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ODENSEANERE
GIDER IKKE AT
HAKKE UKRUDT

- Det er da nemmere at sprøjte ukrudtet væk, siger bonden fra Syrengården på Kertemindevej, Morten Jensen, der her er i gang med
at rense gulerødder med en gammeldags radrenser lige over for Uno X-tanken. - Men vi må jo tænke på de fremtidige generationer.
I øvrigt er efterspørgselen efter økologiske varer støt stigende på trods af krisen. Det økologiske landbrug kræver mange hænder,
men det kniber med at få tilstrækkelig og stabil, dansk arbejdskraft, så Morten Jensen har bl. a. haft en polsk medhjælper. På grund
af oversvømmelser i hjemlandet er han dog taget hjem. Østeuropæiske arbejdere kan iøvrigt fuldt lovligt ansættes for ca. 90 kr./t.

KIRKEBLADET
LÆS bl.a. om Ny
struktur i menighedsrådet, „Du og
jeg“, interview
med næstformand
Tove Dyrvig, indskrivning af konfirmander, og kampagnen for at hjælpe børn i sorg.

s. 3

S. 20-24

Bullerup Skovgaard til salg

s. 3
Skoleboden lukker

s. 15
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AR

To kegler i spil

AGEDRUP RUNDT

■ Agedrup Forsamlingshus danner i
oktober 2010 rammen om efterårsshowet “2 Kegler i Spil” med de lokalt kendte spasmagere Lars Arvad og
Jimmi Nielsen.
Nærmere om arrangementet og
billetsalg i næste nummer af Agedrup
Rundt.

udgives af
Agedrup Sogns Beboerforening
Agedrup Skole
Agedrup Kirke

RED. ADRESSE

Historisk bytur

Hulvejsbakken 21
5330 Munkebo
eschmidt@post7.tele.dk

■ Mandag den 14. juni kl. 19.00
indbyder Lokalhistorisk Forening
til en historisk byvandring i
Bullerup.
Gåturen starter på parkeringspladsen ved Brugsen. Undervejs vil
Ib Holdt fortælle om stederne, vi
kommer forbi.
Efter turen er der mulighed for
at købe en kop kaffe i Sognegården.
Tag selv brød med. Bestyrelsen.

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

RED
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Erik Schmidt (ansv. red.)
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Schmidt-Petersen, Vicky Andersen, Erik
Schmidt, Finn Pedersen, Ole Christiansen, Hans
Ove Nielsen

PRODUKTION
Fjordager Tekst & Reklame
One2one

OMDELING
Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE
Stof til næste nummer, der udkommer ca. 15.
august 2010 skal være redaktionen i hænde
senest den 18. juli 2010.

" 6610 7575

Dagplejedagen
■ Dagplejerne i Agedrup, Bullerup
og Seden Syd holdt sammen
dagplejedag onsdag den 12. maj på
legepladsen ved Rønnehaven og
Pærehaven fra kl. 9.30 til kl. 11.30.
Arrangementet sluttede lidt før
tid, da vejrguderne ikke lige var med
os den dag.
Vi vil gerne sige en kæmpe tak
til ulvehunden Bill fra Bilka, som
stort set reddede vores dagplejedag
fra at drukne helt i regnen, da han
kom forbi med ulveposer til alle vores dejlige børn.
Han blev også og hjalp os og
børnene med at synge vores sange
for børnenes fremmødte forældre og
bedsteforældre - også tak til jer for
jeres fremmøde trods vejret.
Mange tak til bageren, som var
så venlig at donere franskbrød. Tak
til Kiwi, som gav os frugt, og sidst
men ikke mindst tak til Brugsen for
is. Til sidst en tak til Mac Donalds
for balloner, de pyntede fint på legepladsen, så trods vejret havde vi
en dejlig dagplejedag.

Nr. 94 - juni 2010

AR beklager
■ I AR 93 bragte vi en artikel om en
støjsag, som angik Agedrup Forsamlingshus og en nabo, der har følt sig
generet af støjen fra huset. Naboen
har klaget over artiklen, fordi han
føler, AR er gået for tæt på privatlivets fred. Vi beklager hermed, hvis
artiklen har givet anledning til denne
følelse. AR har kun haft til hensigt
på fair vis at beskrive et problem
mellem en borger og det, man kunne
kalde almenvellet.

Ulvehunden Bill hjalp dagplejerne.

BULLERUP SKOVGAARD SAT TIL SALG
Der er dog ikke noget, der tyder på, at IBM, der lejer sig ind hos Ejendomsselskabet Lindø, er ved at forlade stedet.

Af Erik Schmidt
Bullerup Skovgaard er sat til salg.
Skovgaarden, der har en vigtig betydning i Bullerup og Agedrups lokalhistorie, er i dag hjemsted for IBM
Fyn, men ejes af Ejendomsselskabet
Lindø, der ejes af Mærsk A/S.
Bygningerne, der i alt rummer
3.554 etage-m2, er sat til salg hos
Restato Erhverv til en samlet pris på
25 mio. kr.
En kilde tæt på ledelsen af IBM
Fyn fortæller dog, at IBM ikke „har
hørt noget“ om et nært forestående
salg.
Hvis der er tale om en ren investeringsforretning, kan IBM i princippet
også være ligeglad med, hvem der ejer
bygningerne. Men hvis der bliver tale
om en ny ejer, som selv ønsker at
bruge bygningerne, stiller sagen sig
selvfølgelig anderledes.
SYDFLØJEN LEDIG

Det er dog ikke sandsynligt, at der
er realitetsforhandlinger med nogen,
da IBM som nævnt ikke har hørt noget og Restato Erhverv stadig annoncerer med salg af bygningskom-

plekset.
Dermed må verserende rygter
om, at bygningerne er på vej til at
blive solgt til en muslimsk friskole
karakteriseres som usandsynlige.
IBM har ca. 125 ansatte tilbage
på domænet. Tidligere har der været

op mod dobbelt så mange medarbejdere, men krisen har også kostet jobs
hos IBM. Hele sydfløjen, som er en
nybygning fra 2002, står derfor ledig.
Det er en selvstændig 2-etagers
bygning på ialt 1.308 kvm. samt 90
kvm. kælder.

MIDSOMMERFESTEN
Skt. Hans aften onsdag den 23. juni kl. 19.00 på festpladsen

Heksefonden indbyder igen i
år til Skt. Hans Aftensfest på plænen ved Butikstorvet. Festpladsen
åbner kl. 19.00 og slutter senest kl.
24.00.
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Årets båltaler bliver 25-årige
Maria-Louize Helbo, der er præst
ved Seden og Åsum kirker. Talen
holdes kl. 20.30 og bålet tændes
kl. ca. 20.45.
Til Skt. Hans festen i år har
Heksefonden engageret Dr. MARTIN alias Martin Pedersen til at
underholde børn og barnlige
sjæle.
Læs mere om arrangementet
på side 18.
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REVY I TELTET 2010
HELT UDE I SKOVEN

ARVAD APS PRÆSENTERER
Flemming

Krøll

Flemming

Jensen

Flemming
øhh ... nej
Leif

Maibom

Revyen flyttet til H. C. Andersen Skoven, hvortil publikum
tilbydes bustransport
Af Erik Schmidt
Titlen til årets „Revy i teltet“ skal
tages helt bogstavelig, idet revyen er
flyttet til H. C. Andersen Skoven, der
ligger på Svendsagervej mellem
Bullerup og Seden.
- Vi vil gerne benytte nogle flere
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men med Jesper Buhl i Odense SØ,
og stemningen var straks skabt – kemien mellem os er fin, og vi er sikre
på, at Jesper Buhl vil tilføre revyen et
friskt pust.

