000 mennesker. Traditionelt er den organiseret som en markedsdag med tivoliboder, restauranter, diskotek og sceneshow. I anledning af årets tema om Brasilien var der i år også en meget underholdende og
spraglet sambaoptog gennem skolens gange. Diskoteket hed Rio Salsa, sceneshowet hed Jungledreams, og på Restaurant Brazil
kunne man købe Frango Potte. Der var også noget, der hed Pelés pølsebod, hvilket for ældre fodboldnørder vel nærmest er
blasfemi. Men stemningen var god! Det gjaldt også på scenen, hvor skolens små og store elever førte sig frem på brede fælge med
alt fra showdance til playback-numre, ægte rap og såmænd også klassisk dans med Kristian fra 3. c og hans dansepartner Simone.
Publikum var vilde med de to. Emilie fra 7. b sluttede showet af med en Sebastian sang fra musicalen „Jernbyrd“.

LAD DIG VÆLGE TIL SKOLEBESTYRELSEN!
Opstillingsmøde den 7. april - selve valghandlingen den 12. maj
Af Vicky Andersen
Det kan ikke siges for tit, du som
forældre er en vigtig samarbejdspartner for vores skole, Agedrup
Skole.
Det er ingen hemmelighed at resurserne er små, og der er intet der
tyder på, at der tildeles flere midler
til folkeskolen foreløbig.
Skolebestyrelsen på Agedrup
skole arbejder for at lave den bedste
skole for vores børn, som de resurser
der er stillet skolen til rådighed tillader. Dit engagement er en resurse for
Agedrup Skole.
Skolebestyrelsen er stedet hvor

tioner om valget.
du som forældre får
Du er velkommen til at
indsigt men også indkontakte os, hvis du har
flydelse på de princip· spørgsmål til skolebestyrelper vi driver skole efsesarbejdet
ter.
· et forslag til en kandidat til
D. 12. maj er der
det kommende valg
valg til skolebestyrelKontaktinformation, finsen, du modtager inden
der du på AR’ forside eller
opstillingsmødet den.
på skoleporten under “skole7. april en valgavis, Vicky Andersen, skobestyrelsen”
som nuværende skole- lebestyrelsesmedlem
Vi glæder os til at se dig
bestyrelser og sam- (kontaktes gerne ved
d. 7. april til opstillingsmødet.
arbejdspartner har bi- spørgsmål på tlf.
draget med materiale 29 907 937)
til, vi opfordre dig til at læse den.
På www.agedrupskole.odense.dk Venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Agedrup Skole
(skoleporten) finder du også informaAGEDRUP RUNDT 93 - april 2010
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GENERALFORSAMLINGEN

KEND DIT NÆROMRÅDE

Mange aktiviteter. Jan Larsen ny sekretær.

Af Hans J. Zinther, ASB

Af Ole H. Christiansen

Så er det i denne omgang sidste
chance for at deltage i vores lille konkurrence.
På foreningens hjemmeside:
www.agedrupsogn.dk - vil der 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.

Formanden kunne i sin beretning
fortælle om vore tiltag i det forløbne
år. Der er holdt 7 møder. Der er indkøbt et telt til Heksefonden. Ansat en
ny flagmand og området ved flagstangen samt cykel- og gangstien gennem
skoven er sat i stand.
En konkurrence på vor hjemmeside kører for 5. gang. Vi ville gerne
have haft en hjertestarter placeret hos
KIWI, men det svigtede. Sankt Hans
festen er vi flere om, men beboerforeningen styrer en del af det og

