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BULLERUPS NÆSTSTØRSTE TEATER
Der er Fjordagerscenen, men så er der også teatret Tagskægget, som hører til i Enid og Aage Rosholms andelsbolig i Hammeren.
Her er et værelse indrettet som teatersal med plads til 7 tilskuere i bløde og røde plysstole. Der er tale om et modelteater, som er
bygget op som en klassisk teaterscene med scenestykker, spots og snoreloft. Dukkerne er papfigurer, der føres frem på førestænger,
og stykkerne er klassiske. For tiden opføres „Elverhøj“, men det er kun inviterede eller meget interesserede gæster, der får lov til
at overvære en forestilling. - Og vé den, der har glemt at slukke for mobilen. Det er næsten udvisningsgrund, siger Aage!

KIRKEBLADET
LÆS bl.a. om økonomisk krise i folkekirken, om visioner i menighedsrådet, om Lucia i kirken, om høstgudstjenesten og om
Dukketeater Svantevits forestilling
om juleevangeliet.

S. 20-24

Lucia i kirken s. 22

Hømarken på torvet s. 3
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Ekstraforestilling!

6610 7575

■ Billetsalget til Forsamlingshusets
arrangement Efterårsshowet “2 Kegler i Spil” med Lars Arvad og Jimmi
Nielsen lørdag den 23. oktober kl.
har kun et par enkelte billetter tilbage. Derfor har foreningen bag forsamlingshuset besluttet at arrangere
en ekstraforestilling i Forsamlingshuset fredag den 22. oktober kl.
18.00. Billetter kan købes nu i
Superbrugsen.

6610 8057

Skyttekredsen starter

RED. ADRESSE
Hulvejsbakken 21
5330 Munkebo
eschmidt@post7.tele.dk

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

RED
AKTION
REDAKTION
Erik Schmidt (ansv. red.)

KIRKEN
Lene Bischoff-Mikkelsen
Karin Ritter
Hans Ove Nielsen

6610 7510

BEBOERFORENINGEN
Finn Pedersen
Ole Christiansen

6593 8081
6610 7597

SK
OLEN
SKOLEN
Vicky Andersen

6610 7322

ADMINISTRA
TION
ADMINISTRATION
Finn Pedersen, leder
6593 8081
Ole Christiansen, annoncer
6610 7597
Grethe Schmidt-Petersen, forr. før.,
Hvenekildeløkken 492, 5240 Od. NØ
6610 8184
GSP@sedennet.dk

Af Egon Nielsen, formand
■ Bullerup Skyttekreds starter på 15
meter banen Mølledammen 18.
Mandag den 11. oktober kl. 18.30
Tirsdag den 12. oktober fra kl. 9,30
- 12,00 ( seniortræf )
Onsdag den 13. oktober kl. 19,00
Husk det er mandag der er hjælpere til børn og junior.
Det årlige bankospil afholdes
den 26. oktober kl. 19.30. på Mølledammen 18.

KOORDINERING
Lene Bischoff-Mikkelsen, Per Adolfsen, Grethe
Schmidt-Petersen, Jan Frederiksen, 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. 1.
december 2010 skal være redaktionen i
hænde senest den 8. november 2010.

6610 7575
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Landsbyens juletræ
Af Ole H. Christiansen
■ Igen i år vil beboerforeningen stå
bag opstilling af landsbyens juletræ
ved butikstorvet. Det bliver fredag,
den 26. november kl. 16, lysene tændes.
Som tidligere år vil foreningen
i samarbejde med butikkerne stå for
uddeling af æbleskiver, gløgg og
varm kakaodrik. Et par salmer og
sange afsynges, mens Heksefondens
nye højttaleranlæg vil levere julemusikken, så alle beboere må gerne
møde op og gøre åbningen festlig.
Selv om vi er blevet skuffet et
par år nu, er det vort håb, at
hærværksmændene/-drengene vil
lade lysene brænde i hele december
måned. Vi betaler strømmen, mens
juletræssælger Ove Hjulmand,
Radbyvej leverer træet.

Besættelsestiden - lokalt
Af Ib Holdt, Lokalhistorisk Forening
■ Mandag den 15. nov. kl. 19.30 i
Sognegården.
Lektor i historie Niels P. Frederiksen om dramatiske begivenheder, der fandt sted her på egnen under besættelsen. Niels P. Frederiksen er vokset op i Lunden lige uden
for Bullerup, og han har gennem familien godt kendskab til modstandsbevægelsen.
Der dukker hele tiden nye ting
op, N. P. Frederiksen vil bl.a. fortælle nye ting om en hændelse på
Stige Ø.
Alle er velkomne, kaffe kan købes, tag selv brød med. Bestyrelsen.

Poul Bjerregaard fra Park&Natur
besigtiger efter klage fra tandlæge
Grethe Ecklon området mellem
tandlægeklinikken og Kiwi

HVORFOR HOLDER I IKKE OMRÅDET PÆNT?
Det er blandt andet denne grund mellem tandlægeklinikken og Kiwi, som ikke bliver klippet, og det er tandlæge Grethe Ecklon
utilfreds med, fordi det „inviterer til snavs“. Poul Bjerregaard og en praktikant fra kommunens Park&Natur besigtiger her stedet.