18. SEPTEMBER 2010
PÅ MAGASINET
BILLETBESTILLING PÅ DANBILLET.DK ELLER
OVERGADE 12, 5000 ODENSE C, TELEFON 6614 0110

JAN LARSEN INSTRUKTØR

Dette års instruktør bliver Jan
Larsen, og han skal dermed prøve at løfte revyen
ud af Lars Arvads skygge.
Sune Krintel selv
skal være kapelmester.
Holdet vil gerne spille flere forestillinger end
de seneste to år, og der
forsøges med arrangementer om middagen de
to lørdage i spilleperioden.
Der spilles i alt 7
forestillinger med premiere torsdag den 5. august.
F. v. Jan Larsen, Anja Torp Due Krintel, Heidi KristenDerefter spilles der fresen, Rikke Bach Eriksen og Lasse Winkler. Bagest i
dag og lørdag den 6. og
midten operachefen Jesper Buhl.
7. august og igen onsdag,
af de muligheder, et så stort telt, som torsdag, fredag den 11. 12. og13.
revyen spilles i, giver, siger Sune august med den sidste forestilling lørKrintel.
dag den 14. august.
Der vil igen i år blive diskotek de
TRE NYE PÅ HOLDET
to fredage og lørdage.
Årets revyhold består af rutineDet nye, der vil ske i teltet er lørrede Rikke Bach Eriksen, Anja Torp dag den 7. august, hvor der om midDue Krintel og Jan Larsen - samt dagen vil blive arrangeret Høstfest, og
Heidi Kristensen og Lasse Lomborg lørdag den 14. august vil der fra midWinkler, som er nye på holdet. Begge dag være 60’er rock, som “Rock med
er dog erfarne revyskuespillere idet de Rynker” er medarrangør af.
har spiller med i de gamle Panik i TelDer bliver arrangeret gratis bustet-revyer.
kørsel for revyens gæster de to fredage
Desuden kan revyen i år præsen- og lørdage, fra Bullerup torv via Agetere Jesper Buhl. Han er chef for Den drup og Seden til H.C.Andersen Skofynske Opera i Odense, og han blev ven – og retur om natten efter revyen.
årets kulturpersonlighed på Fyn i
Billetsalget er i fuld gang, og bil2009.
letterne kan købes på telefon nr.
- Vi spillede for nylig revy sam- 42468450
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LARS ARVAD HYRER TRE
AF REVYSCENENS ESSER
Reveydirektøren er også showog koncertarrangør
Det er lykkedes Lars Arvad, 30,
at engagere det helt nye show “Revyperler - tre mand frem for en enkelt!”
med Leif Maibom, Flemming Krøll
og Flemming Jensen.
De tre morsomme mænd, der repræsenterer hver deres revygenre,
skal for første gang optræde på
samme scene, når de i sensommeren
tager på turné.
Arvad er en af de første arrangører, der melder ud.
- Revyperlerne ligner på forhånd
et muntert show med sjov, satire og
skæve indslag med Flemming Krøll,
der mestrer visens elegante fortolkning, Flemming Jensen, der kan sin
bidende satire og Leif Maibom, der
altid har en skæv figur i baghånden,
siger Lars Arvad, der stadig er hemmelighedsfuld om, hvordan vinterrevyholdet 2011 er skruet sammen.
“Showet Revyperler - tre mand
frem for en enkelt! 2010” spiller på
Magasinet lørdag den 18. september
2010 kl. 20.00.
Billetter bestilles hos Danbillet
på telefon 66 14 01 10 eller på [http:/
/www.danbillet.dk ]www.danbillet.dk
Billetsalget går igang lørdag kl. 10.00.

MARIAS KLASSISKE ELIZA
Med en uges mellemrum så Bent Andersen My Fair Lady på Det
Kgl. Teater og på Fjordager Scenen. Her er hans vurdering.
Maria-Louize Helbo spillede Eliza med stor trofasthed over for figuren, skriver Bent Andersen.

ANMELDELSE
Af Bent Andersen
Det er altid spændende, hvad
Fjordager Scenen tager på programmet. At spille My Fair Lady samtidig
med Det kgl. Teater fortæller om den
tiltro, man har til egne evner. Og tro
mig: man har noget at have den i.
Fjordager Scenens opsætning om
rendestenspigen Eliza Doolittle’s opstigning til fin lady spilles her i den
klassiske udgave. Med er alle de
kendte og afholdte melodier.
Maria-Louize Helbo spillede - og
hun spillede godt - Eliza med stor trofasthed over for figuren, der udvikler
sig fra den upolerede gadesælger med
det flade sprog til den veltalende fine
frøken. Og så kan Maria-Louize
synge. Trods et begyndende halsonde
lød det ganske dejligt.
Professor Higgins - denne ubehagelige, ufølsomme og selvcentrerede nørd, som påtager sig at gøre
Eliza til fin dame - spilles af Lars
Maarup. Han har ikke den store sangstemme, men spiller godt og fylder
scenen helt ud.

Skraldemand Doolittle er i sikre
hænder hos Troels Mogensen. Han
kan spille skuespil, og så synger han
forbasket godt. „Alfred skal giftes her
til morgen“ blev fremragende afleveret. Og fra undertegnede, som ugen
før så My Fair Lady på det Kgl. Teater, kan jeg hilse og sige, at Fjordager
Scenens skraldemand er mere overbevisende og bedre syngende og forståelig, end Zlatco Burics ditto på Det
kgl. Teater.
Veteranen Jan Larsen kan det der
med at spille teater. Hans Oberst
Pickering afleveres præcis, som han
er, en til tider arrogant hovski-snovski
med en anelse af blid ironi.
André Kaspersens stakkels Freddy, det pjok, der er dødforelsket i Eliza
synger ”på den vej hvor du bor” og
gør det pænt.
Men en af de største overraskelser er Anja Krintel, der spiller Mrs.
Higgins, og gør det med stor varme
(hun holder med Eliza mod sønnen)
og ganske morsomt. Jeg fik en association til Malene Schwartzs Mrs.
Higgins på Det Kgl.
Det 18 personers store ensemble
støtter flot op om hoved aktørerne, de

sang, dansede og spillede flot.
De 9 børn var et festligt indslag,
som gøglere i Soho, væddeløbsheste
i scenen fra Ascot eller under Elizas
sang (med et ønske om professorens
snarlige bortgang) som de grumme
soldater, der skyder en miniudgave af
professoren. Uha, uha, ganske godt
fundet på.
Et 10 mands m/k orkester er ret
imponerende, og spille kan de, men
lidt flere orkesterprøver i samspillets
kunst havde været ønskeligt.
Man imponeres virkeligt af scenografien, det er flot, hvad der på scenen i Agedruphallen kan opleves af
værtshus og slum i Soho – på Ascot
væddeløbsbane – i professorens hybel – Mrs. Higgins tesalon eller på
ambassaden til gesandtskabsbal.
Det er vel ikke fair at drage sammenligninger med Det Kgl. Teaters
professionelle skuespillere og opsætning af My Fair Lady med Fjordager
Scenens, men paralleller er der, så
hvor jeg vil give x x x x x x stjerner til
My Fair Lady på Det Kgl., får Fjordager Scenen x x x x stjerner med pil
opad. Det var en flot opsætning, med
gode præstationer.
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VIL BARE GERNE KUNNE GÅ SIKKERT
Vi be’r vi ikke om Hasle-klinker til etablering af et fortov på Agedrupvej op til kirken,
men bare om et fortov med helt almindelige cementfliser...

Det er på denne strækning t.v. at kirken, beboerforeningen og en række borgere ønsker et fortov, men kommunen har ikke registreret
ulykker på strækningen, så behovet er set fra en kontorstol ikke stort nok.

INDLÆG
Af Karin Ritter, menighedsrådet
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I mange år har det været et ønske
her i Agedrup at få et fortov fra Sportoften og op til kirken. Et helle, hvor
kirkegængere, skolebørn til konfirmationsundervisning, besøgende på
kirkegården, deltagere i fester og arrangementer i Forsamlingshuset, beboere i de nærliggende huse og alle
de andre, som bevæger sig til fods på
Agedrupvej, kunne færdes på fortov
– afskærmet fra trafikken på Agedrupvej.
Mange forsøg er gjort. Vores
præst, Lene, forsøgte, da hun kom til
embedet med nye kræfter og visioner
i 1991 og forsøgte igen i 2001. Agedrup Sogns Beboerforening har løbende sendt ansøgninger.
Sidst har præsten, beboer-

foreningen og menighedsrådet gjort
fælles front og i december sendt en
ansøgning om fortov.
Alle havde det håb, at vores ansøgning kunne blive til en sag, som
kunne få plads i Odense Kommunes
budget og prioriteringsliste. Men nej,
det kan ikke lade sig gøre.
INGEN ULYKKER - INTET FORTOV

Agedrupvej er en boligvej, hvor
der gælder 50 km/timen, og den hastighed overholder vi jo alle sammen,
så ingen bliver påkørt... Politi eller
Odense Universitetshospital har ikke
haft uheld på eller tilskadekomne fra
Agedrupvej…
Derfor er det heller ikke nødvendigt at etablere et fortov som et forebyggende tiltag, og derfor har Odense
Kommune valgt at give os et afslag.
At regnvandet skal afledes til
åen, 70 meter væk via “forsinkelsesbassin og olieudskiller” til en pris af
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1 mill. støtter da 100% denne beslutning.
Vi synes, det er positivt, at der er
plads til et fortov ind mod kirkens
arealer uden at fjerne bygninger, uden
at købe ekstra jord og uden at fælde
gamle stolte træer. Vores ansøgning
har vi udfærdiget med vores egne familie-husholdnings-briller på, hvor vi
tilstræber at få mest for pengene.
Måske er vores ansøgning for
beskeden og for lidt ambitiøs og pompøs. Måske skulle vi have bedt om to
fortove og de dyre skinnede klinker –
altså den helt store Mercedes-løsning,
som er blevet etableret på diverse veje
i nærheden af Skovsøen.
Der er p.t. stort fokus på udkantsområder, men vi er måske ikke
“udkantet” nok. Vi vil bare gerne have
et helt almindeligt fortov i et helt almindeligt udkantsområde til helt almindelige mennesker, som kan gå sikkert på helt almindelige fliser ...

holdt.
Landsbyen, som er præget af de
grønne naturområder, har fået renset
gadekæret,og det er igen fyldt op med
vand.
Arealet ved Bytingspladsen og
Sprøjtehuset bliver vedligeholdt af
hjælpsomme beboere. I Sprøjtehuset
står der en gammel brandsprøjte, som
kan beses, men der skal lige låses op
først.
Vi vil gerne have en ordentlig
oprydning i Vester Kærby. Herovre
må der ikke smides tomme flasker,
øldåser eller andet affald.