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

havde i 2009 engageret Torben Iversen som taler og underholder. I år bliver det sognepræst Maria Louize
Helbo og tryllekunstneren Dr. Martin, der optræder på slap line.
Der arbejdes på en udbygning af
fortov på Lunden. Juletræet ved torvet fortsætter vi med, selv om det er
en dyr foranstaltning, der i år blev
saboteret ved tyveri af pærerne.
Der er afholdt foreningstræf, og
vi har selv deltaget i “Fold dig ud”møderne, der indkaldes af Fjordager
Idrætsforening. Endvidere har vi tilskrevet kommunen angående bedre
lys på cykelstierne eller bedre markering af dem, og vi vil igen anmode
om fortov på Agedrupvej helt hen til
kirken.
Regnskabet kunne lige balancere.
Vor kasserer fører også regnskab for
Heksefonden, som har en formue på
20.000 kroner, så man altid kan afholde de første udgifter i forbindelse
med Sankt Hans festen, mens overskuddet hidtil er udloddet til børnehaver eller et par skoleklasser.
Kassereren Keld Thykjær og bestyrelsesmedlem Ole H. Christiansen
ønskede ikke genvalg, så bestyrelsen
fortsætter med 5 medlemmer.
Konstituerende møde den 3.
marts: Hans Jørgen Zinther, som midlertidigt havde indtaget formandsposten i november 2009, blev nu valgt
til denne. Kasserer blev tidligere sekretær Anne-Lise Laursen, mens Jan
K. Larsen overtog sekretærposten.
Ole H. Christiansen fortsatte som
suppleant og danner et nyt trafikudvalg sammen med Katrine Sørensen.

Nr. 93 - april 2010

EGON VANDT
Så er spændingen udløst omkring
vor lille konkurrence for februar.
Vinder blev medlem af ASB:
Egon Nielsen, Parallellen 11
Egon går hjemme, men er en
meget aktiv herre. Han har i mange
år været formand for Bullerup Skyttekreds, og er netop blevet genvalgt.
Egon er som formand for Skyttekredsen tillige en aktiv person og del
af Heksefonden, som afholder vor populære Skt. Hans fest. Egon træder
også altid til, når Beboerforeningen
mangler en hjælpende hånd.
Se løsning på ASBs hjemmeside.

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

BEVAR FORSAMLINGSHUSET
Start nu ikke en støjkrig - vi lukker ikke vores forsamlingshus! siger Olivia.

I 105 år har Agedrup Forsamlingshus været rammen om fester og
møder. Huset er gennem alle år blevet vedligeholdt og fremstår i dag som
et pænt og tidssvarende samlingssted
ikke mindst takket være en altid aktiv
og engageret bestyrelse. Vladimir og
jeg er selv medlemmer, og vi har selv
holdt et par fester derhenne.
Men gennem de seneste år har
naboklager truet med at begrænse
husets muligheder og bestyrelsens
engagement.
Jeg synes da, man skal være lidt
naiv, hvis man ikke regner med lidt
larm i gaden en gang imellem, når
man køber hus som direkte nabo til et
aktivt forsamlingshus. Naturligvis
skal der tages hensyn, men forsamlingshuset har da vist sin gode vilje
med den støjmur, som forsamlings-

husets slunkne pengekasse har medfinansieret.
Kære Odense Kommune, lad nu
være med at blive trukket rundt i manegen af en enkelt borger i sognet.
Alle vi andre skal da vel ikke miste
muligheden for at bevare vores 105
år gamle forsamlingshus.
Jeg ved godt, at vi ikke direkte
mister huset, men det kan støjmæssigt
blive så restriktivt at benytte huset, at
udlejningen vil falde og slutteligt resultere i lukning.
Men hvad gør vi? Øvrige medborgere i Bullerup og Agedrup må
også støtte op omkring bestyrelsen i
forsamlingshuset og dens bestræbelser på at bevare det.