Af Erik Schmidt
Tandlæge Grethe Ecklon, der har
klinik på butikstorvet, er utilfreds
med, at Odense Kommune ikke holder de grønne områder omkring hendes praksis lige så pænt som oppe i
den anden ende af torvet.
- Jeg forstår ikke, hvorfor kommunen klipper noget græs og ikke
noget andet. I vores ende er der også
meget affald, der ligger og flyder, og
det inviterer til mere snavs.
Poul Bjerregaard fra kommunens
„Park og natur“-afdeling er kommet
ud for at bese området sammen med
en praktikant, og han undrer sig også.
- Området mellem tandlægeklinikken og Kiwi er slet ikke indtegnet
på mit kort, så jeg ved ikke rigtig hvilken status det har, men det vil jeg tage
hjem og undersøge, siger Poul Bjerregaard, der er naturvejleder i entrepriseleder Jørgen Edgar Hansens afdeling, men har en del borgerkontakt.
SAGEN UAFKLARET

Samme dag ringer Bjerregaard
tilbage og siger, at renholdelsen af
parkeringspladsen på butikstorvet på-

hviler ejeren - altså Grethe Ecklon
selv. Til gengæld kan han ikke sige
noget om trimningen af græsarealet.
- Sagen ligger mellem to afdelinger. Hvis grunden er udlagt til bebyggelse, så er det en sag for kommunens Køb&Salg-afdeling. Men

hvis det er et grønt område, ligger sagen hos os.
Agedrup Rundt har forsøgt at få
et svar fra Poul Bjerregaard, men ved
redaktionens slutning - ca. 3 uger efter besigtigelsen på butikstorvet - var
det uden resultat.
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SKOLEPLAN I KNIBE
Rådmand Stina Willumsens strukturplan for folkeskolen kom også i modvind
på distriktsmødet i Vollsmose Kulturhus - ikke mindst fordi Humlehaveskolen
er lukningstruet. Men også de pædagogiske ideer med „børneskole“ og „ungeskole“ møder stor modstand hos bl. a. Odense Lærerforening.
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KRINTEL & LARSEN
GJORDE DET IGEN

Også i år vandt Revy i Teltet med Jan K. Larsen og Sune & Mogens
Krintel titlen som skaber af Årets vise ved DM i revy for amatører
Sune Krintel, der er Revy i teltets store organisator, er også revyens kapelmester og
musikalske arrangør. Nu har han igen scoret en titel ved DM i amatørrevy.
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Af Erik Schmidt
Igen i år vandt Jan Larsen og
Sune & Mogens Krintel en titel ved
DM i Revy for amatørrevyer i Juelsminde. Sangen „Ringer han?“ snuppede titlen som Årets sang i konkurrence med 51 numre fra 32 revyer.
Musikken er skrevet af Sune
Krintel, der til daglig er ingeniør, men
i lokalområdet er mere kendt som direktør for Revy i teltet. Hans far,
Mogens Krintel har skrevet teksten,
og nummeret blev fremført af Jan K.
Larsen, der i år instruerede Revy i teltet. De tre vandt også titlen i 2008.
Nummeret handler om en far, der
venter på et telefonopkald fra sin søn,
som er udsendt i Afghanistan. Nummeret behandler et meget alvorligt
emne på en måde, hvor det bliver vedkommende uden at blive for meget.
Dommerne var ingen ringere end
Leif Maibom, Josephine Passer,
Flemming Krøll og John Martinus.
Revy i Teltet spiller ikke alene i
Fjordager, men flere steder rundt om
i Odense - blandt andet i SØ og i
Næsby.

Beboerforeningens trafikudvalg tilbød for et stykke tid siden kommunen at male striber på cykelstien ved Kertemindevej, hvis
udvalget ikke efterfølgende blev anmeldt for graffiti. Men nu har kommunen alså gjort noget ved sagen.

FJER I BEBOERFORENINGENS HAT

Efter at beboerforeningens trafikudvalg havde joket med selv at ville bemale cykelsti på
Kertemindevej, sendte kommunen vejfolk ud
Af Ole H. Christiansen og Erik Schmidt
I midten af september måned var
to vejarbejdere overraskende for
beboerforeningens trafikudvalg ved
at male striber på cykelstierne på
begge sider af Kertemindevejen.
Forespurgt om hvem der havde
engageret dem til at udføre arbejdet,
svarede vejarbejderne, at det var
Odense Kommune.
- Derfor kan man i beboerforeningens trafikudvalg nu råbe et stort
hurra på cyklisternes vegne og sende
en stor tak, fordi kommunen har reageret positivt på foreningens henvendelse, der altså til sidst alligevel kunne
nytte noget, siger Ole H. Christiansen, der er ét af udvalgets ydmyge
medlemmer.

Beboerforeningens trafikudvalg
henvendte sig nemlig som beskrevet
i Agedrup Rundt 94 til Odense Kommune angående afstribning af cykelstierne på Kertemindevej uden for gadelygternes skær.
GRAFFITISAG PÅ HALSEN?

Gennem snart mange år har
trafikudvalget over for henholdsvis
Fyns Amt og Odense Kommune gjort
gældende, at cykelstierne langs Kertemindevej burde være forsynet med
gadebelysning på strækningen fra
Svendsagervej til krydset ved Lunden
(UNO-X-tanken), da man i mørket
som cyklist let kommer ud af kurs.
I svarene til udvalget henviste såvel amtet som kommunen til vejloven,
der rigtigt nok fortæller, at vejstriber

på cykelstier kun anlægges ved sving
på stierne. Således lovmæssigt dækket ind kunne myndighederne glide af
på henvendelserne, og trafikudvalget
fik aldrig noget ud af sit besvær.
I det seneste brev fra i år anførte
trafikudvalget, at hvis der var tale om
et økonomisk problem, så ville lokalområdet selv kunne udføre arbejdet
for ca. 4.000 kroner, som beboerforeningens kasse kunne afholde, men
så måtte foreningen også have en garanti for, at man ikke samtidig fik en
sag om graffiti på halsen! Det er jo
offentlig vej.
Der kom ligesom ikke noget svar,
og trafikudvalget ville til at følge op
på brevet. Men nu er det altså ikke
nødvendigt. Sådan kan man også
kommunikere!
AGEDRUP RUNDT 96 - oktober 2010
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EN IS FOR EN HEKS
I børnehaven Pilebækken blev der uddelt is som tak for heksen til Skt. Hans Aften.

