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MUSLIMSK FRISKOLE RYKKER
IND PÅ BULLERUP SKOVGÅRD
Den muslimsk baserede friskole Al-Salahiah har har købt Bullerup Skovgaard af Ejendomsselskabet Lindø. Skolen, der nu holder
til i Hjallese, flytter ind i de 3.554 m2 store bygninger efter efterårsferien i oktober, men formelt har skolen allerede overtaget
ejendommen. Al-Salahiyah Skolen har ca. 160 elever fra børnehaveklasse til 6. klasse, men skolen ønsker at udvide til 9. klasse,
oplyser skolens leder, Ayoub Chahin. Fuldt udbygget regnes med 250-280 elever.

KIRKEBLADET
LÆS bl.a. om Digital kirkegaard,
og „Nu koster det
at leje Sognegården“, konfirmationsforberedelse,
Høstgudstjeneste
og sognemøder og
-aktiviteter i den
kommende sæson.

s. 3

S. 20-24

Ny rideklub i Agedrup s.7

Frisk revy

s. 13
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Fjordagerscenens
Julestykke 2010
■ Efter Danmarkspremiere med den
grønne, grimme og grufulde Mr.
Grinch der truede julefreden i byen
“Hvemstrup”, oversat og instrueret
af Martin Pedersen er selvsamme
mand i gang med et helt nyt stykke
som hedder NISSEN.
Mennesket/nissen Bismarks
Klumpen vokser op hos Julemandens hjælpere på Grønland, men det
er, som om han ikke rigtig passer ind.
Han er nemlig en næsten 2 meter højt
menneske, og betydeligt større end
nisserne i julemandens værksted.
Bismarks klumpen faldt som helt
lille i julemandens sæk, og nu er tiden inde til at han må finde sin rigtige far, og dermed også sig selv.
Bismark drager af sted til det “magiske land” ved navn Odense for at
finde sin sande identitet. I Odense
finder han sin rigtige far. Faderen
synes imidlertid bestemt ikke om den
“mærkelige”, og skingrende sinds-
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syge, trikotklædte Bismark, som
pludselig trænger ind i liv. Bismark
lader sig dog ikke sådan slå ud,
selvom han mildest talt ikke passer
ind i det pulserende menneskes liv.
Med sin ustyrlige barnlige sjæl, infantile livsglæde og betingelsesløse
kærlighed til ALT, trænger han ind
under huden på alle, inklusiv faderen. Men julestemningen mangler,
og kan de nå at redde Julen. Hmmm
måske eller måske ikke.
Martin har hentet inspiration fra
instruktøren Tim Burton, komikeren
Will Farrell, sangeren og sangskriveren Mek Pek og entertainer og
sanger MIKA. Så det bliver en cocktail af fest og ballade i højeste gear.
Til dette julestykke er der
mange roller, så hvis du går rundt
med en indre skuespiller i maven

Levende læseoplevelser
på Vollsmose Bibliotek
Har du mod på en ny og spændende litteraturoplevelse?
Så har Vollsmose Bibliotek
læsegruppen for dig!
Forkæl dig selv med god litteratur i selskab med andre og oplev
højtlæsning af – og snak om de bøger, vi læser.
Hvordan kommer jeg med i
læsegruppen?
Vi mødes tirsdage i ulige uger
kl. 10-12 på Vollsmose Bibliotek – i
alt 8 gange i løbet af efteråret 2010.
Første gang d. 31. august 2010.
Tilmeld dig læsegruppen hos:
Læsegruppeleder Karen Marie Larsen, tlf.: 51 94 50 17 - e-mail:
karenmarie@larsen.mail.dk

Skolen har ca. 160 elever
fra børnehaveklasse til
6. klasse, men ønsker at
udvide til 9. klasse, oplyser
skolens leder, Ayoub
Chahin.

SKOVGAARDEN SOLGT TIL ALSALAHIYAH SKOLEN
Den muslimske friskole rykker ind på Bullerup Skovgaard efter efterårsferien i oktober.

Af Erik Schmidt
Den muslimsk baserede friskole
Al-Salahiyah har har købt Bullerup
Skovgaard af Ejendomsselskabet
Lindø, som ejes af Mærsk A/S.
Meningen er, at skolen, der nu
holder til i Hjallese, flytter ind i de
3.554 m2 store bygninger efter efterårsferien i oktober, men formelt har
skolen allerede overtaget ejendommen.
Al-Salahiyah Skolen har ca. 160
elever fra børnehaveklasse til 6.
klasse, men skolen ønsker at udvide
til 9. klasse, oplyser skolens leder,
Ayoub Chahin.
Fuldt udbygget regnes med 250280 elever.
- Vi har i længere tid ledt efter nye
lokaler, fordi bygningerne og klasseværelserne i Hjallese er blevet for
små.
Salget bekræftes af Ejendomsselskabet Lindøs direktør, Hans Jørgen Ellekilde.
Ejendomskomplekset blev sat til
salg for 25 mio. kr., men rygterne si-

ger, at salgsprisen nærmere
har været 22. mio. kr.
Skolen er en selvejende
institution, og det er kredsen bag skolen, som står bag
Sydfløjen, der i dag står ledig.
købet.
- Vi har lånt penge på realkredit- timer om ugen.
vilkår og i Danske Bank, siger skoleFriskoler er grundskoler, der kan
leder Ayoub Chahin
tilbyde undervisning for børn fra børBullerup Skovgaard, er for tiden nehaveklassen til 10. klasse. Det er
udlejet til IBM, der har 125 ansatte selvejende institutioner, der drives af
tilbage, og indtil videre fortsætter it- en forældrevalgt bestyrelse.
firmaet lejemålet i den ældre del af
Friskolerne modtager 75% af den
bygningsmassen. Det omfatter ikke gennemsnitlige folkeskoleudgift i
i Sydfløjen, som står tom. Det er en statstilskud og „skal stå mål med unnybygning fra 2002 på ialt 1.308 m2 dervisningen i folkeskolen“.
ekskl 90 m2 kælder.
Bestyrelsen er al-Salahiyah skoHvad der på længere sigt skal ske lens højeste myndighed og har det
med IBM kan hverken Hans Jørgen overordnede ansvar for skolens drift.
Ellekilde eller Ayoub Chain sige no- Bestyrelsen ansætter og afskediger såget klart om.
vel skoleleder som lærere.
Nye skærpede tilsynsregler er
netop trådt i kraft 1. august 2010. Det
NI NATIONALITETER
Al-Salahiyah Skolen er en dansk bygger på et forældretilsyn og et eksfriskole, hvor alle elever har anden ternt tilsyn. Skolerne afgør frit, hvilke
etnisk baggrund end dansk. Der er elever, de vil optage på skolerne.
elever af ni nationaliteter, og der undervises i modersmålsundervisning to
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JEG, EN KASSEDAME
- For mig er det et dejligt job, siger Hanne, der er kassedame i Superbrugsen

Af Ole H. Christiansen
Superbrugsen og parkeringspladsen ved butikstorvet er en slags mødested for mange.
De fleste kender jo uddeleren
Palle Vennekilde, også kaldet “PalleBrugs”, og nogle af damerne ved kassen. En af dem er Hanne.
- Det er for mig et dejligt job, som
egentlig er nemt nok, men der er
mange ting at tage vare på endda, siger hun.
- Varerne scannes jo bare ind, så
man har det samlede beløb med det
samme, men der skal også siges goddag til kunderne, og måske skal der
gives tid til en kort snak, selv om der
er mange kunder i køen. Der skal passes på, at den samme vare ikke
scannes 2 gange, men også at ingen
af dem kommer forbi kassen uden re-

gistrering. Apotekervarer skal findes
frem, men selv om de står delvis i
datoorden, så der går let lidt tid med
at finde dem frem.
Hanne kender navn på mange og
er altid opmærksom, så alle vil føle
sig godt tilpas med at blive ekspederet i Brugsen, selv om der kan opstå
ventetider, når en kunde har et lille
problem. Betaler vi med dankort, er
hun også opmærksom på, at vi får
kortet med igen.

betalerne.
Hanne er jo ikke den eneste ekspedient i Brugsen, men alle starter
dagen med en lille hyggestund, så
man samtidig får et godt input til dagens arbejde, og alle hjælper alle, hvis
problemer skulle opstå, så ingen er
færdig, før alle er færdige, når dagen
er forbi.