BESTYRELSEN
Formand
Hans Jørgen Zinther
Brolandvej 28
5320 Agedrup
Tlf.: 66107686 - hj@zinther.dk
Kasserer
Anne-Lise Laursen
Skovhaven 43
5320 Agedrup
Tlf.: 66 10 87 19 - gregers.cady@youmail.dk
Sekretær
Jan K. Larsen
Daltoften 31
5320 Agedrup
Tlf. 66 10 83 49
/ 31 14 83 49 - daltoften31@webspeed.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.
Grete Nielsen
Arendalsvej 9
5320 Agedrup
66 10 90 31 - gretanielsen@gmail.com
Best.suppl.
Ole Christiansen
Daltoften 20
5320 Agedrup
Tlf. 66 10 75 97 - h.c.olee@privat.dk

Med venlig hilsen
Olivia W. Olsen
www.agedrupsogn.dk

Kære Olivia
Det er en vanskelig sag, du her
berører, for det drejer sig om et forhold mellem almenvellet og en privat
borger.
Alle kan forstå de problemer,
som en borger kan have med støj fra
høj musik og feststemte personer især i weekends om foråret.
Men man må også forvente, at
den pågældende borger, der flyttede
til området for ca. 5 år siden, gjorde
sig sine overvejelser, inden han købte
det pågældende hus. Desuden er huset formentlig af den frie markedsregulering værdisat med skyldig hensyn til de gener, som nærgående trafik, kirkeklokker og feststøj fra forsamlingshuset måtte give.

Forsamlingshusets bestyrelse har
gennem årene udført et stort uegennyttigt arbejde i driften af forsamlingshuset. Der er lagt rigtig mange
frivillig-timer i lokalområdets samlingssted for almenvellets skyld. Huset har været ramme om uanet mange
familie- og foreningsfester.
Den forurettede borger har løbende klaget til Odense Kommune
over støjgener, og kommunen foretog
derfor i august 2009 støjmålinger på
en festaften. Støjen var ret høj og
selvfølgelig generende for den pågældende borger.
Men foreningen bag forsamlingshuset har forsøgt at komme borgeren
imøde ved at yde økonomisk støtte på
10.000 kroner til en støjmur og ved
senest at bolte vinduer til den støj-

Foreningens konto:
DEN DANSKE BANK
DDB - 3619 - 3619111699
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følsomme side til.
Foreningen har desuden holdt
møder med kommunens miljøafdeling, og det hele munder nu formentlig ud i, at rådmand, Jan Boye
giver tilsagn om, at forsamlingshuset
kan fortsætte sine aktiviteter under
hensyntagen til omgivelserne.
Det må betragtes som en opfordring til nu at indstille skydningen i
det, der har lignet en træls støjkrig.
Med venlig hilsen
Ole H. Christiansen
AGEDRUP RUNDT 93 - april 2010

KIRKEBLADET
APRIL 2010 Nr
Nr.. 3 62. årg AGEDRUP KIRKE www.agedrup-kirke.dk
●

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

Både unge og ældre deltog i sogneindsamlingen - i midten indsamlingsleder Elisabeth
Rasmussen, der nu stopper med hvervet, der overtages af Karin Ritter.

REKORDINDSAMLING
Udbredt gavmildhed i Agedrup Sogn - 17.836 kr. indsamlet
Af Karin Ritter, menighedsrådet
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Traditionen tro – den første søndag i marts – var der den 7. marts
sogneindsamling.
En gruppe trofaste indsamlere
plus en gruppe nye indsamlere var
mødt op i Sognegården kl. 11.00.
Her blev der snakket, grinet og
udvekslet bemærkninger, her blev ruter, samlebøsser og informationsmateriale fordelt. Og så gik det løs: alle
gik i til deres ruter for at møde
“agedrupperne” og deres bidrag til
indsamlingen, som i år går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde i kampen mod sult i verden.
Omkring kl. 13.00 kom de første
retur fra deres ruter. Samlebøsser blev
afleveret og talt op, der blev spist af
smørrebrødet og drukket af øl/vand og
kaffe, der blev talt om de mange oplevelser på turen og summen i den

enkelte bøsse blev oplyst. Var det nu
mere eller mindre end sidste år ?
Efter mad og snak forsvinder folk