Bytingspladsen i Vester Kærby. FOTO: Hans J. Zinther.

OPRYDNING I V. KÆRBY
Bytinget appellerer til, at der ikke smides tomme flasker eller andet
affald i den idylliske landsby.
Af Henrik Thygesen, Agedrup Sogns
Beboerforening

Søndag den 2. maj kl. 19.00, blev
det årlige Byting i Vester Kærby af-

Skuespiller Susanne Saysette, sognepræst
Lene Bischoff-Mikkelsen, Kirkesanger
Annie Leth og organist Kristin Lomholt.

JUBILÆUM OG NEDLÆGGELSE EN LANGFREDAG
Pensionistforening festede på Møllekroen

I AGEDRUP KIRKE
INDLÆG
Af Ole H. Christiansen

Selv om Fjordager Pensionistforening nedlægges fra den 13. juni, fortsætter aktiviteterne indtil da. Så den 28. april holdt foreningen den årlige forårsspisning,
der samtidigt blev en markering af foreningens 40 års jubilæum. I den anledning
foregik festen i en af Møllekroens meget flotte nyrenoveret lokaler. 30 medlemmer havde meldt sig til festen, så med kroens gode mad, og højt humør hos alle
30, blev det en rigtig hyggelig eftermiddag.

KAREN BLIXENS AFRIKA

Kirken har mange mærkedage
udover de ugentlige gudstjenester, og
Langfredag var skuespilleren
Susanne Sayzette engageret som oplæser af nogle af teksterne skiftevis
med vor præst, Lene Bischoff-Mikkelsen. Det er altid dejligt at høre oplæsere, der kan deres metier.
Vi var kun 25 mere i kirken, men
vi fik en god oplevelse med kirkesanger Annie Leths dejlige stemme og
organisten, der er kompetent på sit
instrument.
Naturligvis er det i kirken budskabet, det drejer sig om, men det gør
nu ikke noget, at serveringen er god,
og vi selv kan få rørt stemmebåndene.
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OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - FJORDAGER 1966-70

STORKOMMUNENS
LYKSALIGHEDER
Gamle landbrugskommuner var med storkommunerne nu på vej til at
blive “sovebyer”. De mange nye indbyggere arbejder oftest i Odense
eller på Lindø. De drager ud om morgenen og vender hjem til parcellen efter endt arbejdsdag, - frem og tilbage ligesom pendulet på
stueuret, de pendler.
Af Ib Holdt, fmd. lokalhistorisk Forening

næstformand Knud Møllegård,
Aasum.
Agedrups
tidligere
Rundt om Odense lå i 1966 en sognerådsformand Frode Holm Madrække kommuner. Alle var i indbyg- sen blev valgt til formand for vejgertal vokset i 1960’erne, mange ste- udvalget og teknisk udvalg. Til forder var der bygget nye skoler. Nu lå mand for skoleudvalg og byggeudvalg
de trygt og godt.
valgtes socialdemokratiets
Sognekongerne var
mand Niels Nielsen fra
blevet større, nogle meget
Bullerup.
store. Gamle landbrugsI mange år havde snedkommuner er nu på vej til
kermester Hans Aage Anat blive “sovebyer”. De
dersen været i Agedrup
mange nye indbyggere arSogneråd valgt af de konbejder oftest i Odense eller
servative, nu var hans søn,
på Lindø. De drager ud om
Poul Andersen valgt til
morgenen og vender hjem
storkommunens råd, han
Ib Holdt
til parcellen efter endt arFormand for
blev formand for SundLokalhistorisk Forening
bejdsdag, - frem og tilbage
hedskommissionen og
ligesom pendulet på stueUngdomsnævnet og det
uret, de pendler.
stærkt voksende biblioteksvæsen. SeDe nye beboere her i Agedrup nere i forløbet blev han formand for
stod ikke bare på parcellen og ven- kommunens udvalg vedrørende børtede på at persillen voksede op. De nehaverne, et område, der eksplodeblandede sig i foreningslivet og gav rede i vækst.
det nye impulser. Forsamlingshuset,
Agedrup Sogns tidligere kommuskolen, brugsen. Det var ikke svært neingeniør Leo Toftdahl blev i 1966
at få nogle til at gå ind i bestyrelserne. politisk valgt til det nye råd, han bliNogle steder kan man nu med ver formand for Byplanlægningsbesvær få nye forældre til at gå ind i udvalget. Også elektriker P. Haagen
skolestyrelserne. Den gang kom der Jensen og P. Lynge Hansen og Ejnar
100 til opstillingsmødet.
Hansen får væsentlige poster i de nye
udvalg i storkommunen.
FJORDAGERS BORGMESTER

Den 30. marts 1966 mødtes de
valgte medlemmer af Fjordager kommunalbestyrelse for at konstituere sig.
Til formand for de 3 sognes råd
valgtes Olav Nielsen, Aasum og til

DER JONGLERES MED STORE TAL

Allerede ved det andet møde den
13.april 1966 kommer under eventuelt kommunens navn Fjordager til
debat, men som der står i protokollen
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“man overvejer nærmere”. Ved
augustmødet er der et forslag om at
lave navnet om til Aasum Kommune,
men også da udsættes det, og så fuser
det ud i sandet. Nu er der kogt suppe
nok på den pølsepind.
Der jongleres med store tal i den
ny kommune 900.000 kr. til vandværk
i Seden, 515.000 kr. til nye veje. Der
købes kaffekopper til Agedrup Skole,
100 kuverter.
Da Forsamlingshuset hører om de
100 kuverter til Agedrup Skole søger
de kommunen om 6.000 kr. til nyt inventar. Svaret er, at kommunen vil
give det dobbelte af, hvad der kan
samles ind af privat vej. Kommunen
har jo 3 forsamlingshuse, så hvad skal
de stille op?
Der var 3 sognebiblioteker i
Fjordager. I Agedrup var aflønningen
et fast årligt beløb på 600 kr. Nu blev
det hele ordnet med en fast timeløn.
Centralbiblioteket i Odense sendte
folk ud til forhandling og rådslagning
med kommunen. Ligesom amtsskolekonsulent Viggo Land også rådede

Maibrit og Annie på knallert 1966.

kommunen i skolesager.
Den 11. maj 1966 vedtog kommunalbestyrelsen, at “der oprettes
skolebiblioteker ved Agedrup og Seden Skole.” Der var gang i udviklingen. Da meddelelsen kom til Agedrup
anede undertegnede ikke rigtigt, hvad
det gik ud på. Økonomisk var det
meget fornuftigt, da staten refunderede en del af indkøbet både inventar
og bøger og klassesæt.
Nå! Har de andre skolebiblioteker, har vi det også herude, det

Luftfoto Bullerup 1966. Bemærk de bare pletter på butikstorvet.

fik vi, og vi forsømte ikke chancen
for at hævde os, da vi først havde
vænnet os til tanken.
STATIONEN NEDLÆGGES

Ved samme møde i maj står der i
protokollen: “Der skal bygges 5 nye
lærerboliger i Agedrup.” De blev aldrig bygget. Hvorfor ikke?
Når en skole vokser til over 200
elever, bliver den købstadsordnet, og
lærerne kan ikke forvente lærerboliger som ved landsbyskolen. Samtidig
sættes huslejen op til markedsprisen
hos de lærere, der bor i de gamle lejeboliger.
Lærerboligen på Agedrupvej 20
kostede fra 1959 til 1. august 1966 85
kr. om måneden. Derfor er et af punkterne ved næste møde den 15.juni
1966: “Lærer Holdts bolig sælges.”
(Han købte den selv). Også de 3 andre lærerboliger i Humlehaven og i
Æblehaven sælges.
På den nye Kertemindevej er der
megen trafik både med busser og med
biler og med cyklister.
I Seden søger Hans Poulsen om
at måtte etablere et pølse- is- og kaffeudsalg ved landevejen. Her i Bullerup
får Blem Nielsen lov til at bygge en
bestående staldbygning om til cafeteria.