Af Hans J. Zinther, fmd. Heksefonden
Hvert år til Skt. Hans skal der
fremstilles en ny heks til bålet, og det
er traditionelt én af områdets børne-

haver, som er bestyrelsen behjælpelig hermed.
Det er altid spændende at hente
årets heks, thi hvordan har børnenes
fantasi været i spil. Selvfølgelig skal

HVEM SKAL HAVE
AGEDRUP RUNDT PRISEN?
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pædagogerne været på mærkerne, når
40 – 60 børn skal involveres, men
hvert år har børnene klaret opgaven
til UG.
Årets heks blev fremstillet af børnehuset Pilebækken, som helt sikkert
havde lagt stor sjæl i denne, så vi med
sindsro kunne sende hende til Bloksbjerg.
Tidligere år har der på pladsen til
Skt. Hans været salg af ispinde, men
dette havde vi fravalgt i år. De overskydende ispinde har så tidligere tilfaldet den børnehave, som har lavet
årets heks.
I år måtte vi så ty til en anden løsning, så som formand for Heksefonden lavede jeg den aftale med børnehaven, at “mine hekse” – Anne-Lise
og Greta – tirsdag den 7. september om formiddagen kom hen til børnehaven med is til alle 60 børn, samt alle
pædagogerne. Det blev en dejlig formiddag. Mange af børnene havde fået
lagt flotte masker, og om det var fordi,
der skulle uddeles is, skal jeg lade
være usagt, men flotte var de.

PRISEN
T
D
N
U
R
P
U
R
D
E
G
A

2010

Tidligere har Ib Holdt, Poul Anker Jensen, Poul Larsen, Ulla Christensen, Bodil Sloth, Egon Nielsen, Palle “Brugs” Vennekilde
og Greta Nielsen efter indstilling fra borgere og foreninger i lokalområdet været kåret som “Årets Agedrupper” og modtaget
AGEDRUP RUNDT PRISEN. Vær med til at indstille kandidaterne til dette års AGEDRUP RUNDT PRIS. Tag det op i din forening.
Giv et skulderklap til én eller flere af de mange, der gør en indsats for lokalområdet!

Hvem kan være kandidater?
For at blive tildelt årets AGEDRUP RUNDT PRIS skal kandidaten have gjort sig bemærket (synligt eller diskret) i Bullerup/Agedrup-området
med en indsats til gavn for lokalbefolkningen. Det kan være en uselvisk indsats for børn og ungdom, ældre, idræt og kultur - eller det kan være
et særligt forenings-, eller erhvervsmæssigt initiativ, som fremviser Agedrup og Bullerup som et sted, hvor der sker noget. For god ordens skyld
kan medlemmer af AGEDRUP RUNDTs koordineringsgruppe ikke være kandidater.

INDSTIL DIN KANDIDAT!
SENEST 8. NOV.

Du kan indstille kandidater til AGEDRUP RUNDT PRISEN både som forening og som privatperson - dog senest 8. nov.
edersen, Mellemhaverne 4, 5320 Agedrup - E-mail: finnep@live.dk
leder,, Finn PPedersen,
Skriv eller mail til ARs administrative leder
De nominerede offentliggøres med begrundelse i ARs decembernummer. Nomineringen skal indeholde følgende: Navn på den nominerede, begrundelse for nomineringen (3-20 linier), navn, evt. forening, adresse og telefonnummer på afsenderen.
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Med til Bullerup bragte Joan gemalen Brian og sønnen Daniel, og
senere kom datteren Camilla til.
I dag er Joan den stolte mormor
til en lille pige på 5 måneder.
MANGLEDE ET BILLEDE PÅ VÆGGEN

- At male er kun en dejlig hobby, siger Joan Strøm, som ikke slipper frisørfaget.

JOAN I VENTEVÆRELSET
Frisør Joan Strøm udstiller billeder hos lægerne i Bullerup
Af Bent Andersen
Patienter til lægerne i Bullerup,
har i et stykke tid kunnet se en udstilling af malerier i modtagelsen og venteværelset i lægehuset.
Kunstneren Joan Strøm er af
mange kendt som en af Bullerup Agedrups dygtige frisører.
Joan Strøm er 48 år og stammer

fra Odense, og at hun havnede her i
byen er et af livets tilfældigheder.
Da Joan for ca. 23 år siden besluttede sig til at blive selvstændig,
skulle det være i Holuf Pile.
Men en tilfældig snak med en her
fra områder, der fortalte at der manglede en frisør i Bullerup, ja det førte
til at huset med salonen stod færdig i
Hammeren i 1988.

Den kunstneriske løbebane startede for 4 år siden da Joan og Brian
lavede om i huset, og der pludselig
manglede et billed på en væg, og så
malede Joan selv et.
Undervejs med maleriet blev der
sat noget i gang i Joan, der siden er
blevet udtrykt i andre billeder.
En stor glæde dengang, og nu, for
Joan, er at andre også får noget ud af
at se på billederne.
Efter 1 års arbejde med malerierne fik Joan sin første udstilling, og
flere fulgte efter.
På gallerier, i kunstforeninger, på
virksomheder og nu på 3. år kunstmessen i OCC, i år fra 1. til 3. oktober.
Joan maler forskellige emner og
motiver alt efter humøret og de oplevelser Joan har set, hørt eller læst om.
F.eks lige hjemkommet fra en tur til
Kronborg er det “spir” der har sat
gang i inspirationen.
Det med malerierne er dog kun
en dejlig hobby understreger Joan,
frisør faget slippes ikke. Samværet
med de kunder som jeg har haft gennem 22 år her i Bullerup vil jeg ikke
undvære, det betyder meget for mig.

INDBRUD IGEN! 7
Redskaber for 94.000 kr.
stjålet fra graverens redskabsgarage
Af Hans Ove Nielsen

KAREN BLIXENS AFRIKA
Det var i bygningen til højre med slåen for porten, at indbruddet fandt sted.

Medio august blev graverens
redskabsgarage opbrudt og tømt for
al maskinel, både hækkeklippere,
buskryddere og en plænetraktor, i alt
for 94.000 kr.
I foråret var der også forsøg på
indbrud, hvor der udover ødelæggelser og fjernelse af lysføler, blev stjålet en vogn.
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OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - FJORDAGER 1966-70

VAR A-BROEN I SKOVEN
POLITISK PROPAGANDA?
Samtale med Niels Nielsen tidligere kendt sognerådsmedlem i Agedrup Kommune og efter sammenlægningen
med Seden-Aasum også i Fjordager Kommune

havde det været fremme, at hvis kommunen havde et alment nyttigt boligselskab kunne en børne-havesag nyde
fremme. Sådan et havde man jo lige
fået i Daltoften, så børnehavesagen
blev ikke synderlig forsinket.
I dag har Niels Nielsens forslag
om at give gaderne navne efter de
gamle snedkerredskaber efterhånden
vundet indpas. Oprindelig var der kun
Borsvinget, der blev navngivet. Nu er
både Hammeren og Saven kommet til.