AGEDRUP KIRKE

langsomt ud af døren med “ hvis ikke
før, så ses vi til næste år”. Der ryddes
op efter dagens arrangement, bøsser
og papirer pakkes ned og en god dag
slutter.
Forud for denne dag er gået
mange timers planlægning og mange
telefonsamtaler - en opgave, som Elisabeth Rasmussen har varetaget i gennem mange år.
Nu skal tiden bruges på andre
gøremål, så Elisabeth har overdraget
denne opgave til mig med virkning fra
sogneindsamling 2011. Her fra skal
lyde en stor tak til Elisabeth og hendes mand Børge for arbejdet med
Sogneindsamlingen, og vi håber, at vi
kan trække på deres viden og indsigt,
så vi kan komme godt fra start til
næste år.
Jeg glæder mig til samarbejdet
med alle indsamlere for den gode sags
tjeneste.
Herfra skal der lyde en stor tak
til alle indsamlere for indsatsen, som
indbragte 17.836,50 kr. og på gensyn søndag den 6. marts 2011.

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

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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PÅSKENS
GUDSTJENESTER
Palmesøndag er der familiegudstjeneste med hele påsken som tema.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Påskens gudstjenester i Agedrup
kirke 2010:
PALMESØNDAG D. 28. MARTS KL. 11.

Indtoget i Jerusalem. Familiegudstjeneste med hele påsken som
tema.
Børne-ungdomskoret medvirker
i denne børnevenlige gudstjeneste.
Der er uddeling af påskeliljer –
og kirkekaffe efter gudstjenesten.
SKÆRTORSDAG D. 1. APRIL KL. 17.00

ved skuespiller Susanne Saysette.
Liturgisk musikgudstjeneste. Alteret er denne dag dækket af en sort
dug uden lys og blomster og gudstjenesten består af læsninger i veksel
med passionssalmer, solosang ved
Annie Leth og passionsmusik ved
Kristin Lomholt og oplæsning af
lidelseshistorien ved skuespiller Susanne Saysette og sognepræsten.
Ingen nadver.
PÅSKEDAG, D. 4. APRIL KL 10.00

Jesus vasker disciplenes fødder
og spiser sammen med de 12 for sidste gang og indstifter nadveren.
Der er naturligvis nadver med
’rigtigt’ (hjemmebagt) brød, som brydes.

Kristus er opstanden - han er sandelig opstanden!
Kirkesanger Annie Leth synger
påskesolo.
Glædelig påske! Der bydes på
Champagne og påskeæg efter gudstjenesten

LANGFREDAG D. 2. APRIL KL 11.00

2. PÅSKEDAG D. 5. APRIL KL. 9.00

Lidelseshistorien med oplæsning

Jesus og Maria Magdalene.

KOLLEKTEN
TIL KOFOED
Kollekten i april - maj måned går
til Kofoeds skole, som er en social
institution i København, som på et kristent og folkeligt grundlag yder hjælp
til selvhjælp til mennesker med sociale problemer. Målet er at arbejde
for er resocialisering af eleverne samt
at hjælpe dem i gang med en personlig udvikling. Skolen driver endvidere
et ungdomsherberg og et kollektiv for
mennesker med psykiske problemer.
Uden frivilligt indsamlede midler er det ikke muligt at drive skolen.
Derfor siger skolen tak, for økonomisk støtte som bl.a. indsamles vis
kirkekollekten.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Næste menighedsrådsmøder:
Tirsdag d. 13. april kl. 17.00-19.00 og
tirsdag d.11. maj kl. 19.00-22.00.

LITTERATUR FORTSÆTTER
Nye interesserede kan henvende sig til sognepræsten for
yderligere information.

BØRN OG SORG NU KOM VORE PINSELILJETID
Det er stadig muligt at støtte:
“Børn og Sorg – Et folkekirkeligt tilbud til børn og unge i sorg
og krise i forbindelse med dødsfald. Se også hjemmesiden:
www.børnogsorg.dk
Målgruppen er primært børn
og unge i alderen 10-16 år, der har
mistet tæt på.