Det var en fordel at komme i fællesskab med andre kommuner. Allerede fra 1. juli 1966 tilsluttes Agedrup
Skole den tandlægeordning for børn,
de har i Seden. Børnene får nu gratis
tandpleje.
Den nu nedlagte Kertemindebane
tilbyder de lodsejere, der i sin tid
solgte jord til banen, at de nu kan købe
tilbage for samme pris pr. m2. Det lyder flot, men man må betænke, at jorden nu var fyldt med grus og skærver. Arealerne ved Agedrup og
Bullerup Station kan købes for
390.000 kr. med stationsbygningerne.
Kommunen køber dem.
Byggeriet ved Agedrup Skole
trækker i langdrag, finansieringen skal
jo være i orden, det er den ved juletid
1966, og byggeriet af gymnastiksal og
festsal kan begynde. Det tages i brug
den 1. august 1967.
Store uenigheder er der ikke i
Fjordager kommunalbestyrelse, en
enkelt gang kommer det til kampafstemning. Det er omkring de gamle
banearealer ved Bullerup Station. Skal
der bygges parcelhuse eller klublejligheder? Det blev til klublejligheder.
STARTEN PÅ BULLERUP MØLLEKRO

kommunen får den 20. september 1967 tilladelse til oprettelse af et cafeteria på ejendommen. Han bygger nu en
værelsesfløj, så nogle af de tilrejsende håndværkere på
Lindø kan få noget at bo i.
Året efter den 21. august 1968
får han beværterbevilling til
krodrift, når lokalerne er til
det. Dette er starten på
Bullerup Møllekro.
Sognet har på mindre end
ti år fuldstændigt skiftet karakter. Indbyggerantallet er
fordoblet, kvinderne søger i
stigende tal ud på arbejdsmarkedet. Bare femten år tidligere
vandrede landbefolkningen
op i Forsamlingshuset for at
høre Jørgen Bitsch fortælle
om eksotiske rejser i den meget store verden. Nu fortalte
ganske
almindelige
Bullerupborgere om rejser til
Gardasøen, ja de fløj også til Mallorca, hvor klimaet var varmt og vinen billig. Mange kørte i deres nye
biler landet rundt med telt eller campingvogn. Verden var af lave.
En gruppe ivrige forældre søger
kommunen om oprettelse af en vuggestue. Det har kommunen for tiden
ikke råd til.
Nu starter en debat i aviserne,
ikke om sammenlægning med
Odense, nej i Fyns Tidende, den førende landboavis er ordene mere negativt ladede, da hedder det indlemmelse
i Odense.
Der står ikke meget i protokollerne, men der føres en noget besynderlig politisk lukket kamp om de muligheder der er for forskellige sammenlægninger
af
omegnskommunerne omkring Odense.
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Kilder til denne artikel:
1.Protokollen for Fjordager Kommunalbestyrelse.
2.Egne notater fra fælleslærerrådet i
Fjordager.
3.Søren Eigårds afsnit om sammenlægningen i 1970 i Odense Bys Historie bd. 10 (1988)

Frinch Nielsen, der har solgt jorden fra sin ejendom, Møllegården, til
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MARKERING AF CYKELSTIEN
LANGS KERTEMINDEVEJ
Trafikudvalget vil gerne selv male hvide striber, hvis ikke kommunen
vil, men ønsker til gengæld ikke at få en sag om graffiti på halsen
Af Ole H. Christiansen, trafikudvalget
Ved en tidligere lejlighed har vi
fra beboerforeningen sendt et nyt
spørgsmål som svar på kommunens
svar på vor henvendelse om lys på
cykelstierne.
Det drejede sig om, at kommunen i henhold til vejloven ikke ville
gå med til at male en hvid stribe langs
cykelstien langs Kertemindevej fra
Krydset ved Seden til krydset ved vor
eneste indkørsel til Agedrup-

Bullerup.
Vi er helt med på, at vejloven
begunstiger kommunens beslutninger
om ikke at foretage sig noget, men i
mørke er alle katte grå, og således
også cykelstien fra Seden til Bullerup.
Derfor ville en hvid stribe være
en god vejviser for enhver cyklist, der
vender hjem fra storbyen Odense til
vor landsby.
12 KR. PR. METER

koster omkring 12 kroner pr. meter,
så udgiften vil være forholdsvis stor,
men vil dog være en brøkdel af det,
kommunen ofrer på at lære kineserne
at cykle (i Peking har 13 millioner
mennesker 11 millioner cykler, så de
er ikke helt ukendt med det transportmiddel).
Men vi ville tilbyde at male striben selv, og et tilbud lød på 2.ooo kroner for en maskine og et lignende beløb for malingen, så vi troede på, vi
selv kunne klare den sag. Vi skulle
blot have en garanti for ikke at blive
anklaget for at lave graffiti på offentlig vej.
Endnu er intet svar indgået, men
vi fornyer anmodningen snarest. Det
vil formentlig være håbløst at få belysning af cykelstien efter mørkets
frembrud, da det også tidligere er afslået.

En stribe, lagt af professionelle,

Jesper Øelund Banke
Lunden 35b ● 5320 Agedrup
Telefon: 60 17 88 66
Mail: info@banke-ejendomsservice.dk
www.banke-ejendomsservice.dk

Din lokale telefonbog!

ENGLØKKEN 2 - 5320 AGEDRUP
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Dame- og herrefrisør

Sol Zinther
LÆGEEKSAMI NERET MASSØR

Blomster Torvet
Vivi Moriis - Tlf. 6610 7130

Telefon
31130171

MA REVISION
Morten Andersen, registreret revisor
Hannerupgårdsvej 4 ! 5230 Odense M
Tlf. 6597 7097 ! Fax. 6597 6097

Klinik Corpus www.KlinikCorpus.dk
Sportoften 1
v/Marianne Werner
5320 Agedrup
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Mølledammen 3 - 5320 Agedrup

STATOIL Servicenter
Anni og Ole Dam Hansen
Kertemindevej 315, Bullerup
5320 Agedrup
66 10 94 26

v. K. Haagen Jensen
Aut. EL-installatør
Bullerup Butikstorv
Mølledammen 9
5320 Agedrup

NYHED
Anns klinik for fodterapi
Klipning af negle
● Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne
● Behandling af nedgroede og fortykkede negle
● Behandling af diverse fodlidelser - f.eks. psoreasis
● Udfærdigelse af indlæg efter behov
● Vejledning i generel fodpleje
● Salg af cremer og små aflastninger
●

Ann Charlotte Holm
Statsautoriseret fodterapeut
Mølledammen 3B ● 5320 Agedrup
Telefon 65 90 30 30

MALERMESTER

OLE SØRENSEN

Kirsebærhaven 7 BULLERUP 5320 AGEDRUP
TELEFON
6611 5131
MOBIL
2012 5131
TELEFAX
6611 5132
!

!

Vi kan tilbyde:
·Vandgymnastik
·Babysvømning
·Fysioterapi
·Massage
·Akupunktur
·Reiki Healing
·Hawaii Massage
·Tankefeltterapi
·Kranio-Sakral Terapi
·Neglebehandling – påsætning af gelenegle

Mølledammen 10 A
5320 Agedrup
tlf: 66 10 89 44
admin@bullerupsvommebad.dk
www.bullerupsvommebad.dk

MØLLE
KROEN
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Selskabsforretning
Dinér transportable
Vi klarer alt i Dinér-transportable
samt i vores selskabslokaler

Hardy
Clausen Aps
BROLANDVEJ
46
Engtoften
30
5320 AGEDRUP
5320 Agedrup
TELF.:
6610 8739
BILTELF.:
3066
2218
Tlf. 6610
8539
Alt murerarbejde udføres

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48

Agedrup Forsamlingshus
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8.00-22.00 mandag-fredag
mandag-fredag
8.00-20.00
8.00-20.00 lørdag-søndag
lørdag-søndag

Brolandvej 7
5320 Agedrup
TLF. 6593 8707

MØLLEDAMMEN 11
BULLERUP

PIZZA VERO
v/ Mehmet og Hassan
Mølledammen 7, 5320 Agedrup
6610 9170
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Bagest f. v: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen, Jonas Berendtsen, Martin Murrekilde, Mikkel Jensen og Mads
Brinch. Foran f.v.: Julie Nielsen, Camilla Kristensen, Maria Olsen, Mads Hanfgarn, Christian V. S. Christiansen,Mads
Hviid Madelung, Alexander Godskesen. Foran f.v.: Mads K. Hansen, Jonas Krabbenhøft, Cecilie Rendbæk, Matias
Kristiansen, Jannik Haunstrup, Mikkel M. Ernst, Kasper Reifling, Rebecca Iversen. Forrest f.v.: Nina Korntved, Amalie Jensen, Signe Qvick, Line B. Eriksen, Maria Larsen og Sabrina Engelbrecht Petersen

KONFIRMATION I AGEDRUP KIRKE 2010
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Bagest f. v: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen, Peter L. Nielsen, Matias H. Jensen, Emil Sternkopf, Daniel Johnsen.
Foran f. v.: Niklas Ingo Andersen, Mikkel S. Nielsen, Mathias H. Pedersen, Jakob V. Rasmussen, Søren W. Nielsen,
Kenneth Strøm. Foran f.v.: Sebastian Moldt, Niclas L. Larsen, Mikkel Eisner, Martin Winther, Andreas S. Rasmussen,
Anders W. Nielsen,Emilie Larsen, Cathrine D. Illum. Forrest f.v.: Emilie M. Hansen, Malene Dam-Olsen, Emilie
Madsen, Christine Ahlquist, Amanda S. Andersen, Line Michelsen, Cecilie Thomsen.
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FORÅRSTRIMNING
Kirkens træer beskåret lige før de sprang ud

Af Ole H. Christiansen
Det gamle træ, oh lad det stå…
skrives der i sangen. Men nogle af
dem skal altså aves lidt en gang i mel-

På modsatte side røg hele trækroner.

lem, og derfor er de to store træer ved
kirkens indgang blevet befriet for
nogle grene, mens træerne på den anden side af vejen, langs med parkeringspladsen har mistet deres kroner.
Men bare rolig, siges det, de gror
ud igen, så træerne bliver flotte og
fornyede.
Her befries træerne ved kirkens indgang for nogle grene.