Af Ib Holdt, fmd. lokalhistorisk Forening
Da Fjordager blev sammenlagt
med Odense, fortsatte Niels Nielsen
som byrådsmedlem i tre perioder i
Odense Kommune - sammenlagt 20
år i kommunal politik.
I vor samtale kom vi blandt andet ind på et stort beboermøde, der
afholdtes i Agedrup Forsamlingshus
i perioden under Fjordager, hvor man
drøftede kloak og vand og meget mere
og den famøse bro over åen på stien,
som da var anlagt gennem skoven.
Niels Nielsen huskede, at der især
var kritik af broen, ikke kun fordi der
var brugt mange penge for at få den
lavet for om kort tid var der vel ingen, der gik gennem den skov.
Man angreb også visse medlemmer i sognerådet for skjult politisk
propaganda, idet enhver jo
kunne se, at det store A,
som broen dannede, var en
slet skjult propaganda for
socialdemokratiet.

Niels Nielsen med sin hustru, Aase, i sofaen da ib Holdt besøgte ham for nylig.

bl.a. oprettet et kursus i kunstmaling
under den senere rektor for kunstakademiet Bent Webers ledelse. Niels
Nielsen deltog selv i kurserne i flere
år. Desværre har han måttet
holde op med at male, da
han efterhånden ser meget
dårligt, men i mange år gav
denne hobby ham stor indhold i tilværelsen.

BEVAREDE TROEN
NYVALGT I 1962
Endvidere erindrede
Niels Nielsen, at flertallet
I 1962 blev Niels Nieli Fjordager sogneråd, langt
sen
nyvalgt
til sognerådet i
Ib Holdt
Formand for
hen i forløbet inden samAgedrup, han var da helt
Lokalhistorisk Forening
menlægningen med Odenuerfaren med hensyn til
se var en realitet, bevarede
kommunalpolitik. Han deltroen på en selvstændig kommune tog så i et kursus på Esbjerg Højskole.
uden Odenses indblanding. Det var Kurset skulle give nye politikere gode
urealistisk.
ideer og viden om kommunalpolitik.
En ting, der ikke blev omtalt i de
Da man så skulle i gang med at
2 foregående artikler er den aften- bygge børnehave i Bullerup, var der
skole, der på Niels Nielsens initiativ en kvoteordning, som ville forsinke
kørte i Fjordager perioden. Der blev hele projektet betydelig. I Esbjerg

Nr. 96 - oktober 2010

I flere år havde Niels Nielsen en
studiekreds, som hed “Kend din kommune”. Den kørte i flere vintre indtil
sammenlægningen med Odense.
Selve navnet Fjordager var kæmneren Karl Andersens forslag
LOKALT, SOCIALT OMRÅDEKONTOR?

Da Fjordager Sogneråd så i øjnene, hvad vej vinden blæste, søgte
de forhandling med Odense, Niels
Nielsen var med i koordineringsudvalget. De fik lovning på et
områdekontor, ligesom også sygekassen fik et kontor herude. Disse ordninger varede kun få år. Man må betænke, at hvert fjerde år kommer der
et nyt byråd, og gamle ordninger revideres eller står for fald.
Da gymnastiksalen i Agedrup
stod færdig i 1967 søgte en 5-mandsgruppe om en tid i salen, hvor de
kunne spille badminton. De fik kl. 10
søndag formiddag og spillede med

stor fornøjelse i flere år. Med i gruppen var Leo Toftdahl, J. Joensen og
tolder Olsen. Det førte til et langt venskab dem og deres familier imellem.
SKOLEMAND

Da Niels Nielsen begyndte i politik i 1962 blev han formand for skolekommissionen i Agedrup, og i 196670 fortsatte han i Fjordager.
Under samtalen med Niels Nielsen blev jeg forbavset over, hvor
mange af Odenses skolefolk fra
1980’erne, han kendte. Det har sin
forklaring.
I Odense byråd kom han i 1970 i
skoleudvalget, og det fortsatte han
med i 3 perioder. I de tolv år han var i
byrådet, sad han i ikke mindre end 27
skolestyrelser. Da antallet af skoler i
Odense dengang var omkring 40, er
det jo over halvdelen, han har stiftet
bekendtskab med.

Pladsen er blevet for trang for
cykelhandler Bjarne Nielsen,
der rykker til Danske Banks
tidligere lokale på Borsvinget

LEDER AF DSB’S REJSEBUREAU

I mange år var Niels Nielsen leder af DSB’s rejsebureau i Odense.
Da rejselivet rigtig tog fat, fik DSB et
bookingsystem op at stå mellem hoteller ude i Europa, så de kunne få
rabat på overnatninger.
Alt dette var Niels Nielsen med
til at opbygge i 60’erne og 70’erne.
Han har derfor rejst overalt i Europa i
medfør af sit job.
I 1990-91 gik Niels Nielsen på
pension ved DSB. Han blev da ansat
ved Ugeavisen og redigerede der i
adskillige år “Gadespejlet” med omtale af nye forretninger, eller når forretninger skiftede ejer, og hvad der
ellers skete i byens liv. Den netop afvigte september skal han til Gardasøen her i september med rejsende for
Ugeavisen.
Med alderen besværes vi jo af
mange ting. Niels Nielsen ser efterhånden meget dårlig. Hans hukommelse er god, han har været med i
mange ting og husker de personer, han
har mødt godt, og det er jo ikke få han
i sit lange virke er stødt på.
Samtalen med ham var for mit
vedkommende en fornøjelse.

Bjarne Nielsen foran de nuværende lokaler på butikstorvet.