Pinsehøjmessen søndag d. 23. maj kl. 10.00
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Nu kom vor pinseliljetid:
Kirkens tredje og sidste store
højtid er pinsen. Her fejrer vi
Helligåndens komme; Guds stadige
nærvær. Pinse er også kirkens fødselsdag, da det fortælles at mere end
3000 blev døbt den første pinse og

kirken dermed blev til.
Kirken vil være pyntet op til fest
og pinsedagen understreges yderligere
ved at kirkesanger Annie Leth synger
en solo, der passer til dagen.
2. pinsedag henvises til nabokirkerne, hvortil kirkebilen også kører. Rigtig Glædelig pinse!
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GOSPEL FOR KONFIRMANDER
Tirsdag d. 13. april er der gospelworkshop med Tina Buchholtz, Århus
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Efter en vellykket dag i selskab
med SULT-karavanen fra Folkekirkens Nødhjælp, som gav rigtig mange
konfirmander lyst til og mod på at
medvirke i den store landsindsamling
d. 7. marts, skal årets konfirmander
tirsdag d. 13. april i en workshop beskæftige sig med gospel under ledelse
af Tina Buchholtz, Århus.

Tine Bucholz tager udgangspunkt i den
danske salmeskat.

Tina Buchholtz er sanger, komponist og forfatter og tidligere højskole-forstanderinde. Hun er uddannet musikpædagog fra Det Jyske Mu-

sikkonservatorium i 1990. Ud over en
lang række optrædener har hun specialiseret sig i gospelworkshops med
konfirmander.
Tina Buchholtz kalder sin genre
for ’skandinavisk’ gospelmusik, fordi
skandinaver har en indbygget blufærdighed, som vanskeligt lader sig
forenne med den traditionelle gospelgenre.
- Men når jeg læser vores fantastiske salmeskat igennem finder jeg
en ordrigdom og specielt et billedsprog, som jeg synes det er vigtigt at
bibeholde.
Tine Buchholtz er så småt også
begyndt at skrive og oversætte til
dansk.
Der er lagt op til en spændende
og essentiel dag, som vil sætte sig spor
også lang tid bagefter.
For både Gospelmusikken og
teksterne tager udgangspunkt i det liv,
vi har fået foræret som mennesker, og
som giver os mulighed for at give det
videre i form af kærlighed, respekt og
tilgivelse.

NAVNLIG NAVNE
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Døbte i Agedrup Kirke
31. 01. 10
31. 01. 10
07. 02. 10
21. 02. 10
28. 02. 10

Jasmine Engelbrecht Faros, Bjerggårdsløkken 15, Odense NØ
Noelle Dreyer Hyre, Græshaven 22, Bullerup
Othilia Kaldau Estdahl, Åløkkehaven 31, 1.tv., Odense C
Lucas Toft Andersen, Daltoften 101, Agedrup
Mikkel Lund Hansen, Sportoften 9, Agedrup

Vielser i Agedrup Kirke
Ingen

Bisættelser/begravelser i Agedrup Kirke
06. 01. 10
16. 01. 10
19. 01. 10
26. 02. 10

Henning Jørgensen, Kærhaven 25, Bullerup
Ole Kristian Jensen, Vollsmose Allé 40, Odense NØ
Anne Marie Quvang Johansson, Arendalsvej 33, Bullerup
Kirsten Elisabeth Sjøholm, Vollsmose Allé 40, Odense NØ
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Kresten Lund Andersen og Mette Thue.