ALLE HJÆLPER ALLE

Da vores bankfilial nu er lukket,
er Brugsen et af de steder, hvor det vil
være naturligt at få nogle kontanter på
lommen i forbindelse med købet, og
det klarer man også gerne, men selv
om mange betaler med kontanter, er
kassen ikke uudtømmelig, og man skal
jo have byttepenge nok til kontant-
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Hanne bag kassen i Superbrugsen.

Tidligere lærer Ib Holdt skaber
stor interesse om lokalhistorien
med sin levende fortælling

50 MED PÅ LOKALHISTORISK TUR
„Degnen“ forstår stadig at tiltrække lokalbefolkningen, når han fortæller og øser af sin store viden om lokalområdet.

Af Bent Andersen
Igen i år inviterede Lokalhistorisk Forening ved Ib Holdt på tur i
lokalområdet. Denne gang vat temaet
”Historisk vandretur i Bullerup“.
Godt 50 deltagere samledes på en
lun sommeraften i juni ved Bullerup
Brugs, hvor der for 50 år siden - i 1960
- var marker med udsigt til Lindegård
og Odense og Kertemindebanens
skinnenet mellem Bullerup og Agedrup stationer mod skoven.
Herefter gik turen via skyttehuset
og bålpladsen bag butikstorvet til den
nye bro over Vejrup å og Bullerupskoven, der i 1800-tallet tilhørte
Østergård, og hvor landsbyernes ældre kvinder dengang gik i skoven og
samlede risknipper på trods af, at det
var forbudt.
Bungalowen inde i skoven er
bygget af ordineret Kgl. Måler og
Vejer Jørgensen, der havde eneretten
til at veje ting som ærter, æg, kartofler, høns, ja alt hvad der var til forsendelse fra området.
På den tomme grund over for
kaptajn Rosbæks store villa i skoven,
var det meningen at Agedrups Plejecenter og Rådhus skulle opføres, men
da der var tinglyst at arealet ikke måtte
bebygges, blev det ikke til noget, og
det er som tiden har udviklet sig, nok
godt det samme.
Turen gik til Brolandvej, ved den

gamle Brugs, hvor der overfor var
landpolitistation, hvor overbetjent
Andersen residerede, og fru Andersen
havde opkrævning af sygekassekontingent.
Via Brolandvej og det glade
hjørne, hvor der før var købmands-

butik, frem til Græshaven, hvor en del
af de store gartnerier lå, og turen endte
ved mindestenen og den nyrenoverede offentlige flagplads.
Aftenen sluttede i Sognegården,
hvor deltagerne på turen hyggesnakkede over en kop kaffe.

HÆVEAUTOMAT TAGES NED
Der er kommet ny lejer, hvor banken før holdt til
Af Erik Schmidt
Agedrup mister nu sin eneste
hæveautomat. Da Danske Bank lagde
filialen i Agedrup sammen med Danske Banks filial i Kochsgade, forblev
hæveautomaten i Agedrup til glæde
for borgerne. Men der er kommet en
ny lejer til lokalerne, og det betyder,
at hæveautomaten skal tages ned.
I løbet af juni overleverede Danske Bank de ledige tidligere banklokaler til den nye lejer. Det betød
samtidig et farvel til hæveautomaten,
som efter 23. juni ikke længere kunne
benyttes. Og det ærgrer man sig over
i Danske Bank.
- Vi har ledt intenst efter en ny
placering til automaten. Men det er
desværre ikke lykkedes. Især fordi,
der stilles meget store krav til bygnin-

gens sikkerhed, siger filialdirektør
Lisbeth Sabro-Lippert fra Danske
Bank Kochsgade Afdeling, der dog
glæder sig over at de tomme lokaler
nu igen finder anvendelse.
BETALER MED HÆVEKORT

En meget stor andel af dagligvareforretningerne tager i dag mod
betaling med hævekort som VISA
Electron og Mastercard Direct. Det
gælder også i Bullerup og Agedrup.
Brugen af hæveautomaten i Agedrup er ifølge Lisbeth Sabro-Lippert
faldet kraftigt over de seneste måneder. Det skyldes bl.a. at kunderne i
større udstrækning betaler direkte
med deres hævekort eller Dankort i
butikkerne, og på den måde undgår
utrygheden ved at gå med for mange
kontanter på sig.
AGEDRUP RUNDT 95 - august 2010
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PORTRÆT AF ET ARBEJDSJERN
Ole Walther har været kirkeværge siden 1996.
Hvervet bestrider han samtidig med, at han er
landmand og gartner
og firmaer om sommeren – et job,
som meget fint kan forenes med arbejdet på markerne.
Om vinteren er opgaven vintertjeneste for de samme kunder.
Oles kone, Ulla, tog for et par år
siden springet fra København og
storbylarm til “huset for enden af vejen”. Jævnligt går turen dog til hovedstaden for at besøge børn og børnebørn, når det kan passes ind med
jobbet på Plejecenteret Hvenekilde.
Ole betragter arbejdet som sin
hobby og passer og plejer marker og
maskiner med stor omhu. Når tiden
tillader det, er Ole ekstramand på et
badmintonhold, så lidt motion bliver
det til.
Ulla holder meget af at rejse, så
måske kan det blive den fælles hobby
– hvis markarbejdet tillader.

Kirkeværge med mere, Ole Walther.

KIRKEVÆRGE SIDEN 1996

Af Karin Ritter, menighedsrådet
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For enden af en laaang grusvej
ligger en gård med maskinhaller, store
træer, græs og rosenbede. Her bor
Bent Ole Walther - næste portrætbillede i vores serie om menighedsrådets medlemmer.
Ole købte huset i 1986. Da var
huset det, vi i dag vil kalde “et
håndværkertilbud”. Grisestalden så
ud, som havde grisene lige forladt
boksene, og med hønsene, som havde
boet på 1. salen, var det ligeså. Med
masser af håndværkertalent og mange
arbejdstimer blev det til sidst et hjem.
Mere jord blev købt til, så det
også blev en arbejdsplads. I efteråret
2006 kom den store oversvømmelse,
som vi sikkert alle husker. Det krævede endnu en renovering, så huset
nu fremstår som et moderne og velfungerende landbohjem.
Siden tog Ole job som gartner
med græsslåning og pleje af
udendørsanlæg ved boligforeninger

Tilbage i 1992 blev Ole anbefalet til menighedsrådet. Efter den 1.
periode overtog Ole jobbet som kirkeværge – en funktion, som han stadig varetager.
I de mange år er det blevet til en
del milepæle i rådsarbejdet, så som
etablering af fjernvarme og en skovkirkegård. For at finde den bedste løsning til skovkirkegården, var arbejdsgruppen rundt og se lignende kirkegårde – en opgave, som førte dem
langt omkring til spændende og
smukke kirker og kirkegårde.
Rådsarbejdet har ændret sig gennem årene. Mest tydeligt ses det på
regnskab og administration, som nu
tager rigtig meget tid.
For Ole er målet, at det kirkelige
arbejde og de frivillige hænder skal
fungere godt, hvor medlemmerne
trækker i samme retning om de store
og små opgaver, som planlægges og
udføres. Derved kan kirken fastholde
sin plads i sognelivet og forblive en
aktiv kirke.
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Mange gik glip af Duo Kontrabas

DET VAR LIGE MIG!
ANMELDELSE
Af Ole H. Christiansen
Agedrup Kirke engagerer tid efter anden kunstnere til at optræde i
kirken eller i Sognegården.
Desværre synes der ikke altid at
være en god opbakning til disse arrangementer, og det er faktisk synd for
kunstnerne og for dem, der ikke når
at overvære arrangementerne.
Bevares, da Finn Nørbygård
gjorde sin entre i Sognegården, var der
fuldt hus, men onsdag, den 19. maj
var vi kun 15 i kirken for at høre og
se Duo Kontrabas, der faktisk var 3
musikere fra Århus.
De spillede på kontrabas og to
guitarer og alle tre sang og spillede
dejligt. Programmet var bluegrass
musik og sang, udført meget professionelt og dejligt.
Jeg kendte ikke så mange af de
17 melodier, men selv om jeg måske
ikke er så musikalsk, så var hovedparten af melodierne lige mig.
Måske siger sangene “Folsom
Prison” af Johnny Cash og “Jolene”
(Dolly Parton) læserne noget. Ellers
en del cowboymusik, musik fra bjergene og meget andet.
Må jeg henvise til introduktionen
i AR nr. 93, skrevet af vores organist
Kristin Lomholt, der står bag engagementet af trioen, og samtidig opfordre til, at man skriver i sin kalender, når der på kirkesiderne inviteres
til koncert eller anden optræden, som
kirken serverer ganske gratis for os.