Tag puslespilsbrikken med ned i Seden Syd
afdeling og se, om den passer ind i et af de huller,
der er i vores puslespil - hvis den gør, så har du
vundet en af de mange præmier!

n
ue

a f de

heldige

vin
de
?
re

Deltag i Sparekassen Faaborgs store konkurrence
om mange dejlige præmier. Hovedpræmien er et
skønt 32” fladskærms-TV til en værdi af 5.000 kr.

Er
d

VIND ET DEJLIGT 32” FLADSKÆRMS-TV...
13

Passer brikken ikke har du stadig chancen for at
vinde - vi trækker nemlig lod blandt alle indleverede brikker om de præmier, der ikke er blevet
afhentet senest den 30. juni 2010.

KIG IND OG SE, OM DU HAR VUNDET !!!...
Vi giver gerne et GRATIS og helt uforpligtende
tilbud på dine pengesager, men det er ingen
betingelse for at deltage i vores konkurrence

- KIG BARE IND !

Bjerggårds Allé 2 - 5240 Odense NØ
Telefon: 6548 5430 - seden@sparekassenfaaborg.dk

AGEDRUP RUNDT 94 - juni 2010

!
!
!
!
!
!
!

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

$ ONLINE TIPS & LOTTO
$ VIDEOUDLEJNING
$ FRISK BRØD -hver dag
$ KOPI SERVICE
$ TELEFAX
$ FOTO indlevering
ÅBEN HVER DAG
7.00-22.00
" 63 100100

Bullerup Nærbutik
Lunden 62
5320 Agedrup
6610 9501

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

SKOLEBODEN LUKKER

Sundhed, charme og lækkert hår - Lucas Frandsen, Martin Murrekilde og Mads Brinch i skoleboden, som nu fra næste skoleår må
lukke. Herfra har der været solgt små, sunde måltider. Men indtægterne fra boden har ikke kunnet følge med udgifterne ved at drive
den. Så nu må eleverne - og også de fotogene ekspedienter Lucas, Martin og Mads - fremover til at smøre en sund madpakke
derhjemme, så deres hoveder fortsat kan optage den lærdom i skolen, som er så vigtig for deres egen og nationens fremtid.
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Juni-aug.
KALENDEREN

SKOLEBESTYRELSEN

1. 6. 2010
22. 6. 2010
25. 6. 2010
11. 8. 2010
16. 8. 2010

Birgitte Andersen (skoleleder) - 2443 4071
Ole Klitgaard (viceskoleleder) - 6593 2406
Juliane Ludvigsen (lærer) - 6447 1203
Claus Toft (lærer) - 6614 1246

Møde for nye børnehaveklasseforældre
Afslutning for 9. klasse
Sidste skoledag før sommerferien
Første skoledag for 1.-9. klasse
Første skoledag for børnehaveklasserne

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
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SKOLEBODEN LUKKER

Indtægter og udgifter i skoleboden hænger ikke sammen, så derfor
lukker boden fra det nye skoleår. Denne klumme handler desuden om
ny skolebestyrelse, Odense Kommunes projekt Fremtidens Skole og
Agedrup-elev, som har fået H.C. Andersen-legat.

Så lykkedes det at få samlet en
skolebestyrelse for den næste 4-årige
periode.
Der er 3 gengangere fra den nuværende bestyrelse: Preben Skytthe,
Jan Frederiksen og Pia Juel Johansen.
Herudover er der 4 nye på banen:
Malou Petterson Porst, Steffen Lauridsen, Lene Petersen og Tom Martin
Buchholz.
Der er kun en enkelt suppleant på
listen, Thomas Dreisig Thygesen, så
jeg håber på god stabilitet i den nye
skolebestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne har elever fra børnehaveklasse
til 8. årgang så der er god repræsentation i forhold til de problemstillinger,
der kan være på forskellige klassetrin.
Bestyrelsen tiltræder 1.8.2010 og
skal på det første møde konstituere sig
med formand og næstformand.
FREMTIDENS SKOLE

Et af de områder, den nye bestyrelse skal arbejde med, er “Fremtidens
Skole” et projekt, der er sat i gang af
Børn- og Ungeudvalget, der gerne vil
have en vision for fremtidens skole i
Odense 2020.
Børn og ungeudvalget sender forslag til vision samt struktur i høring
24. augugst- 7. oktober, og 9. november indstiller B&U-udvalget visionen
til byrådet. Punktet sættes på til
byrådsbeslutning 24. november.
Regeringens mål er, at 95% af en
årgang får en ungdomsuddannelse, og
ønsket i Odense er endnu højere. Visionen er helt nødvendig for at geare
folkeskolen til at ruste børn og unge
til de udfordringer, som fremtidens
samfund stiller.
Fra alle sider er der krav om, at
vi skal være innovative og kreative,
fordi der flyttes arbejdspladser hver
dag til lande som Kina og Indien.
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Samtidig skal vi hele tiden lære nye
måder at kommunikere, handle, arbejde og yde services på.
Når Børn- og Ungeudvalget har
vedtaget visionen i efteråret 2010, vil
der være udstukket en overordnet LEGAT TIL AGEDRUP-ELEV
Hvert år på H.C. Andersens fødkurs, hvor hver skole skal finde sin
plads og sin måde at blive en fremti- selsdag bliver der uddelt et legat til to
flittige skoleelever - en dreng og en
dens skole på inden 2020.
Der er god mulighed for at følge pige - der er værdige til at modtage
HC Andersens legat.
med i dette arbejde
enten via Odense KomInformerer Valget faldt i år på Döne
Køkten en af Agedrup
munes hjemmeside: http:/
Skoles elever med be/www.odense.dk/web4/
grundelse i, at hun, selv
fremtidensskole.aspx eller
om hun ikke bare komvia Facebook, hvor der er
mer let til sine resultaen debatside, der hedder:
ter, aldrig giver op, men
Fremtidens Skole i Odense
knokler på, er stædig og
2020
altid har sine ting i orden. Udover æren modtog hun legatIKKE RESSOURCER NOK TIL BODEN
Alle forældre ønsker at give de- beløbet på 6.000 kroner. Der skal lyde
res børn en god start i livet, og til dette et stort til lykke til Döne herfra.
hører en god
skolegang.
For at sikre
denne og
dermed børnenes udvikling
bedst muligt, hjælper
man sine
børn rigtig
meget, hvis
man sørger
for at de får
søvn nok,
motion nok
og en sund
Forårsidyl i skolefritidsordningen Frihjulet.
kost.
Vi har
Jeg vil ønske alle en rigtig god
indtil nu haft en skolebod, hvor der
sælges små, sunde måltider. Desværre sommerferie med godt vejr og gode
er det slut med boden fra næste sko- oplevelser.
leår. Vi har ikke længere resurser til
at drive den, da fortjenesten langt fra
har kunnet dække de omkostninger,
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BIRGITTE

Af Birgitte Andersen, skoleleder

der er forbundet hermed.
Det er derfor ekstra vigtigt, at I
forældre sikrer, at jeres børn får en
god madpakke med.
Vi oplever, at en del af de ældste
elever, der må forlade skolen i spisepausen, ikke tager hjem for at få et
sundt måltid, men stiller sulten i blødt
brød med stort sukkerindhold. Det
giver uoplagte elever resten af dagen.
Elever, der ikke får meget ud af undervisningen. For dem ville en god
madpakke være langt bedre.

Pia Juel Johansen - genvalgt!

Preben Skytthe - genvalgt!

Jan Frederiksen - genvalgt!

HER ER DINE REPRÆSENTANTER
4 nye i skolebestyrelsen: Malou Petterson Porst, Steffen Lauridsen, Lene Petersen og Tom Martin Buchholz

Af Erik Schmidt
Det lykkedes at få valgt en ny
skolebestyrelse ved Agedrup Skole,
men det holdt hårdt. Der er kun valgt
én suppleant, selv om der skal være
to. Interessen for valget har ikke været stor.
Den nye bestyrelse tiltræder den
1. august 2010 og konstituerer sig
med ny formand og næstformand på
det første møde.
Blandt de 7 regulære medlemmer
er 3 med i den nuværende bestyrelse.