KONCERT
MED DUO
KONTRABAS
Koncert onsdag d. 19. maj
kl. 19.30 i Agedrup Kirke
Af Kristin Lomholt, organist
Det er mig en glæde at præsentere Duo Kontrabas. Her er lejlighed
til at opleve en helt unik koncert. Til
grund for et meget personligt og ambitiøst musikalsk projekt ligger Mette
Thues og Kresten Lund Andersens
mange rejser til USA. Her har de været en del af kulturen omkring
Bluegrass-musikken.
Mette og Kresten vil i Agedrup
Kirke spille og synge Bluegrass-musik og fortælle om den. Bluegrassmusikken er en folkemusiktradition
med rødder, der rækker flere hundrede
år tilbage i tiden, men den er sprællevende og udgør idag en vigtig del af
den amerikanske country- og westernscene.
mads knude, guitar, mandolin,
vokal Mette Thue (guitar/sang) er cand.
mag. i Musikvidenskab og Æstetik &
Kultur og Kresten Lund Andersen
(kontrabas/sang) er teolog – begge
uddannede fra Århus Universitet.
Duo Kontrabas er et nyt indslag
i det kirkelige rum. Gennem indlevende fortælling, sang og musik
formidler duoen deres amerikansk
inspirerede musik, så også de, der ikke
forstår engelsk, kan følge med.

ORGANISTENS
KLUMME
Af Kristin Lomholt, organist
MUSIKGUDSTJENESTE SØNDAG D.
18. APRIL KL. 16
KRISTIN LOMHOLT OG MICHAEL
SALLING - REVIVAL SONGS

vandrere i USA. Sangene har overlevet til idag, hvor de stadig synges meget i amerikanske kristne
kirker. Nogle af sangene, som
f.eks. Amazing Grace, er blevet allemandseje og gospel-hits. Andre
er kun kendt deep in the country i
USA.
TRYGHED OG FÆLLESSKAB

Da indvandrene kom til den
amerikanske østkyst havde de foretaget en lang rejse -længere end vi
Den 18. april er der musik- måske kan forestille os idag hvor
gudstjeneste med Michael Salling vi er vant til højst 9 timer fra
og Kristin Lomholt.
Europa til USA. Midt i det nye
Michael Salling er uddannet fra fremmede søgte de første indvandrere tryghed
og fællesskab i
kristne menigheder.
Her
blomstrede en
musik op, som
havde rødder i
europæiske
s a l m e traditioner og
folkemusik, en
blanding af
flere folkeslags
musik.
I revival
Michael og Kristin er begge uddannede inden for jazz.
songs er der en
Det fynske Musikkonservatorium i klar forbindelse til engelsk og irsk
1995. Han er jazzpianist og musi- folkemusik, men musikken er gået
ker på Odense Teater. Han er også fra den ene til den anden siden
pianist i Tip-Toe Big Band og har middelalderen og ligesom med
netop udgivet Cd’en Nice Vibra- biblen, er der også her blevet digtions.
tet og lagt til og trukket fra...
Michael vandt i 2009 kirkemiMichael og Kristin vil også
nisteriets konkurrence for nye spille et par salmer, som godt kan
salmemelodier.
være bud på revival-songs fra voKristin Lomholt er vores orga- res breddegrader. Salmer med nye
nist i Agedrup. Hun er uddannet melodier af Michael.
sanger fra Det jyske musikkonserMichael Salling vandt i 2009
vatorium og fra New England 1. prisen i Kirkeministeriets konConservatory of Music i Boston. kurrence for nye salmemelodier.
Hun har flere udgivelser bag sig, Han vandt konkurrencen med sin
senest Cd’en Spell.
nye melodi til Den mægtige Gud
Kristin og Michael tager ved finder vi ikke.
denne musikgudstjeneste et sjældent område op, nemlig “Revival AGEDRUP KIRKES B&U-KOR
Songs”.
Der er nu 22 sangere i koret
Revival songs (genoplivnings og og sikke godt de synger! Nye
(!)sange) stammer fra de første ind- kormedlemmer optages i kor-

skolen fra 1. marts. Forældre og
børn er velkomne til at ringe til mig
på tlf. 2052 7542 med spørgsmål
vedr. koret. Der er korskole torsdage
13.30-14.00 og korprøve 14.1515.45
I februar er der solosang-workshop for kormedlemmer. Husk at
melde jer til hvis I gerne vil være
med.
I foråret optræder koret på flg.
dage:
Søndag d. 5. april kl. 11.00, familiegudstjeneste
Torsdag d. 9. april kl. 17.00, Skærtorsdag
AGEDRUP BØRNEKOR PÅ TUR