CYKELSMEDEN FLYTTER

Af Ole H. Christiansen
Bjarne Nielsen har gennem 12 år
oparbejdet en god kundekreds herude
ved åbning af sin cykelforretning på
torvet, hvor der blev plads hos elektriker Haagen Jensen. Da det ene fører det andet med sig, så er pladsen
her blevet for trang.
Derfor flytter han pr. 1. november til lokalerne på Borsvinget på
adressen Lunden 66 B, hvor Danske
Bank har haft sit domicil.
Her får han 150 m2 til udstilling
og værksted, men vil stadigvæk fungere som en værkstedsbutik med reparation af alle cykelmærker og mulighed for at præsentere udvalget af

cykler og tilbehør på en mere tilgængelig måde. Foruden reservedele til
cykler sælges også smarte hjelme,
cykeltasker, beklædning og andet.
Af cykelmærker fremhæves Avenue MBK - Nishiki – Centurion Raleigh – Taarnby og Fuji .
Men cykelsmeden kan også lave
kopier af nøgler og formidle gravering af hundetegn.
Ikke alt skal med til den nye butik, så kig ind, da udsalget er begyndt
i den gamle butik.
Bjarne Nielsen vil så den 1. november byde kunderne velkomne i
den nye butik, som nok bliver spændende at besøge.
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Jeanette Skov åbner ny frisørsalon på Lunden
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JEANETTES DRØM
Jeanette Skov, der er vokset op i
Agedrup, har netop åbnet frisørsalon
i de tidligere Danske Bank -lokaler.
”Jeg har altid drømt om at åbne
salon i Agedrup og komme hjem
igen,” siger 25-årige Jeanette Skov,
der åbnede ny frisørsalon d. 14. september sammen med sin søster Annika, der er i gang med sit sidste læreår. Jeanette har de sidste tre år væ-

ret ansat som frisør hos Borre Intercoiffure i Læssøegade.
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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
z

z

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

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

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

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

Hardy
Clausen Aps
BROLANDVEJ
46
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

11

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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VEJEN TIL MIAMI
Sogneaften med billedkunstneren Per Adolfsen, Bullerup,
torsdag d. 4. nov. kl. 19.30
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Vi skal denne aften møde den
lokale - nu også „verdenskendte“ - billedkunstner Per Adolfsen, Bullerup.
Per vil gerne fortælle os sin historie - baggrunden for at han er blevet kunstner, og hvad det er der driver ham. Han vil dele sine tanker med
os omkring kunst og den tvivl, der
altid følger med i kunstnerisk arbejde.
Især vil Per fokusere på sit syn på
verden, og hvordan han bruger det i

sit maleri.
Per Adolfsen vil fortælle, om
hvordan det foregår på den internationale kunstscene,
som han har oplevet
det indtil videre.
Hvordan han forsøger at tackle presset!
Det er en ret bemærkelsesværdig historie: Det med at beslutte sig for at opnå
noget, der synes

på Den Frie i København i 1990 og
har herefter været tilknyttet diverse
danske Gallerier i en række år med
utallige gruppe- og soloudstillinger.
Inden for det sidste år har han bevæget mig udenfor landets grænser.
Debuterede i New York med solo-udstilling i februar dette år. Er derefter
blevet tilknyttet et tysk galleri fra
Düsseldorf, hvor han har deltaget på
kunstmesser i Hong Kong, Beijing og

Adolfsens seneste billeder er malet på kæmpelærreder.

umuligt, og så alligevel gå efter det.
Det at man kan
opnå meget i tilværelsen, hvis man er
determineret og
100% dedikeret.
Foredraget
følges samtidig af
billeder af malerier
og fra udstillinger
rundt om i verden,
så vi får en visuel
fornemmelse af det
hele.
NEXT STOP MIAMI

Per Adolfsen i sit atelier på Brolandvej i Agedrup.
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Per Adolfsen
debuterede
på
Kunstnernes
Efterårsudstilling

Shanghai og en mindre udstilling i
München i det tyske galleris regi.
Ud over det har han lige deltaget
på gruppeudstilling i Art Labor
Gallery i Shanghai , der så skal følges op med en soloudstilling i 2011.
Næste stop er Miami, Los Angeles og
Singapore. Har inden for det sidste
år fået gode anmeldelser i både New
York og Shanghai.
Aftenens foredragsholder er født
i Skibhuskvarteret, men har gennem
en årrække været bosat i Agedrup,
hvor han også har værksted. Er egentlig bankuddannet, men har altid vidst,
at det skulle være kunsten, der skulle
være hans levevej og det er nu 15 år
siden, han sagde farvel til banken.
Alle er hjertelig velkommen. Der
er gratis adgang – kaffe og kage kan
købes for kr. 30.

Den røde lampe
tændes, når de 7
sæder i Danmarks
velsagtens
mindste teatersal
i Bullerup er
besat

TEATERSAL TIL 7
- Enid og Aage Rosholm foran deres magiske modelteater, Tagskægget i Hammeren.

Af Erik Schmidt
I en lille andelsbolig i Hammeren har Aage og Enid Rosholm indrettet en lille teatersal med 7 røde plysstole til det eksklusive publikum. Her
holder modelteatret Tagskægget til.
I dette efterår spilles J. L. Heibergs „Elverhøj“, der første gang blev
opført på Det kongelige Teater i 1828
og siden har slået alle rekorder med
hensyn til antallet af opførelser.
Teatersalen, der er indrettet i et
lille værelse med veliscenesat, magisk
teateratmosfære, er velsagtens én af
de mindste i hele Danmark, men når
salen er fyldt, tændes den røde lampe
uden for huset i Hammeren, som det
hører sig til i ethvert teater med respekt for sig selv.
Det er kun inviterede eller meget

Scene fra „Elverhøj“.

interesserede gæster, der får lov til at
få del i den meget stemningsfulde
oplevelse.
- Det er naboer, arbejdskolleger
og folk fra modelteaterforeningen,
som udgør publikum, men også bekendte i andet led. Til nogle af børneforestillingerne har vi også haft besøg
af Kim Larsens mor og hans to
knægte, Hjalmar og Louis, fortæller
Enid og Aage Rosholm.
Tagskægget har blandt andet sat
stykkerne Brødrene Løvehjerte, Skatteøen, Fyrtøjet og Aladdin op, men de
fleste stykker er for voksne. Det er
stykker som Genboerne, Nøddebo
Præstegaard og Mordets melodi, og til
næste forår sættes Spionen fra
Kronborg op.
MODELTEATER