SEDEN RIDEKLUB
FLYTTET TIL AGEDRUP
Seden Enggård opsagde aftalen, så nu holder rideklubben til
på Engløkken hos Preben og Birgit Uhrbrand.

derfor en usikker fremtid i møde, men
heldigvis er der fundet en superfin
løsning, idet Preben Uhrbrand har tilbudt at genhuse rideklubben.
Derfor flytter Seden Rideklub nu
til Engløkken 5, Agedrup, og på en
ekstraordinær generalforsamling d.
30. 6. blev der valgt en ny bestyrelse:
Den nye bestyrelse består af:
· Formand: Lone Uhrbrand
· Næstformand: Henriette Knudsen
· Kasserer: Thue Skak
· Sportskoordinator: Laila Jensen
· Sekretær: Lisbeth Kaspersen
· Bestyrelsesmedlemmer: Lone Degn
Pedersen og Bonnie Mohr
· Suppleanter: Birthe Dralle og Jane
Skov Larsen
HØJE FORVENTNINGER

Mria Nielsen og Fie Dralle nyder de nye forhold med en udendørs bane ned til fjorden.

Af Lisbeth Kaspersen
Seden Rideklub begyndte med
undervisning på en ny adresse d. 9. 8.
og med nye heste, men der vil være
mange kendte ansigter blandt både
ridelærere og staldpiger.
Seden Rideklub har lejet heste og

arealer af Seden Enggård i næsten 30
år, men er nu blevet opsagt pr. 30. 6.
2010, da driften på Enggården ikke
længere er landbrugsorienteret.
En ny kontrakt blev forsøgt forhandlet på plads, men desværre kunne
det ikke hænge sammen økonomisk.
Klubbens ca. 100 medlemmer gik

Bestyrelsen har høje forventninger til klubbens fremtid, da alle er
enige om, at der nu skal andre boller
på suppen, og at aktivitetsniveauet
skal hæves.
Der har allerede været mange
gode forslag på bordet vedrørende nye
aktiviteter, og et af de første tiltag vil
være et åbent-hus-arrangement, som
løber af stablen d. 15. 8. kl. 10.0015.00. Alle er velkomne.
Den nye bestyrelse håber, at rigtigt mange vil møde op til en dag i
hyggens tegn, hvor der vil være mulighed for både at se de nye omgivelser og at hilse på de nye heste, der
skal bruges i undervisningen.

ENDELIG KOMMER FORTOVET
450 meter fortov på Lunden etableres i efteråret

INDLÆG
Af Jakob og Nete Flindt Knudsen
Endelig bliver fortovet på Lunden fuldført, og kommer sidst på året
til at gå fra Arendalsvej til
S.C.Carlsen.
Som mange sikkert har set, har

Odense Kommune den seneste tid
gået og opmålt terrænet på den ene
side af Lunden. Efter mange års brevskriveri med Odense Kommune er det
endelig lykkedes at få etableret fortov på Lunden fra Arendalsvej og til
S. C. Carlsen – i alt ca. 450 meter.
Fortovet bliver etableret i løbet af efteråret 2010, men vil dog kun komme
i den højre side, hvis man kører ud af

KAREN BLIXENS AFRIKA
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byen. Alle de berørte huse har haft
møde med kommunen i juni, for at
lave aftale omkring deres indkørselsforhold. En stor tak til Agedrup Sogns
Beboerforening for deres fantastiske
hjælp. Vi glæder os til, at vi kan
komme til at færdes sikkert på Lunden.
Med venlig hilsen
Jakob og Nete Flindt Knudsen
Lunden 20
Tlf. 6311 1613
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OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - FJORDAGER 1966-70

FJORDAGERS FIRE
FLORISSANTE ÅR
Fra 1966-70 blev der bygget på livet løs i den nye storkommune, men i 1970 var det slut, da Agedrup, Seden og
Åsum blev lagt ind under Odense Kommune. Fjordager og
Fraugde var den luns Odense skulle have, for så
forhåbentlig at lade de andre forstadsbyer være i fred.
Af Ib Holdt, fmd. lokalhistorisk Forening

lighed i Odense og drog - takket være
opsparing og forbedrede kreditDer er nok at se til i den nye stor- muligheder – til forstæderne for at
kommune. Der bygges på livet løs, og blive husejere.
der dukker ugentlig nye
De tjente til husholdbørn op på skolen.
ningen og terminen “inde i
I efteråret 1967 lånes
byen”, men betalte skat i
1 million kr. til renseanlæg
forstaden.
i Bullerup.
Ved det sidste møde i
Den 15. 11. 1967 får
1967 d. 20. 12. er der en anSognerådet en forespørgsel
søgning fra læge Knud Agfra “Forstadskommunernes
ner, der gerne vil flytte sin
sammenslutning”, som
lægepraksis fra Dræby til
udbeder sig underretning
Bullerup. Det anbefaler
Ib Holdt
om Fjordager Kommune
Formand for
sognerådet. Agner har købt
Lokalhistorisk Forening
ønsker sig betjent af
Æblehaven 17 i Bullerup
Odense bybusser? Noget
og indretter sin praksis der.
anes forude, en endnu større sammenlægning.
FJORDAGER PÅ FØRSTEPLADSEN
Ved sammenlægningen af de tre
Af de kommuner uden om
sogne til en kommune i 1966 var In- Odense, der procentvis voksede mest
denrigsministeriet noget tilbagehol- i 1960’erne, kom Fjordager ind på førdende med at godkende denne.
stepladsen.
Odense havde planer med den
Det store område mellem den tidnye bydel Vollsmose, man var så for- ligere Kertemindebane og den ny lanbeholden, da bydelen kom til at ligge devej var udbygget, Daltoften var
lige op ad Fjordager Kommunes under udbygning.
grænse. Det samme gjaldt Fraugde,
Ved møde i kommunalbestyrelhvor det nye universitet næsten lå i sen i februar 1968 sættes salgsprisen
denne kommune.
til 30 kr. pr. m2 i Skovhaven. På grunDet kunne ikke blive ved med at dene, der sælges hurtigt, ja før veje er
gå. Odenses areal var efterhånden ved etableret, begynder huse at skyde op.
at være fuldt udbygget.
Kommunerne omkring Odense
gik umiddelbart efter sammenlægninTIL FORSTÆDERNE
gen i 1966 sammen i en slags forening
Yngre ægtepar forlod deres lej- “Sammenslutningen af kommuner
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omkring Odense”.
I midten af juni 1966 meddeler
sognerådsformand Olav Nielsen, at
Fjordager Kommune fandt det ønskeligt og formålstjenligt at blive tilsluttet sammenslutningen, hvis formand
var Lennart Larson i Pårup.
Svar i august 1966: “Det vedtoges indtil videre at henlægge Deres
anmodning, men tilbyde, at Fjordager
sogneråd kan deltage med en observatør i Sammenslutningens møder”.
Det samme tilbud blev sendt til
Fraugde. De vil med andre ord ikke
have Fjordager og Fraugde med på
lige vilkår. Der er allerede gået politik i sagen.
Olav Nielsen meddeler på sognerådets vegne, at sognerådet ikke fandt
tilbudet om en “observatør” på møderne “hensigtsmæssigt”, men at sognerådet havde nedsat et tremandsudvalg til forhandling om optagelse i
Sammenslutningen.
Både Fraugde og Fjordager måtte
på forhånd gøre det klart, at de ikke
her og nu nærede ønske om indlemmelse under Odense. De kom altså
med, men ikke med begejstring fra de
andres side.
„TVANGSINDLEMMELSE“