Det er Preben Skytthe, Jan Frederiksen og Pia Juel Johansen. 4 medlemmer er nye: Malou Petterson Porst,
Steffen Lauridsen, Lene Petersen og
Tom Martin Buchholz. Thomas
Dreisig Thygesen er suppleant.
Det er ikke kun i Agedrup, det
kniber med valgdeltagelsen. Også på
landsplan er valgdeltagelsen dalende.
I 1998 var der næsten 5 % af forældrene, der satte kryds ved forældredemokratiet, men nu er deltagelsen på
landsplan næsten halveret.
Rådmand for Børn- og Unge-

forvaltningen Stina Willumsen (SF)
kalder det en bekymrende udvikling.

Forkert skribent
I AR nr. 93 fremgik det, at
“Lad dig vælge til skolebestyrelsen” var skrevet af Vicky Andersen, men det var retteligt Pia Juel
Johansen, som var skribenten. AR
beklager fejlen.
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ALLE TIDERS BEDSTE
DRENGELEGETØJ
Bolden spillede en central rolle, da Agedrup Skole
i uge 20 afholdt tværuge om kost, motion og trivsel. Spil med den runde kugle giver ikke bare anledning til sjov og bevægelse, men også til at tumle
følelser i forbindelse med sejr og nederlag.
Også i skolefritidsordningen er bolden flittigt i spil
- her på billedet ses Kevin og Martin. Og snart er
vi nogen, der sætter os til rette i sofaen for intenst
at følge boldens færd, når danske drenge skal vise,
hvad de kan med den på Sydafrikas fodboldbaner.
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SKT. HANS AFTEN 2010
Båltalen holdes af præst ved Seden og Åsum kirker, Maria-Louize Helbo

Af Hans J. Zinther, fmd. beboerforeningen
& Heksefonden
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Til Skt. Hans festen i år har
Heksefonden engageret “DR. MARTIN”alias Martin Pedersen til at underholde børn og barnlige sjæle.
Årets båltaler vil være præst ved
Seden og Åsum kirker Maria-Louize
Helbo. Talen holdes kl. 20.30 og bålet tændes ca. kl. 20.45 – og sammen
synger vi Midsommervisen.
Festpladsen åbner kl. 19.00 og
skal slutte senest kl. 24.00 efter politivedtægten.
Årets heks skal laves af Pilebækkens børnehave, som herfra skal
flyve til Bloksbjerg.
Som tidligere år vil der være
mulighed for at købe øl, vin, sodavand, is, kaffe/kage, slik m.m.
Der vil være fiskedam med gaver til børnene, og Kim Engelbrecht
vil være klar med gratis snobrødsbagning.
Årets bålmester vil som sædvanlig være Poul Larsen. Han henstiller
igen i år til haveejerne om ikke at
smide deres affald på bålet, men køre
det til affaldspladsen.
Heksefonden glæder sig til at se
jer alle onsdag den 23. juni 2010.

Nyt på ASB‘s
hjemmeside
www.agedrupsogn.dk

Et så stort arrangement som Skt.
Hans aften på bålpladsen kan kun afvikles, fordi en masse personer, frivilligt lægger et stort arbejde heri.
Det organiseres gennem Heksefonden, der hvert år evaluerer på det
seneste års arrangement og fordeler
nye arbejdsopgaver.
48.000 TIL LYDANLÆG

Heksefonden har siden år 2004
stået for afholdelsen af Sankt Hans
aften og ifølge Heksefondens vedtægter doneres (så vidt muligt der bliver
overskud) penge til gavn for mindre
projekter i området.
Heksefonden har i år været så
heldige, at få tildelt 48.000 kr. af
Forstadspuljen (fra Odense Kommune) til indkøb af et lydanlæg – som
vil blive indviet 23. juni på bålpladsen.
I slutningen af maj vil vi igen
henvende os til de erhvervsdrivende
i Fjordager-om-rådet med et brev med
status over Heksefondens arbejde og
ønsket om et bidrag til vores tombola.
Heksefonden er blevet modtaget
meget positivt, når vore “Hekse” –
Anne-Lise Laursen og Greta Nielsen
først i juni tager rundt til vore sponsorer, for at modtage bidragene.
Også i år håber vi selvfølgelig på
et overskud, så vi kan donere overskuddet til et godt formål. Overskuddet sidste år blev på 5.000 kr. , og som
jo blev uddelt i januar til to børnehaver i området.
Vel mødt til endnu en dejlig Skt.
Hans aften i Bullerup. Vi håber, at
vejret som sædvanlig er med os.
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Birthe Schmidt får her overrækt sin præmie

BIRTHE VANDT
Af Hans Jørgen Zinther
Så er spændingen udløst omkring
vor lille konkurrence for april.
Vinder blev medlem af ASB:
Birthe Schmidt
Engtoften 15
Birthe går hjemme, men er en
meget aktiv dame. Birthe går hver dag
en lang tur i området for at holde sig i
den gode form allerede er i. Hun og
hendes mand, Kurt – er tillige ivrige
bridge spillere. To gange om ugen går
de til bridge – i to forskellige klubber.
Birthe bruger også meget tid ved computeren, hvor hun dyrker sin store lidenskab for slægtsforskning. Først i
marts var de begge en dejlig tur til
Thailand, hvor de virkelig oplevede
dette dejlige land.
Se løsning og vinder 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

SIKKERHED PÅ AGEDRUPVEJ
Ikke noget fortov fra Sportoften til kirken og forsamlingshuset

Hverken Vladimir eller jeg er de
store kirkegængere, men det sker da,
at vi lister os ind til en gudstjeneste.
Sidst tog vi turen på gå-ben, og det
var faktisk, om ikke ved at tage livet
af os, så dog lidt mere farligt, end vi
havde forestillet os.
Fortovet stopper jo ved Sportoften, og vejen er ikke for bred resten af vejen. Trafikken er måske ikke
stor, men mon bilisterne helt er klar
over, at de kan komme for tæt på fodgængerne. Vi gik i et par tilfælde ind
på græsset, når et motorkøretøj nærmede sig, selv om vi vel nok havde
reddet livet alligevel. Havde vi gået
på den anden side, skulle vi være gået

ind i en pløjemark
Men har man i beboerforeningen
nogensinde gjort sig nogle tanker om
at få etableret et fortov på den forholdsvis korte strækning, der dog er
beboernes eneste vej at benytte, når
man vil til kirke, i forsamlingshuset
eller i sognegården.
Agedrupvej er i forvejen ikke for
bred på noget sted og udvidelsesmulighederne er vel kun muligt uden
for bebyggelsen. Kan man få beboerforeningen til at gøre noget ved det.

Kære Olivia

den på begge sider af vejen, og menighedsrådet har nu givet tilsagn om
at afgive den nødvendige jord til formålet, så den side af sagen skulle være
i orden.
Det vil nok være bedst at få fortovet på kirkesiden af vejen, og der
skal være mindst 2 fliserækker. Det
vil betyde, at der skal skæres noget af
vejbanen, som derfor må udvides med
mindst 2 meter i den anden side, da
også cyklisterne skulle kunne færdes
på stedet.
Vi er klar over, at det kan blive
en bekostelig affære, da der formentlig skal laves en vejkloak eller lignende til at tage overfladevandet, men
da strækningen er forholdsvis kort, så
kunne der måske blive råd, inden man
i kommunen går i gang med sine
milliardinvesteringer andre steder.

Først vil jeg fortælle dig, at vi for
over 10 år siden henvendte os til
Odense Kommune for at få lavet et
fortov helt ud til kirken, og efter vor
anden henvendelse fik vi at vide, at
man nu havde taget vejen med på
prioriteringslisten.
Derefter regnede vi med, at fortovet var i gode hænder og ville blive
til noget i løbet af senest 4 – 5 år.
Vi har kopi af en underskriftsindsamling fra beboerne på Agedrupvej
og Gåseholmvej til menighedsrådet,
fordi man i 2007 mente, at der kunne
skæres i den store præstegårdshæk af
hensyn til oversigtsforholdene for
fodgængere. Der er ikke sket noget.
Da der endnu ikke er sket noget
på stedet i øvrigt, har vi i trafikudvalget taget sagen op igen og vil
snarest udforme et brev til kommunen. Sagen er den, at kirken ejer jor-

Med venlig hilsen
Olivia W. Olsen

Med venlig hilsen
Ole H. Christiansen

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

www.agedrupsogn.dk
Foreningens konto:
DEN DANSKE BANK
DDB - 3619 - 3619111699
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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
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NY STRUKTUR I MENIGHEDSRÅDET BØRN OG SORG
Formålet er bedre sagsbehandling
Af Hans Ove Nielsen

BEDRE SAGSGANG

Menighedsrådets arbejde er efter
kulegravning af opgaver og processer blevet organiseret i 4 hovedudvalg,
som hver varetager alt omkring deres
aktuelle opgave.
Hvert udvalg består af 3 medlemmer af menighedsrådet og arbejder
efter en nøje udarbejdet arbejdsbeskrivelse. Devisen er, at sagsbehandlingen foregår i udvalgene, mens beslutningerne tages i menighedsrådet.