Modelteater er ikke egentlig dukketeater. Der er en scene, som er en
tro kopi af klassiske teaterscener med
scenestykker og snoreloft, og så er der
figurer, som føres ind på førestænger,
som Aage Rosholm selv har lavet på
sit værksted. Her arbejder han også
med lyden og special effects til stykkerne.
- Iscenesættelsen og forberedel-

Aage i sit teaterværksted.

sen af stykkerne er de sjoveste ved at
have med modelteater at gøre, siger
Enid. - Men når man nu har forberedt sig i månedsvis og fremstillet det
nødvendige tilbehør til stykkerne, vil
man også gerne vise det for andre.
- Det er en hobby, vi har haft siden 1980’erne, hvor vi mødte hinanden på pædagogseminariet.
Aage, der er tidligere radiomekaniker, har sidst været leder af
fritidshjemmet „Gården“ i Tornbjerg,
og Enid har været pædagog på børneinstitutionen Troldhøj.
Idag er de begge ude af arbejdsmarkedet, og teaterdirektørparret lægger ikke skjul på, at Tagskægget også
har en social funktion for dem.
Efter en forestilling inviterer
Enid og Aage publikum på kaffe og
kage i privaten, og det koster ligesom
billet til forestillingen ikke en øre!
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SMØRREBRØD
PL
ATTER
PLA
OSTEBORDE
PØLSEBORDE
K
OLD BUFFET
KOLD
V
ARM BUFFET
VARM
ANRETNINGER

Lene & Dennis Karlsen, Rugløkkevej 2 - 6610 9305

TØMRERMESTER

Knud Tvergaard
Tlf 6610 9925 ● Fax 6610 9943
Mobil 4050 6011
knudtvergaard@mail.dk

Murermester John A.P
etersen
A.Petersen

Daltoften 49, 5320 Agedrup
Tlf.: 6610 9811 - Biltlf.: 4087 9811

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

AGEDRUP SKOLES DRENGEHOLD: Yunus Civelek (målmand), Peter Nielsen, Daniel Johnsen, Rasmus Larsen, Ahmed el-Haj, Emil
Sternkopf , Ali el-Haj, Mikkel Jensen, Philip McKay, Jacob Aagaard,
Emil Aagaard, Mathias Lützen og Mudi Abdirahman

Rasmus Larsen og Ahmed el-Haj, der er skoleholdets anførere kan foreløbig glæde sig
over to sejre i Ekstra Bladets fodboldturnering. Først vandt holdet over Abildgårdskolen 6-4, og senest blev Seden Skole slået i lokalderbyet, der endte med 8-0. Rasmus
Larsen er topscorer. Næste gang er det Kerteminde Skole, der sidste år nåede finalen
og dermed fik en eftertragtet kamp i Parken, som holdet dog tabte.

Okt./nov.
KALENDEREN
14. 9. 10
Uge 39
4. 10. 10
Uge 42
8. 11. 10

Borgermøde
Tværuge – ændrede mødetider
Skolebestyrelsesmøde
Efterårsferie
Skolebestyrelsesmøde

Lærer Carsten Andersen, der
er skoleholdets leder/træner.
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SKOLEBESTYRELSEN
Pia Juel Johansen (fmd.) - 2532 1768

pia.juel@webspeed.dk
Malou Peterson Porst (n.fmd.) - 30427213
Preben Skytthe - 21 75 44 86
Lene Petersen - 66100197
Jan Frederiksen - 66107008
Tom Martin Buchholz - 66108140
Steffen Lauridsen - 40626585
Birgitte Andersen (skoleleder) - 2443 4071
Ole Klitgaard (viceskoleleder) - 6593 2406
Juliane Ludvigsen (lærer) - 6447 1203
Claus Toft (lærer) - 6614 1246
Kristoffer Nagy Skaastrup 9A (elevrep.)
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FREMTIDENS SKOLE

Agedrup Skole er ikke direkte berørt af skolelukninger og distriktsændringer.
Men forslaget om Fremtidens Skole indebærer børnemiljøer for 0.-6. klasse
og ungemiljøer for 7.-9. klasse, og det vil også gælde for Agedrup Skole

Af Birgitte Andersen, skoleleder

FLERE SKAL HAVE
UNGDOMSUDDANNELSE

Ungemiljøerne skal opbygges, så
de i højere grad sikrer, at de unge er
parate til en ungdomsuddannelse,
også de 15-20 %, der i dag ikke tager
en uddannelse.
Unge er forskellige med hver deres særlige forudsætninger. Ungemiljøerne skal udvikle alle unges
kompetence til at vælge og derfor er
det afgørende at være opmærksom på,
at man eksempelvis skal tackle elever, som har svært ved at vælge, anderledes end elever med meget klare
mål for livet.
Ungemiljøerne skal skabes i et
udvidet samarbejde mellem skoler,
gymnasier, erhvervsskoler, andre
ungdomsuddannelser, ungdomsskoler, klubber, foreningsliv og lokalområderne.
De ældste elever skal i langt højere grad end i dag have mulighed for
at lære i en undervisning med forskellige læringsformer og holddannelser.
Der skal være bedre muligheder
for at vælge de fag – boglige, praktiske eller musisk-kreative, som de
unge er motiveret for eller efterspørger.
Undervisningen kan varetages af
flere forskellige faggrupper og i forskellige rammer. Skoledagen skal
planlægges langt mere fleksibelt, og
IT skal tænkes ind i størst mulig omfang.