Aviserne lagde i høj grad spalter
til “tvangsindlemmelsesplanerne”, så
læserne ikke faldt i søvn.
Fyens Stifttidende havde i overvejende grad sine læsere i Odense,
mens Fyns Tidendes læsere overvejende var at finde i Odenses opland.
Da Sammenslutningen vedtog en
rejse til Christiansborg for at fremlægge deres standpunkt nedlagde Dalum veto mod, at sognerådsformændene fra Fraugde og Fjordager
deltog i deputationen. Ingen protesterede mod dette.
Det står nu helt klart, at Fjordager og Fraugde er den luns Odense
skal have, for så forhåbentlig at lade
de andre være i fred.
Sammenslutningen drømmer om
to storkommuner (Brændekilde-Bellinge, Dalum, Sanderum og StenløseFangel i sydvest) og (Allesø-

borgmester i november 1967.
FJORDAGER
UDBYGGER

Næsbyhovedbroby, Korup-Ubberud,
Lumby og Pårup i øst).
Det ser jo fint ud, men Bellinge
vil gerne sammen med Stenløse, som
ikke er interesseret i det ægteskab, for
de vil gerne være sammen med Dalum, som vil være sammen med Sanderum, som helst vil selv.
I den østlige tænkte kommune vil
Næsby gerne være sammen med
Lumby. Korup mener, de er stor nok
til selv at køre løbet, og de mener, at
de før 1966 har fået lovning på selvstændighed og i den forvisning har de
bygget administration, endelig vil
Pårup være sammen med dem alle.
En lov i Folketinget i 1967 om
de tre største købstæder og deres forstæder gjorde, at tiden var knap.
“Odense føler sig som en indeklemt husmand” siger Odenses vice-

I Fjordager foregår
en stadig udvikling. Seden Skole får
overbygning i
1969, dog må
10 kl. tage til
Rising Skole
for at få tilbudt rigeligt
med valgfag.
I august
1968 foreslår
Fjordagers
kasseog
regnskabsudvalg sognerådet at indlede forhandlinger med
Odense Kommune om vilkår for sammenlægning.
Sognerådet tilslutter
sig dette på sit
møde den 16.
10.
Det gælder nu om at
få lavet nogle
ordentlige aftaler.
Da Agedrup Forsamlingshus har
det økonomisk svært i de nye tider,
vedtager sognerådet den 15. 1. 1969,
at såvel Aasum som Agedrup Forsamlingshus fremover skal have et årligt
tilskud på 5.000 kr.
I protokollen står der: „N.B.:
Dette indføres i sammenlægningsvilkårene med Odense.“ Ligeledes ønsker Fjordager sig et „Områdekontor“.
Helge Nielsen, Bullerup Skovgård, der jo har solgt jord til Skolen,
idrætspladsen og renseanlægget tilbyder nu Fjordager Kommune resten af
sin ejendom
Fjordager kan ikke købe Skovgård, men tager tilbuddet med i samtalerne med Odense og anbefaler

Odense Kommune at købe den. Hvordan ejerskifterne er for Skovgård før
A.P. Møller købte den, skal her være
usagt. Umiddelbart efter 1970 blev
gården brugt som logi for jugoslaviske kvinder, der kom til Danmark som
sæsonarbejdere i konservesindustrien.
Der blev arrangeret aftener i skolens festsal, hvor lokalbefolkningen
kunne møde disse kvinder, som viste
deres hjemlands danse frem på scenen.
HEKTISK TID

Det er en hektisk tid i disse år i
Sognerådet, skolerne er ved at sprænges, der planlægges udvidelse både i
Seden og i Agedrup.
En ting slap sognerådet dog for:
Skatteligning efter skatteåret 1969.
Den 1. april 1970 fik vi nemlig kildeskat.
Da kassen gøres op den 25. 3.
1970 er der 321.635 kr. i den. De overdrages til den ny Odense Kommune.
Fjordager Kommune varede kun
i 4 år, men området fik en “Fjordager
scene”, forskellige håndværkere tog
navnet ind i deres firmanavn. Nu er
Fjordager Idrætsforening en stor faktor i det pulserende liv i området.
Kilder til denne artikel:
1. Fjordager Kommunalbestyrelses
protokoller – Stadsarkivet
2. Søren Eigaard. “En storkommune
fødes - og små forsvinder. Bellinge
Lokalhistoriske Forening. (1995)
3. Søren Eigaard: “Kommunesammenlægningen” – Odense Bys Historie bind 10. (1988).
N.B.: Selv om Fjordager Kommune
bestod af tre sogne bliver man ved
med i breve o. lign. at skrive til Sognerådet i Fjordager.
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Nej til fortov her. Behovet står ikke mål med prisen, vurderer kommunen.

BEHOV FOR FORTOV AFVIST
Det vil koste 1,5 mio. kr. at anlægge fortov på Agedrupvej, så
forslaget er røget ud af kommunens prioriteringsliste
Af Ole H. Christiansen
Kirkegængere og andre må skyde
en hvid pind efter at kunne gå i sikkerhed på et fortov hen til kirken.
I beboerforeningen har vi igen
henvendt os til kommunen for at få et
fortov etableret, men til læsernes ori-

betegnes som farlig, da der ikke er sket
færdselsuheld, men det væsentlige er
nu nok, at det ikke er gratis at etablere et fortov. Vi må give de kommunale myndigheder ret i, at det er en
dyr foranstaltning, når prisen er
1.500.000 kroner.
Hvordan kommer man så frem til
den pris? Jo, kantsten og fortov koster 500.000 kroner.
Kloak, afvanding og retablering
af kørebane koster 600.000 kroner og
bassin, olieudskiller og bygværker
koster 400.000 kroner. Naturligvis i
runde tal.
Afslaget er i øvrigt begrundet i,
at der ikke er et dagligt behov for fortovet, så prisen ikke står i forhold til
behovet.
Fortovet er nu taget af prioriteringslisten, og beboerforeningen vil
ikke foretage sig yderligere, medmindre forholdene ændres betydeligt.

entering meddeles nu, at selv om
Agedrupvej betegnes som en boligvej, der normalt kun vil skulle betjene
lokaltrafik, men tilfældigvis også betjener megen anden trafik fra oplandet mod øst, så er der ikke mulighed
for at få et fortov.
Det anføres, at vejen ikke kan

ENGLØKKEN 2 - 5320 AGEDRUP
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Jesper Øelund Banke

Sol Zinther

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

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
Nyborgvej
22
5320 AGEDRUP
5550
TELF.:Langeskov
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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FARVEL MED MANÉR

KAREN VANDT
EN STOR
FLADSKÆRM
Af Ole H. Christiansen

Gerda og Nanna følte sig som Jeppe i Baronens seng.

Pensionister tømte kassen og lukkede foreningen med tur
Af Ole H. Christiansen
Fjordager Pensionistforening er
nu nedlagt, men da de sidste midler i
kassen var indbetalt af medlemmerne,
bestemte bestyrelsen, at de også skulle
bruges af medlemmerne.
Det skete, da 23 medlemmer
havde meldt sig til en turist-tur til det
nordvestlige Sjælland med Frørup
Rejser.
Udsigten fra bussen var de kønne
sjællandske landskaber med store
marker, levende hegn, lidt vand hist
og her og nogen skov.
Som på Fyn var der også her i
gamle dage (før 1966) et par små jernbaner en gang. Høng-Tølløse-banen
findes endnu, men Hørve-Værslevjernbane blev nedlagt samtidig med
de fynske. Holbæk-Nykøbing Sjælland-jernbane findes i fin stil endnu,
og en af stationsbyerne, Højby var
vores første mål.
Her findes fra 1876 en kro, der
er sat nænsomt i stand, og dagens middag blev indtaget. Kromanden var
stolt af sin kro og kunne lave mad,
der smagte himmelsk. Vi var godt nok
bange for, om der var nok af de dejlige, nye kartofler, som jo er en lækker spise, men der var nok til sådan
en flok sultne pensionister.
Det lykkedes at få bussen helskindet til Rørvig, hvor vi i havnen
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var ved at få hjemve, da vi så Johannes Larsens gamle sejlbåd ligge ved
kajen.
Sidste mål var Anneberg Glasmuseum, hvor mange slags glas kan
studeres. Her findes også en restaurant med en herlig udsigt ud over Isefjorden. Eftermiddagskaffen med
wienerbrød blev nydt her.
Hjemturen gik over dæmningen
forbi Lammefjorden og alle dens
gulerodsmarker.
STØTTE TIL AGEDRUP RUNDT