D. 13. og 14. marts var Agedrup
børnekor
på
Folkekirkens
Ungdomskor stævne i Assens. Det
var en fantastisk tur -sjovt og lærerrigt. For børnene er det en helt specielt og uforglemmelig oplevelse at
at synge sammen med ca. 200 andre børn! To forældre, Pia og Lotte
var med og overnattede. Det var en
kæmpe hjælp...1000 tak!
Næste gang børnekoret optræder er til højmesse søndag d. 25 april
kl. 10.00 og derefter søndag d. 23.
maj
KRYDS I KALENDEREN

X Søndag d. 18. april kl. 16.00
Musikgudstjeneste
Revival songs
Kristin Lomholt (sang) & Michael
Salling (piano)
Kristin Lomholt, sanger og
Agedrups egen organist optræder
sammen med Michael Salling til
denne musikgudstjeneste med jazz,
revival-songs og nye salmemelodier
X Onsdag d. 19. maj kl. 19.30
Musikkoncert i Agedrup Kirke
Duo Kontrabas
Kristin 2052 7542
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GUDSTJENESTER
*Søndag den 28. marts (Palmesøndag)
*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
*Søndag d. 18. april (2.sø.e.påske) Johs. 10,22-30: Jødernes mistro og Jesus
Søndag d. 25.april (3.sø.e.påske) Johs. 14,1-11: Vejen, sandheden og livet
*Fredag d. 30. april (Store bededag)
*Søndag den 2. maj (4.sø.e.påske)
*Søndag den 9. maj (5.sø.e.påske) Johs. 17,1-11: Jesu sidste bøn
Torsdag den 13. maj (Kristi Himmelfart) Luk. 24,46-53: Jesu død
Søndag den 16. maj (6.sø.e.påske) Johs. 17,20-26: Jesu sidste bøn
*Søndag d. 23. maj (Pinsedag) Johs. 14,15-21: Ingen skal efterlades faderløse
Mandag d. 24. maj (2. pinsedag)
Søndag d. 30. maj (Trinitatis sø.) Matt. 28,16-20:Missionsbefalingen
Søndag d. 6. juni (1.sø.e.trin) Luk.12,13-21:Den rige bonde
Søndag d. 13. juni (2.sø.e.trin) Luk. 14,25-35: Prisen for efterfølgelse

Kl. 11.00
Kl. 17.00
Kl. 11.00
Kl. 10.00
Kl. 9.00
Kl. 9.00
Kl. 16.00
Kl. 10.00
Kl. 9.30 + 11.00
Kl. 9.30 + 11.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 9.00
Kl. 10.00
Ingen
Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00

Familiegudtsjeneste
Med „rigtigt“ brød
Liturgisk musikgudstjeneste
C. O. Christensen
C. O. Christensen
Musikgudstjeneste
Konfirmation
Konfirmatión
Kor medvirker
Marianne Petersen
Kirkebil til nabokirkerne

* 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

SKUESPILLER I KIRKEN
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Langfredag d. 2. april kl.
11.00 er der musikgudstjeneste
med deltagelse af blandt andre
skuespiller Susanne Saysette, der
læser op fra langfredags lidelseshistorie. Alteret er dækket af en
sort dug uden lys og blomster.

KRISTIN SYNGER REVIVAL SONGS I KIRKEN
Agedrup Kirkes egen organist er
uddannet sanger fra Det jyske musikkonservatorium og fra New England
Conservatory of Music i Boston. Hun
har flere udgivelser bag sig, senest
Cd’en Spell.
Den 18. april spiller og synger
Nr. 93 - april 2010

hun sammen med Michael Salling til
musikgudstjeneste i kirken. Michael
Salling er jazzpianist og musiker på
Odense Teater. Han er også pianist i
Tip-Toe Big Band og har netop udgivet Cd’en Nice Vibrations. Denne aften bydes på “Revival Songs”.