dagogiske undervisningstilbud, men
i stedet får tilbudt den rette undervisSkolen er kommet i fokus i næ- ning i de almene klasser. Hvis det skal
sten alle medier. Næsten alle kommu- lykkes kræver det, at den enkelte skole
ner tænker i omstruktureringer på den har lærere og pædagoger, der har særene eller anden måde, og vi kan næ- lige, faglige kompetencer.
Det overordnede mål i
kommunens
Børn- og Ungepolitik er, at der
skal være helhed og sammenhæng i børn og
unges hverdag.
Klassen er helt
central i fremtidens folkeskole
og udgangspunkt for at
kunne udvikle
Skoleleder Birgitte Andersen i forreste række til debatmødet i
sociale kompeVollsmose kulturcenter om den nye skolestruktur.
tencer.
sten dagligt i den lokale avis
læse kommentarer til de strukturæn- GLIDENDE OVERGANGE
dringer, der er sendt til høring i OVisionen er at videreudvikle samdense.
menhængende børnemiljøer, hvor alle
Det er også det, der fylder i tan- børn i alderen 0-12 år har optimale
kerne og optager alle på Agedrup muligheder for at udvikle sig og lære
Skole, selv om vi i forslaget ikke bli- noget. Et bredt samarHØRINGSSVAR SENEST 21.
ver berørt direkte af distriktsæn- bejde mellem skole,
Informerer OKT.
dringer.
SFO, forældre, fritidsVision og strukturklubber, dagtilbud, forforslag bliver drøftet på
BØRNEMILJØER OG UNGEMILJØER
eningsliv og andre inteborgermøder, der er planPå skolen bliver der arbejdet ressenter i lokallagt for de forskellige dele
med høringssvar både i skolebesty- området er grundlaget
af byen. For vores område,
relse og i personalegruppen.
for et udfordrende og
blev der holdt møde d. 14.
Forslaget om visionen for Frem- godt børnemiljø.
9. i Vollsmose Kulturhus.
tidens Skole og strukturen med børneDer skal sikres en
Høringssvarene skal
miljøer for 0.-6. klasse og ungemiljøer god og glidende overgang fra børnefor 7.-9. klasse vil være gældende for huse til skole med tryghed, afleveres senest 21. oktober; men beAgedrup Skole.
forudsigelighed, kendte rammer og slutningen er udsat til midt i februar,
Målet om at alle elever skal gen- nære relationer som gennemgående da politikerne ønsker længere tid til
nemføre en ungdomsuddannelse, når værdier. Overgangen skal sikres i et drøftelse af dette komplekse forslag.
Det betyder formodentlig, at indde forlader folkeskolen, kræver, at der tæt samarbejde med forældrene.
sker en indsats specielt for elever med Strukturen i børnemiljøerne skal passe skrivningen til næste skoleår vil ske
særlige behov. Det er et mål, at færre til elevernes forskellige alderstrin og senere på året end den plejer.
elever bliver udskilt til specialpæ- støtte deres udvikling.

BIRGITTE
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SKOLEBESTYRELSEN
I ARBEJDSTØJET
Skolebestyrelsesarbejde er først og fremmest dialog, siger Jan Frederiksen. - Vi vil i det nye skoleår sætte fokus på kontakten med
klasseforældrerådene og invitere til en snak om skolen og de ting,
der rører sig i klasserne.
Af Jan Frederiksen, skolebestyrelsen
Velkommen til et nyt skoleår.
Velkommen til nye forældre, velkommen til nye børn, velkommen til de
nye børn, der er blevet de gamle. Der
er meget nyt - blandt andet skolebestyrelsen, som i de næste 4 år sammen med lærere, pædagoger, ledelse
og servicepersonale skal udvikle Agedrup Skole.
Der er mange nye i skolebestyrelsen og alle glæder sig til arbejdet.

En lille bøn (den er ikke ny men
stadig vigtig) er, at man om eftermiddagen også sørge for at holde i
parkeringsbåsene, der er mange børn,
også små, som selv cykler hjem, og
det sker en del gange, der går forhindringsløb i den, når de skal ind og ud
mellem de biler, der holder på kørevejen. Der er ikke mange ekstrameter
at gå!
Der er en ny skolestruktur på vej
i Odense kommune den kommer til
og fylder allerede rigtig meget både
hos personale og skolebestyrelser i
hele kommunen. Vi er lige nu ved at
lægge sidste hånd på vores anbefalinger til kommunen om, hvad vi ser som
udfordringer.
VI HAR LUKKET SKOLEBODEN

Jan Frederiksen håber på en ny skolebod.

Vi har været på mange forældremøder i klasserne og snakket med jer
forældre om, hvad det er vi går og
laver.
SKOLEVEJEN

Det er ikke noget nyt, at vores
parkeringsforhold på skolen ikke er
optimale. Det er dejligt at se, at alle
stort set overholder de begrænsninger der er.

Her i det nye skoleår er skoleboden desværre blevet lukket. Det er
vi ikke stolte af i skolebestyrelsen.
Vi vil rigtig gerne kunne tilbyde
alle vores elever et måltid mad i skoletiden. Økonomien har bare ikke
været til det. Vi arbejder i skolebestyrelsen og i elevrådet på skolen ihærdigt på at finde en løsning. Der er
mange muligheder i spil, og vi håber,
vi snart igen har en bod på skolen.
KLASSERÅDENE

Skolebestyrelsesarbejde er
mange ting - ikke mindst dialogen
med jer forældre. Vi vil i det nye skoleår sætte fokus på kontakten med
klasseforældrerådene og invitere jer
til en snak om skolen og de ting, der
rører sig i klasserne. Vi håber, I vil
deltage. Vi har brug for jeres input i
vores arbejde i skolebestyrelsen.

Steffen Lauridsen - ny i bestyrelsen.