Det sidste bestyrelsesmøde i foreningen har nu fundet sted med behørig revision og afslutning af kassen med et regnskab, der slutter med
et stort NUL, idet resten af det tilskud,
som foreningen har fået af kommunen, er sendt tilbage.
Der var en lille rest på godt 600
kroner, der tilfaldt “Agedrup Rundt”,
og man tillod sig forinden at bruge
lidt af kassen til drikkevarer ved bestyrelsesmødet, mens formanden
Bent Andersen for egen regning gav
en dejlig grill-aften i sit hjem til den
afgåede bestyrelse og revisorerne.
Det var så slut på den forening.
Med venlig hilsen - og for Agedrup Rundt siger jeg tak for dette sidste tilskud fra pensionistforeningen til
bladets drift.
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Hen over sommeren gennemførte
Sparekassen Faaborgs afdeling i Seden Syd en anderledes konkurrencefor områdets lokale beboere. Via Agedrup Rundt udsendte sparekassen
puslespilsbrikker og en opfordring til
at komme forbi afdelingen for at se,
om brikken passede ind i det store spil
i afdelingen. Passede brikken var der
fine præmier at hente.
- Vi synes selv, det var en meget
sjov aktivitet. Vi har da også hørt
mange positive kommentarer, og der

Ole Rasmussen og Steen Staffeldt overrækker Karen Bach hovedpræmien.

har været mange inde forbi afdelingen og prøvet deres brik af, fortæller
afdelingens lokale chef, Steen
Staffeldt.
Men brikken, der udløste den
store hovedpræmie, et 32 tommer
fladskærmsfjernsyn, blev ikke indleveret.
Derfor blev der trukket lod om
den store præmie blandt alle de
indleverede puslespilsbrikker.
Den heldige vinder blev Karen
Bach fra Bullerup, der bl.a. er kendt
for at stille sine evner ved et klaver til
rådighed i pensionistforeningen og
mange andre steder.
- Sådan et fjernsyn kan jeg bestemt godt bruge, fortalte den glade
vinder, da hun hentede præmien i Sparekassens afdeling på Bjerggaards
Allé, der har 3 år på bagen.

FRISK
REVY
Af Erik Schmidt

„Der Hansi“ bakkes dygtigt op af landsmænd i et forrygende godt nummer.

„I dag er det Ingolfs fødselsdag“ lavet som en parafrase over „90 års fødselsdagen“ et vanvittigt og mageløst morsomt nummer - det er prinsen til højre (Lasse Winkler).

Det er altså dristigt af en lokal
amatørbaseret revy at slå så stort brød
op. „Revy i teltet - helt ude i skoven“
er et veltilrettelagt kæmpearrangement. En holdpræstation - godt iscenesat af Sune og Anja Krintel!
For første gang var instruktionen
lagt i hænderne på Jan Larsen, der til
daglig er politibetjent. For første gang
er revyen lagt ud på en flad mark et
stykke uden for byen. Og aldrig har
der vel været så mange tekster af egen
produktion.
Alligevel lykkes årets revy ovenikøbet med en ny friskhed, som
først og fremmest må tilskrives det
nye scenehold, der er bevidst om, at
meget er på spil. Teksterne er aktuelle, og der er tænding fra start.
Skuespillerne sprudler, Jan Larsen er fremragende, Sune Krintel, der
også er direktør, er en mester i at arrangere musikken, og kostumer og
teknik er helt i top. Respekt!
Creme-Ole giver
Lars Løkke en
hjælpende hånd,
da statsministeren
stiller op for Team
Rynkeby.
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Jan K. Larsen i en yderst skræmmende rolle som spindoktor.

AGEDRUP RUNDT 95 - august 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

ELEVER
“GLEMMER”
AT AFLEVERE
BØGER
- DET KOSTER
12.000 KR.
Skolen kan i værste fald blive nødt
til at sende sager til inkasso!
Mange lånte bøger – specielt fra afgangseleverne – bliver ikke afleveret ved årets slutning, som de skal. Skolen mangler i år at få
materialer tilbage for ca. 12.000 kr. Hvis bøgerne ikke dukker op og bliver afleveret på skolen eller regningen for disse bliver betalt,
ser skolen sig nødsaget til at sende sagerne til inkasso.
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Aug.-sep.
KALENDEREN
11. 8. 2010
16. 8. 2010
31. 8. 2010
Uge 39

Skolestart 1.-9. klasse
Skolestart børnehaveklasserne
Idrætsdag
Tværuge

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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VELKOMMEN I SKOLE!

Multibane under opførelse i skolegården, hallens tag efterhånden
udskiftet, nye energibesparende armaturer i SFO og malerarbejde. To
jubilarer. Forsvundne bøger for 12.000 kr.
Af Birgitte Andersen, skoleleder

Varm velkomst til de små.

i skolefritidsordningen fra 1. august,
og det har en pæn del af dem benyttet
sig af. Det giver en god stemning,
når vi starter på kontoret, at der er en
lydkulisse med glade, legende børn.
Det giver børnene en enestående mulighed for at lære skolen at kende og
blive fortrolige med omgivelserne, inden alle eleverne fylder lokalerne.
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ELEVER „GLEMMER“ BØGER

Inden skolestarten pågår der et
stort arbejde fra bibliotekarernes side
med at få diverse bøger og materialer
tilbage fra eleverne, og fordelt dem
til de elever, der skal bruge dem i det
nye skoleår.
Vi oplever desværre at mange
materialer – specielt fra afgangseleverne – ikke bliver afleveret. Det

Nogle børn startede allerede 1. august i
skolefritidsordningen.

bundet med opsætningen, håber vi på
tørvejrsdage, så banen kan være klar
til skolestarten.
De har også arbejTO JUBILARER
Informerer det med
at udbedre de
Ved dette skoleårs
sidste spor efter den
start kan vi fejre 2 jubilastore vandskade vi
rer på Agedrup Skole.
havde i foråret. Det var
Kirsten Rønn blev
fortrinsvis garderoben i
ansat på skolen i 1971 efpersonalerummet, der
ter et år på Sædding Skole
blev ramt, men nu er alle
i Esbjerg og kan derfor
sporene efter vandet
fejre 40-års jubilæum,
hvilket meget få lærere opnår. Kirsten væk og garderoben har fået nyt loft
har fortrinsvis virket som sprog- og og er nymalet. Også hovedindgangen
håndarbejdslærer og har siden starten og forbindelsesgangen til østfløjen er
af -80erne arbejdet på skolens biblio- blevet malet.
I SFO er der blev opsat nye enertek, hvilket har betydet, at hun er et
kendt ansigt for de fleste elever. Hun gibesparende armaturer, der er blevet
har med en meget pligtopfyldende og placeret helt oppe under loftet, så de
engageret indsats været med til at ud- ikke hænger i vejen.
Taget på hallen har desværre ikke
vikle biblioteket til et moderne og
været helt tæt, og er blevet skiftet ud
velfungerende sted.
Juliane Ludvigsen blev i 1985 af et par omgange. Det hele er nu foransat på skolen og har 25-års jubi- nyet, og vi håber det holder bedre end
læum. Juliane har i sin tid på skolen det gamle.
undervist engageret i mange forskellige fag; men hendes hjerte brænder „FREMTIDENS SKOLE“
Jeg ser frem til et spændende skonok mest for naturfagene, hvilket har
ført til, at hun sideløbende med sit leår, hvor bl.a. arbejdet med “Fremtilærerarbejde har gennemført en dens Skole” og den skolestruktur, der
masteruddannelse i naturfag. Hun har skal besluttes for Odense Kommune,
i årenes løb haft en del tillidsposter vil være områder, der kommer i fopå skolen, og har i mange år været til- kus.
Jeg glæder mig til at skoleåret
lidsrepræsentant for lærerne.
Jeg ønsker begge jubilarerne kommer i gang på fulde omdrejninhjertelig til lykke og takker dem for ger, når eleverne møder onsdag d. 11.
august og håber på et godt samarbejde
deres mangeårige indsats på skolen.
til glæde og gavn for elevernes positive udvikling.
NY BANDEBANE I SKOLEGÅRDEN
Teknisk service har i sommerfe-

BIRGITTE

Så er vi klar til at tage hul på et
nyt skoleår med en god flok 6-årige,
spændte og forventningsfulde elever,
der begynder i børnehaveklassen.
De har haft mulighed for at starte

er ærgerligt, da skolens økonomi er
begrænset, og vores muligheder for
at købe nye undervisningsmidler for
er dårlige.
I år mangler vi at få materialer
tilbage for ca. 12.000 kr. Vi håber, der
er dukket nogle af disse frem i sommerferien, og at bøgerne bliver afleveret på skolen eller regningen for
disse bliver betalt, da vi ellers er nødsaget til at sende sagerne til inkasso.

rien været i gang med at få lavet materialer til en lukket bandebane i skolegården og er i skrivende stund godt
på vej med arbejdet med at sætte den
op. Da der er en del støbearbejde for-
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Det er skolens tekniske servicemedarbejdere, som selv har bygget banen.