Forretningsudvalget ledes af for-

Hans Ove Nielsen, og vare20 manden,
tager bl.a. økonomi, mødetilrette-

læggelse og opfølgning på menighedsrådets beslutninger.
Personaleudvalget ledes af kontaktperson Lene Marqvardsen og varetager alt om personaleforhold, arbejdsbeskrivelser, overenskomster,
aftaler og lønninger.
Aktivitetsudvalget ledes af Tove
Dyrvig og varetager alt om menighedsrådets og kirkens arrangementer,
kirkeblad og PR.
Bygningsudvalget ledes af Karin
Ritter og varetager alt om bygningsvedligeholdelse, drift af kirken og kirkens bygninger, Sognegård og ikke
mindst kirkegården.

Til hvert udvalg er der mulighed
for at lave større eller mindre arbejdsgrupper eller underudvalg. Her er det
også muligt at bruge “freelancere”.
Menighedsrådet forventer en
bedre sagsbehandling og en bredere
ansvarsfordeling med den nye struktur. Hvor det før var få, der løftede
meget, er det nu alle, der løfter mere.
BUDGET 2011

For tiden arbejder menighedsrådet med budgetlægning for 2011. På
trods af løn- og prisstigninger har
menighedsrådet ikke flere midler at
drive kirke for.
Det betyder, at når endeligt budget er vedtaget, skal der findes besparelser, og nogle ting, som tidligere var
en selvfølge, bliver ikke gjort. Også i
kirkekasserne bliver pengene mindre.

AGEDRUP KIRKE

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.

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.

Nr. 94 - juni 2010

DU OG JEG

Af sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsens konfirmationsprædikenen 2010
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Vi er nu på den anden side af årets
4 konfirmationer.
Alle konfirmander var fine og
smukke, for det er man, når man skal
konfirmeres.
De unge mennesker optrådte tilmed selv under ledelse af Kristin
Lomholt med 2 gospelsange til stor
overraskelse
og begejstring for deres familier.
Prædiken var over
Missionsog dåbsbefalingen fra
Mattæus
evangeliet
(28 v.1620), som
her efter opfordring bringes en del af:
Hvad er konfirmation så egentlig? Ja, det betyder jo, at I i dag bekræftes i og selv bekræfter jeres dåbspagt. Jeres dåb kan mange af jer her
huske - bare ikke lige I konfirmander
- derfor bekræftelsen i dag. Men I
kender dåben fra andre gudstjenester,
og vi ved alle, at en dåb ikke ser ud af
ret meget: Herregud – 3 håndfulde
vand og nogle få ord!
Men det er den største kærlighedserklæring, som bærer igennem og
holder vand på tværs af tid og rum.
I dåben bliver vi lagt i Guds store
varme trygge favn, og Gud lover at
holde med, holde af – om og ved os i
al evighed.
Dåben handler derfor om at høre
sammen og om at blive set, som dén,
man er: Guds elskede barn. – Ja, det
er, som Gud hvisker: “Du og jeg” –
du og jeg for evigt”.

Og i dag skal I selv svare Ham.
I ER KLAR!

Og I er klar!: I har gået til forberedelse og været flittige kirkegængere,
og I har i livsbekræftende og høj (!)
grad sat jeres eget præg på det hele. I
har gerne villet dialogen og være aktivt med; selv en rockgudstjeneste
kunne I næsten overdøve og måtte lige
sættes på plads, selvom det faktisk er
ret imponerende! Sådan kan det godt
være, når man har meget på hjerte, og
det hele bobler indeni.
Sådan var det også for Emil fra
Lønneberg. I historien: “Da Emil
snittede sin træmand nr. 100” hører
vi om Emil, der er låst inde i brændeskuret atter en gang, endda en hel dag.
Han er meget, meget vred og bitter og ender med at forskanse sig derinde til langt ud på aftenen. Da han
til sidst bliver træt af det, kravler han
op gennem skorstenen, og sort som
sod sidder han oppe på taget.
Line skriger, da hun tror, det er
en “myling” - et spøgelse. Men Alfred ser Emil og genkender trods skidt
og snavs sin gode ven.
“Og så gik Alfred hen til gavlen
lige under Emil og bredte armene ud.
“Hop, Emil”, sagde han.
Og Emil hoppede. Lige ned i favnen på Alfred. Og så gik de begge to
ned til søen for at bade. Det kunne
Emil sandelig trænge til.
“Jeg har aldrig kendt mage til
knægt,” sagde Line og gik sprutrasende ind og lagde sig i sin slagbænk.
Men nede i Katholtsøen blandt
hvide Åkander svømmede Emil og
Alfred rundt i det kølige vand og oppe
under himlen sad juni-månen rød som
en lygte og lyste for dem.
“Du og jeg, Alfred” sagde Emil.
“Ja, du og jeg, Emil”, sagde Alfred.

“Ja, det skulle jeg mene”.
Tværs over søen gik en bred,
blank månebro, men inde ved bredderne rugede mørket…”
LIVET ER IKKE KUN EN SKOVTUR

Ja, mørket rugede. Livet kan
byde på mange udfordringer og er
ikke altid en skovtur.
Det måtte allerede de første mennesker på jorden sande: Adam og Eva,
da de dummede sig ved at spise af den
forbudne frugt og blev smidt ud af paradiset, hvor porten smækkede i bag
dem.
- Men paradisporten åbnedes
igen af Jesus Kristus med kærlighe-
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Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen på
vej ud af våbenhuset efter konfirmationen. T.v. konfirmand Niclas Lind Larsen.

dens nøgler, da han frivilligt døde på
et kors og med liv og lys stod op af
graven igen påskemorgen. Da blev
vejen mellem himmel og jord åben
igen for altid, og Gud er nu tæt på os
og vi på Ham som tåren på vores kind.
Det betyder, at uanset, hvad der
sker, hvad vi får os rodet os ind eller
ud i – og der er meget, man kan fortryde eller gerne ville have gjort anFortsættes næste side...
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derledes i et menneskeliv.
Uanset, hvor beskidte vi måtte
blive udenpå eller føle os indeni, så
er Gud altid med os indtil verdens
ende. I dåbens vand er vi vasket rene
én gang for alle. Mærkeligt… men
sandt: Der ikke noget, Gud ikke vil
have fingrene i! Kærlighedens væsen
er nemlig, at Tilgive, så vi kan starte
på en frisk – igen og igen.
Tænk, hvis man kommer for sent
hjem en aften og selvfølgelig skal man
holde sine aftaler og passe tiden. Men
sker det alligevel og alt så var ødelagt og uopretteligt. Eller hvis man i
venskaber, der vakler ikke kan få bilagt striden og komme videre.
Det sker også, at vi bruger lidt for
skrappe gloser børn og forældre imellem. Eller smækker døren lidt for
hårdt. Tænk hvis vi ikke kunne sige
undskyld eller åbne døren igen. Jamen, det var jo ikke til at holde ud og
kunne ikke gå bare én eneste dag!
Uden kærlighed og tilgivelsens
mulighed går det bare ikke.
DU OG JEG!

Da I var små, var I meget i fars
og mors favn og sikkert også i mange
af I andres, der er her i dag. Da I blev
døbt, blev I også lagt i Guds favn:”Og
han tog dem i favn, lagde hænderne
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på dem”, som der står om Jesus i
dåbsritualet.
Og hvad Gud én gang har velsignet, slipper han aldrig igen. I dag siger Gud igen JA! til, at I stadig og i al
evighed er hans elskede børn, og I kan
svare JA! til, at I tror på Gud eller
gerne vil.
Bortset fra, at ordene lyder lidt
anderledes om lidt her oppe ved alteret, så er meningen præcis den samme
som, hvis I sagde: “Du og jeg, Gud.”
Og Jesus gentager dåbens løfte, at
Han er med jer alle dage indtil verdens ende og hvisker kærligt tilbage:
“Du og jeg”:
“Du og jeg: Mikkel, Alexander,
Rasmus og Christian. Maria, Amalie
og Nina og Mads, Jonas, Mads, Camilla, Rebecca og Line - Jannick,
Matias, Kasper, Mads, Cecilie,
Sabrina, Signe, Jonas, Mads, Martin,
Mikkel, Maria og Julie!”
“Du og jeg: Niclas, Mikkel, Anders, Christine, Emilie, Malene og
Emil, Daniel, Mikkel, Niklas, Sebastian og Amanda - Martin, Andreas,
Søren, Matias, Emilie, Line, Cecilie
og Peter, Mathias, Kenneth, Jacob,
Emilie og Cathrine!”
Du og jeg for evigt... Du og jeg!
- Ja det skulle jeg mene!
Amen!