NY BANDEBANE I SKOLEGÅRDEN
Overskud fra skolefest finansierer etableringen af en kvalitetsboldbane i skolegården.
Af Erik Schmidt
Da eleverne mødte i skole onsdag den 11. august stod en ny bandebane i skolegården næsten klar.
Banen ligger i de yngste elevers
skolegård og kan således ikke anvendes af de ældste elever.
Erik Jørgensen og Allan Eriksen
fra skolens tekniske service har selvbygget banen, hvilket har gjort projektet meget billigere end end fiks og
færdig „multibane“.
60.000 kr. har det kostet at bygge
banen. Midlerne kommer af overskuddet fra flere skolefester.
Både de ældste og de yngste elevers råd og skolebestyrelsen har været inddraget i beslutningen. Der er
dog stadig skolefestmidler til overs,
som ifølge lærer Claus Toft eventuelt
bruges til glæde for de ældste elever.
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FREMTIDENS SKOLE
Skoleafdelingen i Odense Kommune har i foråret arbejdet med nye ideer til rammer for skolen. 17. august er der ekstraordinært møde i Børn- og Ungeudvalget,
hvor politikerne præsenteres for ideerne. 24. august-7. oktober sendes forslaget
i høring, og 24. november træffer byrådet beslutning om planerne. Der er på
forhånd varslet store ændringer, og skolerne venter med tilbageholdt åndedræt..
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STOR TAK!

skænkning af øl, vand og vin.
Desuden ligger der et enormt forarbejde til rejsning af teltene, klargøring af boder osv. - fra om morgenen
tidligt, til “festen” begynder.
Efter at “festen” er sluttet, og
næste dag står det så på oprydning.
Uden alle disse ildsjæle får beboerne i området ikke den Skt. Hans,
som de helt sikkert glæder sig til – år
for år. Det gælder både børn, unge og
ældre. Thi der er tænkt på alle.
Endnu engang: TUSIND TAK
TIL ALLE JER FRIVILLIGE.
Og husk: overskuddet går til én
eller flere af vore institutioner. Overskuddet uddeles sammen med kåringen af årets Agedrupper i januar måned.

Mere end 20 ildsjæle medvirker til forberedelsen af Skt. Hansfesten.

Af Hans Jørgen Zinther, fmd.
Heksefonden
Som formand for Heksefonden
vil jeg gerne rette en stor tak til alle
de personer, som var med i det kæmpe
arbejde det er, når området afholder
vort fælles Skt. Hans arrangement.
Personerne kommer fra næsten alle
foreninger i området – dette inkluderer jo også Seden.
Der skal mere end 20 personer til,
for at dække tombola, slush ice, popcorn, kaffe og slik, fiskedam, snobrødsbagning – og ikke mindst ud-
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Nyt på ASB‘s
hjemmeside
www.agedrupsogn.dk

DU KAN NÅ DET ENDNU

Du kan stadig nå at indbetale kontingent. Skuffende med
kun 300 medlemmer, når kontingentet er 80,- kr.,
Af Hans J. Zinther, fmd. ASB
Ved gennemgang af vores medlemskartotek i Beboerforeningen, er
medlemstallet ikke særligt tilfredsstillende. På nuværende tidspunkt er der
kun er godt 300, som har betalt deres
kontingent til bevarelse af Beboerforeningen. Dette tal er meget utilfredsstillende. Tænke sig - at der ikke
er flere af områdets 1300 husstande,
som ønsker at bevare ASB og dermed
vort dejlige blad – AGEDRUP
RUNDT.
Alene til bladet bliver der brugt
15.000 kr. af det indgåede kontingent.
For at synliggøre Beboer-
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foreningen, sad vore piger de to første lørdage i maj, ved Brugsens indgang, for at give beboerne mulighed
for at betale deres kontingent. Mange
gav udtryk for, at det var dejligt med
den synliggørelse.
HUSK: “Et rigtigt godt sammenhold i lokalbefolkningen – skaber
kraft og styrke”
Men kære beboere – uden jeres
støtte på sølle 80 kr. – har vi i bestyrelsen ikke store muligheder for at
foretage os ret meget.
Så – indbetal nu de 80 kr. på
konto: 0975 – 3619111699 - foreningens konto i Danske Bank

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
OVERSVØMMELSE PÅ BUTIKSTORVET
Hvorfor trækker regnvandet ikke ned i kloakken, spørger Olivia.

Naturligvis handler vi i de lokale
forretninger, når vi er på indkøb. Her
er parkeringspladser nok, et overdækket fortov og et godt vareudvalg, dog
med undtagelse af tøj og sko, samt
søm- og skruerforretninger, men så får
vi jo også lejlighed til at se andre butikker på øen, og det er nok ikke så
ringe endda.
Men er det så regnvejr med meget regn, så flyder kloakkerne på pladsen altid over, og det kan da være ret
generende. Jeg kunne selvfølgelig gå
ind i forretningerne for at påtale det,
men er det da dem, eller er det kommunen, der skal sørge for oprensningen. Jeg kan huske, at I for snart længe

siden bragte en artikel om vore kloakker herude, der skulle fungere med
almindeligt spildevand i særskilte ledninger og overfladevandet i andre rør.
Fungerer det mon stadigvæk som den
gang.
Jeg ved ikke, om det er en sag
for beboerforeningen, men noget kan
I vel tage jer af på landsbyens vegne.
Jeg er dog helt tilfreds med det, I
allerede har gjort for vort område, så
Vladimir og jeg får meget for vort
kontingent på 80 kroner udover Agedrup Rundt.

Kære Olivia

mune.
Vi kontaktede vand- og kloakvæsenet, som sendte os et kort over
området, men den ansvarlige embedsmand var enten på ferie eller havde
fridag. Ved henvendelse til straksbutikken fandt vi kort over området
og fandt en overfladevand-ledning,
der passerer butikstorvet fra området
i Buen og området bagved, men tilsyneladende var butikstorvet ikke tilsluttet den ledning, så det var meget mystisk.
Vi fandt ud af, hvor tagvandet fra
bygningerne blev af, men kortene,
som nok er fra den gang, det hed
Fjordager Kommune, viste ikke, hvor
vandet fra selve torvet blev ledt hen.
Nu er vor kontaktmand ved kommunen kommet tilbage, og man har
allerede fundet ud af, at den kommunale ledning må være spærret af rødder fra træer eller buske, netop på det
sted, hvor torvets overfladevand til-

Da vi bor i et lavlandsområde, så
ligger vore kloakker højt, men 2strengssystemet med overfladevand i
et rør til åen og resten i et andet rør til
rensningsanlægget er et fint system,
som vi kan være glade for.
Vi har kontaktet først “Palle
Brugs”, der fortæller, at alle forretninger har renset kloakkerne på deres
egen del af parkeringspladsen, men
der må være en fejl mellem pladsen
og kommunens ledningsnet.
Vi kunne bare ikke på kortene se,
hvor tilslutningen sker, og det var ikke
umiddelbart muligt at få kontakt med
den ansvarlige embedsmand, der kan
finde fejlen. Derfor har vi i beboerforeningen talt med vore kontakter i
kommunen, og det burde at give resultat, men også vi løb panden imod
en mur efter såvel skriftlig som telefonisk henvendelse til Odense Kom-

Med venlig hilsen
Olivia W. Olsen

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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sluttes den offentlige ledning. Det
sker ved en brønd på Skovhaven.
Det var givet, at problemet skulle
løses, inden det igen sætter ind med
større regnskyl, og det bliver det nu,
eventuelt ved rodskæring af træerne/
buskene, og som du skriver, så skal
vi selvfølgelig handle lokalt så meget
som muligt, enten forretningerne ligger ved butikstorvet eller andre steder i vor landsby.
Med venlig hilsen
Ole H. Christiansen
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KIRKEBLADET
AUGUST 2010 Nr
Nr.. 5 62. årg AGEDRUP KIRKE www.agedrup-kirke.dk
!

!

!

●

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

NU KOSTER
DET AT LÅNE
SOGNEGÅRDEN

DIGITAL KIRKEGÅRD
Alle gravsteder er hen over sommeren blevet opmålt af landmåler.

Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet
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Agedrup kirkegård overgik fra
sommerferien til digital registrering.
Det betyder alle gravsteder er
opmålt af landmåler og koblet sammen med graverens administrationsprogram til planlægning af vedligeholdelse og udskrivning af regninger,
samt registrering af begravede.
For graveren vil det blive en administrativ lettelse. Agedrup kirkegård er den sidste i Hjallese provsti
der overgår til digital registrering.

NYT HANDICAPVENLIGT TOILET!
Toilettet ved kapellet er over
sommeren blevet renoveret og samtidig gjort mere handicap-venligt. Toilettet vil være åbent i dag- og aftentimerne og til brug for kirken og kirkegårdens mange gæster.

De store håndskrevene kirkegårdsprotokoller lever dog stadig.
Selv om alle gravsteder er registreret
på EDB, skal der fortsat føres
kirkegårdsprotokol både af graver og
kirkeværge. Dette indtil der gives
grønt lys fra kirkeministriet. Ja man
går med livrem og seler…

AGEDRUP KIRKE

Nye regler for lån af
Agedrup Sognegård
Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet
Fra 1. august 2010 er det ikke
længere gratis at benytte Agedrup
Sognegård til møder og forsamlinger
for foreninger og klubber i sognet.
Agedrup Menighedsråd er blevet
pålagt at opkræve en omkostningsbestemt leje af lokaliteterne når der drejer sig om udlån eller udleje til “ikkekirkelige-aktiviteter”.
Leje af Sognegården foregår ved
henvendelse til kirkekontoret, hvor
også priser oplyses.

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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lighed til at øve os og få det sidste på
plads inden de 2 store festdage!
Søndagen før vi begynder, indbydes til gudstjeneste og orienteringsmøde. Det er søndag d. 12. september fra kl. 10.00 til ca. 12.00.
Vi begynder kl. 10 til gudstjeneste i kirken, hvorefter jeg vil fortælle
lidt om den forstående forberedelse.
Der bydes på en forfriskning. På gensyn i september!

KONFIRMATION
7. a. - Ikke alle skal dog konfirmeres, men for dem, der skal, begynder forberedelserne
onsdag den 15. september i Sognegården..

2013

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

Kollekt:

KIRKENS KORSHÆR
7. b. - Heller ikke her skal alle konfirmeres.

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2010-2011

Kollekt-indsamlinger i augustseptember går til Kirkens Korshær,
som gør en indsats på mange fronter i
Danmark blandt udstødte i vores samfund så som: By-arbejde, varmestuer,
herberger, narkoarbejdet; Mariatjenesten; Familiecenter, Sct. Nicolai
Tjenesten; arresthusarbejdet, gudstjenester og forkyndelse. Der er brug
for Kirkens Korshærs arbejde - mere
end nogensinde før - og gennem kirkens kollekt har alle en ‘gratis’ mulighed for at give et bidrag. Vi sørger
for porto.
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Der er i år to hold som begge begynder onsdag d. 15. september
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Så er sommerferien forbi og tiden nærmer sig for konfirmationsforberedelse.
Der er i år to hold og begge klasser begynder onsdag d. 15. september, hvor der er gjort plads til ’præst’
på skoleskemaet. Forberedelsen fin-

Kollekt:
der sted i Sognegården, Agedrupvej
12.
I efteråret mødes vi én gang om
ugen – i år for begge klassers vedkommende om onsdagen Til foråret har vi
hele dage godt én gang pr. måned i
hver klasse for sig indtil
konfirmationerne. Umiddelbart før
konfirmationerne får vi yderligere lej-

BØRN OG SORG
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 desuden hjemmesiden:
www.børnogsorg.dk
AGEDRUP RUNDT 95 - august 2010

TEMA: LIVSGLÆDE!
Sognemøder og - aktiviteter den kommende sæson
Af Tove Dyrvig, menighedsrådet
I menighedsrådet har vi arbejdet
med at indføre en ny struktur, hvorefter aktivitetsudvalget består af sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen, Per
Olesen og undertegnede. Aktivitetsudvalgets opgave er at stå for arrangementer i kirke og sognegård.
I fjor var det gennemgående tema
“krise” og i den kommende sæson har
aktivitetsudvalget sat overskriften
„livsglæde“ som overskrift på de
kommende arrangementer.
“GUD OG SPAGETTI”

Et helt nyt tiltag vil være Gud og
spagetti. Den måske tankevækkende
betegnelsen dækker blot over en kort
børnegudstjeneste i kirken med efterfølgende fællesspisning i Sognegården kl. 17.00 - ca.18.30.

FYRAFTENSMØDER
Børnegudstjeneste med aftensmad.

Børnegudstjeneste med aftensmad et efterhånden et tilbud i mange
kirker. Det koster ikke ret meget at
være med, og vi glæder os til at se
store som små til gudstjeneste og aftensmad, som alt i alt max. vil vare
1½ time.
SOGNEAFTENER

Møderne foregår kl. 19.30-ca.
22.00.

NAVNLIG NAVNE

Nyt fra kirkebogen for maj-juni 2010

Døbte i Agedrup Kirke
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16. 05. 10
23. 05. 10
23. 05. 10
06. 06. 10
13. 06. 10
13. 06. 10
13. 06. 10
20. 06. 10
20. 06. 10

Malik Delfs Thelborg, Borsvinget 25A, Bullerup
Patricia Emilie Heegaard, Piletoften 21, Agedrup
William Elias Nørhede Federspiel, Arendalsvænget 5, Bullerup
Lucas Liam Kroer Andersen, Pærehaven 16, Bullerup
Freja Samera Lind Apadana, Hammeren 28, Bullerup
Karl Bjørnskov Brønnum, Hyldegårdsvej 3, Odense NØ
Astrid Bjørnskov Brønnum, Hyldegårdsvej 3, Odense NØ
Laurits Gundvang Wiingreen, Brolandvej 19, Agedrup
Tobias Mikkel Chylenski, Brolandvej 78, Agedrup

Vielser i Agedrup Kirke
15. 05. 10

Randi Jensen og Jan Illum Larsen, Radbyvej 90, Agedrup

Bisættelser/begravelser i Agedrup Kirke
27. 05. 10
01. 06. 10
12. 06. 10

Vi lægger i begyndelsen af november ud med den lokale og nu også
internationale kendte billedkunster
Per Adolfsen. Han har kaldt sit foredrag: „Fly baby fly” . Han vil fortælle om sine oplevelser på kunstmesser/udstillinger verden rundt og
om dét at være kunstner.
Så får vi besøg af fhv statsminister Poul Nyrup Rasmussen, som vil
fortælle om sit spændende liv. I foråret 2011 får vi besøg af Arne Rolighed, som indtil 1. 7. 2010 er direktør
for Kræftens Bekæmpelse.

Jytte Zahl Thykjær, Hjallesegade 30, Odense S
John Nielsen, Kærhaven 4, Bullerup
Martin Christensen Høj, Nøddehaven 9, Bullerup
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Møderne afholdes kl. 17.0019.00 med “syng-sammen” og “Kristensdommens ABC”.
I efteråret vil organist, korleder,
sanger og CD-aktuelle Kristin
Lomholt stå for 2 ’syng-sammen’ arrangementer. Det ene vil være
et julearrangement i december, hvor
vi synger julesange/-salmer og sammen efter hygger med gløgg og æbleskiver. Gudstjenestens ABC er for
alle, der gerne vil vide lidt mere.
“Konfirmandundervisning for
voksne” vil igen i år være på programmet. Vi genoptager samarbejdet med
Hans Tausens kirken og sognepræst
Laila Groes, hvor hun sammen med
Agedrups sognepræst Lene Bischoff
på let og afslappet vis vil stå for en
lettere indføring i folkekirkens gudstjeneste og kristendommen.
LITTERATURKREDS OG KONCERTER

Litteraturredsen fortsætter under
ledelse af sognepræsten.
Koncerterne er i gode hænder hos
organist Kristin Lomholt – følg løbende med i “organistens hjørne”.
Møderne finder sted i Sognegården, Agedrupvej 12, hvis ikke andet er nævnt.
Koncerterne afholdes i kirken
med mindre andet er annonceret.
Der er gratis adgang, og alle er
hjerteligt velkommen. Kaffe med
brød kan købes og i forbindelse med
fyraftensmøderne ost/pålægsboller og
øl/vin. Det koster 30 kr. pr. næse.
Nærmere omtale samt datoer følger i næste numre af A.R.