VI FORVALTER E

Den tidligere formand for beboerforening

Af Karin Ritter, menighedsrådet
Når det ikke er arbejdet, som kræver Toves opmærksomhed, så er det
familien. Den tæller 2 voksne sønner,
et par børnebørn og ikke mindst ægtemanden Poul Erik, som er Toves
livsledsager på 40. år.
I familien står den på fælles oplevelser, praktiske gøremål og en god
middag i ny og næ.
Siden 1972 har adressen i Daltoften dannet rammen om familielivet.
JOBKONSULENT

Tove har haft sin jobkarriere inden for kontor og administration, men
i november 2009 søgte og fik hun en
nyoprettet stilling som jobkonsulent
på integrationsområdet ved Nyborg
Kommune.
Tove har kontakten til asylansøgere, som udover at gå på en

NAVNLIG NAVNE

Nyt fra kirkebogen for marts-april 2010

Døbte i Agedrup Kirke
14. 3. 2010
25. 4. 2010

Lærke Emilie Andersen, Blommehaven 9, Bullerup
Silla Viola Poffler, Engløkken 2, Agedrup

Vielser i Agedrup Kirke
Ingen

Bisættelser/begravelser i Agedrup Kirke
9. 3. 2010
11. 3. 2010
30. 3. 2010
31. 3. 2010
27. 4. 2010

Connie Hansen, Brolandvej 65, Bullerup
Lilly Margrethe Andersen, Tyrsbjergvej 4D, 1., Villestofte
Bent Conrad Urban Altenburg, Ved Møllen 32, Bullerup
Bente Topp Knudsen, Hjulkronevænget 4, Kirkendrup
Inga Dahl, Buen 14, 5320 Agedrup

Tove Dyrvig, mæstformand for menighedsrådet og fmd. for aktivitetsudvalget.

Nr. 94 - juni 2010

EN KULTURARV

gen er en ydmyg, men ihærdig ildsjæl

sprogskole, skal i praktik på en arbejdsplads.
Her skal asylansøgerne tilegne
sig sproglige, kulturelle og sociale
færdigheder og derved få en forståelse for det danske samfund, som de i
fremtiden skal være en del af. Et
meget spændende arbejde, som Tove
befinder sig godt i.
FORENINGSARBEJDET

Foreningsarbejdet har altid fyldt
meget i Toves fritid.
Det startede med en plads i bestyrelsen i Bullerup Børnehave. Derefter var hun i en årrække formand
for beboerforeningen. Her var hun
hoveddrivkraft i etableringen af “4toget”, som var et værested for børn
og unge mellem 12 – 16 år i eftermiddags- og aftentimerne.
Selve togvognen blev under stor
bevågenhed leveret af DSB i 1989 og
opstillet på det grønne område ved
Butikstorvet.
Et andet tiltag, hvor Tove var aktiv var oprettelsen af “Den åbne
skole”, hvor der blev undervist i bl.a.
kreative fag og sprog.
Siden foreningsarbejdet i 80’erne
og 90’erne var Tove ansat ved Frit
Oplysningsforbund, hvor arbejde og
foreningsliv nærmest blev en og
samme ting.
STOR YDMYGHED

Der findes så mange muligheder
for at gøre et stykke frivilligt arbejde
– et arbejde, som giver så mange gode
oplevelser og som mange desværre
går glip af. De fleste af os har måske
lært i opdragelsen, at man ikke selv
byder ind, men helst vil have et venligt prik på skulderen, nogen skal
måske have et vink med en vognstang.
Så med et sådant venligt prik kom
Tove ind i arbejdet med menighedsrådet, et arbejde, som ikke var ukendt
for hende, idet mange af kvinderne i
Toves familie ligeledes har været aktive på dette område.
- Jeg føler en stor ydmyghed

ORGANISTENS
KLUMME
Af Kristin Lomholt, organist
KORSTÆVNE

Weekenden d. 13. og 14. marts
var Agedrup Kirkes børnekor på en
spændende tur. Vi tog til stævne
med Folkekirkens Ungdomskor.
Stævnet blev afholdt i Assens
og den smukke Vor Frue Kirke var
centrum for koncerterne, som blev
holdt i løbet af stævnedagene.
Om lørdagen indøvede vi nogle
dejlige sange. Ny påskemusik af
Merete Kuhlmann, et klassisk værk
af den franske komponist Faure og
afrikanske sange med en masse
rytme i. Det var sjovt for os allesammen og vores 2. kl.-elever skal
have en stor ros, for de var de yngste på stævnet og klarede det hele
rigtig flot!
Vi boede og øvede på en skole,
hvor der var det problem, at lyset
ikke kunne slukkes om natten. Bør-

overfor de mange, mange aktive forgængere her i rådet – personer, som
gennem årene har sat deres præg på
kirken og sognearbejdet. Vi forvalter
en stor kulturarv, siger Tove.
- Men det er også en kirke og et
samfund, som hele tiden er i forandring. Så opgaven er, at ydmyghed og
fornyelse skal gå hånd i hånd. Der er
spændende opgaver, som f.eks. den
ny struktur på arbejdsgrupperne, der
er visionsarbejdet, hvor visioner skal
omsættes til konkrete forandringer og
ikke mindst opgaven med at få budgetter og årsregnskab til at passe sammen.
Tove glæder sig til at være en del
af alt dette og andre spændende opgaver, som fremtiden vil bringe.

nene var så trætte om aftenen, at de
sov lige meget hvad, men for de
voksne var det selvfølgelig noget
andet.
Både lørdag og søndag var der
koncert med alle stævnedeltagerne
i Vor Frue Kirke. Det var nogle
meget flotte koncerter. Vor Frue
Kirke i Assens har en fantastisk
akustik, og for børnene var det virkelig en oplevelse at synge mange
sammen i det store smukke kirkerum.
En stor tak til Lotte Pedersen
og Pia Hansen (forældre til Helene
og Christian) for at tage med som
frivillige. Det havde ikke været muligt uden jer!
KRYDS I KALENDEREN
19. SEPTEMBER

Høstgudstjeneste - børnekoret deltager

Kristin 65324242 /2052 7542

INDSKRIVNING AF KONFIRMANDER 2010/2011
Tilmelding til konfirmationsforberedelse i det næste skoleår udleveres inden sommerferien til de nuværende 6.-klasser på Agedrup Skole enten af mig eller af klasselærer.
Tilmeldingen afleveres/sendes
inden sommerferien på kirkekontoret
med kopi af dåbs-/navneattest.
Har man ikke modtaget en tilmelding og skulle der i øvrigt være konfirmander i sognet, som ikke går på
Agedrup Skole, men ønsker at blive
meldt til hos os, bedes man kontakte
kirkekontoret snarest muligt.
Efter ferien vil alle tilmeldte dels via kirkebladet i “Agedrup
Rundt”, men også pr. mail (eller
’snailmail’) - få nærmere besked om
opstart og forløb i øvrigt.
AGEDRUP RUNDT 94 - juni 2010
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GUDSTJENESTER
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
Søndag d. 20. juni (3.sø.e.trin) Luk.15,11-32: Den fortabte søn
Søndag den 27. juni (4.sø.e.trin) Matt. 5,43-48: Fjendekærlighed
Søndag den 4. juli (5.sø.e.trin) Matt.16,13-26: Peters bekendelse
Søndag den 11. juli (6.sø.e.trin) Matt. 19,16-26: Den rige unge mand
Søndag den 18. juli (7.sø.e.trin) Matt. 10,24-31: Discipel og mester
Søndag den 25. juli (8.sø.e.trin) Matt. 7,22-29: Huset på klippegrund
Søndag den 1. august (9.sø.e.trin) Luk. 12,32-48: Om at bekymre sig
Søndag den 8.august (10.sø.e.trin) Matt. 11,16-24:Veråb over Gallilæas byer
Søndag den 15. august (11.sø.e.trin) Luk. 7,36-50: Kvinden i farisæerens hus
Søndag den 22. august (12.sø.e.trin.) Matt. 12,31-42: Træet og dets frugter

Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 9.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 19.00
Ingen
Kl. 9.00
Kl. 9.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

M. Pedersen

Kirkebil
N. H. Ellekilde
H. A. Bisgaard
M.-L. Helboe

* 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

Agedrup Kirkes organist sang den 18.
april „revival songs“ til musikgudstjenesten sammen med jazzpianisten Michael Salling og enkelte numre sammen
med kirkesanger Annie Leth.

KONFIRMATIONER
KONFIRMATION 2011

7.A Søndag d. 8. maj
7.B Søndag d. 15. Maj
KONFIRMATION 2012

7.A Søndag d. 29. april
7.B St. Bededag d. 4. maj
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KONFIRMATION 2013

7.A: St. bededag d. 26. april
7.B: Søndag d. 28. april

LITTERATURKREDSEN
Litteraturkredsen fortsætter også
efter sommerferien. Nye interesserede er velkommen og kan henvende
sig til sognepræsten for nærmere oplysninger.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Næste menighedsrådsmøde tirsdag d. 15. juni kl. 17.00-19.00.
Nr. 94 - juni 2010