ORGANISTENS
KLUMME
Af Kristin Lomholt, organist
Så er det tid til at finde tilbage
til rytmen af skole, arbejde, lektier,
fritidsaktiviteter. Om vi vil eller ej,
så går sommeren snart på hæld, og
med alle de oplevelser og med det
lys og den varme, som sommeren
har givet os, vil vi kunne gå efteråret i møde med ny energi.
I kirkens efterårssæson vil der
være mange spændende arrangementer. Der vil være musikgudstjenester hvor kirken er fyldt
med livlige børn, og der vil være
rolige aftengudstjenester hvor der er
tid til eftertanke.
Børnekoret skal på Folkekirkens ungdomskorstævne i Ringe d.
13. november og vil helt sikkert
komme hjem derfra og optræde med
det de har arbejdet med på stævnet.
FANTASTISKE SVANTEVIT

Den fantastiske teatertrup
SVANTEVIT besøger os 1. advent
med deres forestilling “Juleevangeliet”. Det er en forestilling
for både børn og voksne og den vil
helt sikkert tage sig godt ud i vores
smukke kirkerum!
Der er masser at se frem til, og
jeg glæder mig til at se både korsangere, deres forældre, de nye konfirmander og alle andre i kirken.
BØRNEKORET STARTER!

Til alle piger og drenge i 2. til
6. klasse: nu er det tid til kirkekor!
Agedrup kirkes børnekor byder
velkommen til en ny sæson! Koret
er et sted, hvor du kan lære at synge
og læse noder.
Vi synger meget forskelligt
slags musik: rock, pop, gospel, klassisk.
Vi lærer at synge 2. og 3. stemmer, og vi lærer, hvordan man er

popstjerne og gir’ den gas!
Koret er også et sted, hvor vi har
det hyggeligt, og hvor du kan få nye
venner.
En eller to gange om året tager vi
på stævne sammen og lærer en masse
af at synge med andre børn og i nye
omgivelser. Og så nyder vi at være på
tur i nogle dage med både nye og
gamle veninder og venner.
Hvis du til den nye sæson starter
med at gå til kor i 2. klasse, går du i
korskole det første skoleår.
Hvis du starter som 3.-6. klasses
elev går du i korskole i nogle måneder, alt efter hvornår du er klar til at
være med i koret. Koret er for børn i
3.-6. klasse.
KORPRØVER

Korskole har prøve hver torsdag fra
13.30 – 14.00.
Børnekoret har korprøve hver torsdag
fra 14.15-15.45
14.00-14.15 har korskole og kor fælles hygge, hvor Inge-Marie severer
lidt godt for os.
Vi medvirker i kirken ca. en gang
pr. måned. Her synger vi nogle af de
sange, vi har øvet - for det meste to
eller tre sange. Det kan også være, vi
laver en større koncert i adventstiden
eller op til påske.
Husk at jeg regner med dig til alle
tjenester i kirken og til alle korprøver.
Kun hvis du er syg eller forhindret af
vigtige årsager, kan du være fraværende. Du får løn hver gang, du medvirker ved arrangementer. Lønnen er
40 kr. pr. tjeneste.
Vi starter torsdag d. 2. september kl. 13.30, hvis du er interesseret
så bare mød op og se, om det er noget
for dig!
Den første mødegang vil jeg
gerne høre jer synge enkeltvis. På den
måde kan jeg lære din og de andres
stemmer bedre at kende.
Korskole starter d. 9. september kl. 13.30.
Jeg glæder mig til at møde dig!!!

VIGTIGE KORDATOER EFTERÅR
2010

Søndag d. 19. september kl. 11.00:
Høstgudstjeneste.
Søndag d. 10. oktober kl. 16.00:
Speciel kormusikgudstjeneste
Lørdag d. 13. november:
Folkekirkens Ungdomskors stævne
i Ringe ca. kl. 9.00-18.00.
Søndag d. 5. december kl. 11.00:
Vi medvirker ved gudstjeneste og
laver Lucia-optog
Hvis du eller dine forældre har
spørgsmål så kan I ringe til mig på
6532 4242 /2052 7542

Mange hilsner fra Kristin

Kryds i kalenderen
SØNDAG D. 19. SEPTEMBER KL. 11.00

Høstgudstjeneste - børnekoret medvirker
SØNDAG D. 10. OKTOBER KL. 16.00

En speciel musikgudstjeneste hvor
børnekoret medvirker
SØNDAG D. 28. NOVEMBER KL. 16.00

1. søndag i advent
Teaterforestilling i kirken. Teatergruppen SVANTEVIT opfører “Juleevangeliet”
SØNDAG D. 5. DECEMBER KL. 11.00

2. søndag i advent. Børnekoret medvirker ved gudstjenesten og der er
Luciaoptog.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Tirsdag d. 17. august kl.
19.00-22.00 og tirsdag d. 21. september kl. 17.00-19.00.
Dagsorden vil være til gennemsyn ugen før i Sognegården eller på vores hjemmeside.
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GUDSTJENESTER
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
Søndag den 29. august (13.sø.e.trin) Matt.20,20-28: Zebedæussønnerne
Søndag den 5. september (14.sø.e.trinitatis) Johs.5,1-15: Den syge ved Bethesda
*Søndag den 12. september (15.sø.e.trinitatis) Luk.10,38-42: Martha og Maria
*Søndag den 19. september (16.sø.e.trinitatis) Johs. 11,19-45: Opvækkelsen af Lazarus
Søndag den 26. september (17.sø.e.trinitatis) Mark.2,14-22: Ung vin på nye sække
Søndag den 3. oktober (18.sø.e.trinitatis) Johs.15,1-11: Det sande vintræ
*Søndag d. 10. oktober (19.sø.e.trinitatis) Johs.1,35-51: De første disciple kaldes

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

10.00
10.00
19.00
9.00
10.00
11.00
9.00
10.00
16.00

M.-L. Helboe
Konfirmandstart
Høst
C.O.Christensen
Musikgudstjeneste

* 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

Høstgudstjeneste søndag d. 19. september kl. 11. 00

FDF Agedrup er også til gudstjeneste og vil være behjælpelig med det
praktiske.

HØST-KIRKE-FROKOST
Af menighedsrådet

OPEN AIR GUDSTJENESTE
Alteret er lavet af halmballer og salmebøger, dåbsfad, brød og vin er taget med uden-

24for til den ’rullende’ altergang.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Traditionen tro vil vi atter fejre
høstgudstjenesten i det fri omgivet at
nyhøstede marker. Også i fjor havde
vi en mindeværdig udendørsgudstjeneste med 2 barnedåb og over
200 deltagere.
Det er festligt og anderledes at
være sammen under åben himmel og
det er nu 5 år siden, vi måtte rykke
indendørs på grund af regn. Er vejret
ikke med os, går vi selvfølgelig indenfor og holder gudstjenesten i
sognegården, men lidt blæst hører
med.

Gudstjenesten finder bag ved
sognegården, Agedrupvej 12. Vi sidder på klapstole, alteret er lavet af
halmballer og salmebøger, dåbsfad,
brød og vin er taget med udenfor til
den ’rullende’ altergang.
Høstgudstjenesten er ikke knyttet til en bestemt søndag, men er en
meget gammel skik, med evigung
mening. Fokus er nemlig, at være
sammen og takke og lovsynge Gud
for, at vi er til og har hinanden. Vi vil
synge de kendte høstsalmer og kirkesanger Annie Leth vil synge en solo,
ligesom børne-ungdomskoret vil
medvirke.
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Efter gudstjenesten indbydes
igen i år til kirkefrokost umiddelbart efter gudstjenesten. Frokosten
er ’gratis’. Menighedsrådet betaler de faktiske udgifter, du/I opfordres i stedet til at støtte Kirkens
Korshær, som høstofferet ubeskåret går til.

AUKTION
Efter frokosten holder vi auktion
over medbragte gaver. Man opfordres
til at medbringe et høstoffer, som det
med et gammelt ord kaldes. Det kunne
være en pose tomater, kartofler, æbler, blomster; et bundt purløg eller
persille, ja måske en pose boller et
stykke sæbe eller måske et glas marmelade? Du bestemmer!
Der er mange muligheder på
denne årstid og alt er velkommen. Vi
vil så holde auktion over de medbragte gaver, og pengene herfra vil
ligeledes ubeskåret gå til Kirkens
Korshær.