VAR ELEVRÅDSFORMAND
Af Erik Schmidt
Det er anden gang, Steffen
Lauridsen har haft en fremskudt
rolle på Agedrup Skole! Første
gang var som elevrådsformand,
da han var elev på skolen, hvilket afsluttedes med 10. klasse i
1993. Steffen gik i øvrigt blandt
andre i klasse med den nu kendte
vejrpige Anja Fonseca.
- Jeg var glad for at gå i
skole. Stærkest i erindringen står
kammeratskabet og lærerne Erik
& Kirsten Rønn, men også
samfundsdiskussionerne i Ib
Holdts timer var spændende.
Steffen Lauridsen, der i dag
er medejer af Mertz Electric,
som beskæftiger 5 svende og en
lærling, har altid været glad for
at gå i skole - også efter folkeskolen.
- Jeg har det godt med kurser og det at tilegne sig viden.
Når Steffen Lauridsen, der
har Matihias i børnehaveklassen
og en datter på to år, er gået ind
i skolebestyrelsen er det først og
fremmest for at stille sig til rådighed for fællesskabet i det
nære samfund.
- Jeg håber, vi kan få klasserådene til at fungere rigtig godt.
Så bliver det også nemmere at
rekruttere folk til bestyrelsen.
Steffen Lauridsen tror på, at
sund kost og motion har betydning for indlæringen, så det vil
han arbejde for, selv om der p.t.
er problemer med at få råd til
skoleboden.
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Af Hans Jørgen Zinther, fmd.Heksefonden
Heksefonden har hjemme i Fjordager - altså Seden, Seden Syd,
Bullerup, Agedrup og Vester Kærby.
Dens formål er at afholde Skt. Hans
Aften på Festpladsen i Bullerup.
Heksefonden styres af et koordinerende udvalg, og dette udvalg består af personer fra de lokale foreninger, Agedrup Skole, Kirken og Forsamlingshuset. Disse personer står i
fællesskab for det overordnede praktiske. Det helt overordnede ansvar har
Agedrup Sogns Beboerforening, hvor
kasserer og formand er de samme personer begge steder.
I august holder det koordinerende
udvalg evalueringsmøde og begynder
allerede her at planlægge næste års
Skt. Hans aften. Der skal findes underholdning til børn og barnlige sjæle
samt en båltaler. Desuden begynder
man allerede at vurdere, hvilke personer der kan trækkes på til alt det
praktiske.
For at afholde en Skt. Hans aften, som den der blev afholdt her i
2010, skal der ca. 20 – 24 i sving. De
mest flittige begynder kl. 8 om morgenen, og de “sidste rester” af festen
er normalt væk næste dags middag.
Her skal vi også huske, at det jo er
meget vigtigt med brandvagt hele natten.
Heksefonden finansieres af gaver, gevinster m.m. fra erhvervsdri-
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Nyt på ASB‘s
hjemmeside
www.agedrupsogn.dk

HVAD ER HEKSEFONDEN?
Heksefonden nøjes ikke med at dele is ud til børnehavebørnene. (FOTO: H.J. Zinther)

vende primært i Fjordager. Disse bortloddes på festpladsen, og tillige bliver der overskud ved salg af øl, sodavand, vin, kaffe og kager o.a.
OVERSKUDDET FORÆRES VÆK

Et eventuelt overskud fordeles til
ekstraordinære aktiviteter for foreninger og institutioner i Fjordagerområdet. Det koordinerende udvalg
bestemmer suverænt, hvem der skal
have del i årets overskud.
Årets overskud 2010 blev så flot
som 15.000 kr., hvilket ikke mindst
skyldes vore to meget aktive “hekse”
– Anne-Lise Laursen og Greta Nielsen. De er i skrivende stund allerede
ved at samle gevinster ind til Skt.
Hans 2011.
Uddeling af midler – bestemt af
det koordinerende udvalg – foregår i
januar det følgende år, sammen med
kåringen af Årets Agedrupper. Kåringen finder normalt sted i Sognegården.
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JULETRÆET 2010
Lyset tændes den 26. november
Igen i år vil beboerforeningen
sørge for at byen får et juletræ, der
kan lyse det grønne område ved
Bullerup butikstorv op i hele december måned.
Ove Hjulmand leverer træet beboerforeningen sørger for dets opstilling, og fredag den 26. november
kl. 16.00 starter arrangementet med,
at vi sammen synger “julen ind”. Kl.
ca. 16.15 tændes lysene på træet.
Som tidligere år vil der blive opstillet nogle telte på pladsen, og butikkerne vil gratis levere æbleskiver,
gløgg og varm/kold kakaomælk til de
fremmødte beboere.
Vi skulle gerne igen i år blive
mange, for det skal der være til en fest.
Og må vi så bede alle om at værne
om træet og dets lys, så vi ikke igen
skal opleve dem ødelagt af hærværk.
Vel mødt på pladsen!

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

TRAFIKKEN PÅ BROLANDVEJ
Kører bilerne for stærkt på Brolandvej?

En af vore bekendte med have ud
til Brolandvej hævder, at bilerne kører alt for hurtigt på Brolandvej på
trods af de anlagte bump og andre
ujævnheder.
Selv kører vi selvfølgelig ikke for
hurtigt. I hvert fald ikke jeg, og jeg
synes nu ikke selv, at jeg bliver jagtet
af hurtigt kørende biler, men da jeg
ikke bor der, så må beboerne på Brolandvej naturligvis være mere kompetente til at udtale sig. Det er sjæl-

dent, at jeg går på fortovet, men det
er da godt nok smalt, så har det mon
også noget at gøre med, at hastigheden for mange biler føles for stor.
Er det mon en sag for beboerforeningens trafikudvalg at se på, for
det kunne jo være, at min bekendt har
ret.

Kære Olivia

hedsbegrænsningen, så ville vi få en
ideel trafikvej, for de fleste trafikanter er jo landsbyens egne beboere.
Ikke sandt?
Det med hastigheden er et både
relativt og reelt begreb. Går man på
fortovet, føles 40 km/t sikkert for hurtigt, mens det for bilisten kan føles
for langsomt.
Kunne vi få beboerne ud af busken og fortælle os, hvad de ønsker,
og om de vil afgive jord til et bredere
fortov, så kunne vi måske komme et
skridt videre.
Man må i den forbindelse tænke
på udgifterne i forbindelse med vejændringer. Vejbelægningen skal
pløjes op, ny asfalt skal lægges og fortovet skal fornyes, og hvis du læser
om udgifterne i forbindelse med anlæggelse af fortov på Agedrupvej,
som vi skrev om i nr. 95, så har du
prisen. Dog er kloakkerne på Brolandvej i orden.
Vi har i beboerforeningen og
trafikudvalget med succes taget
mange sager op gennem årene, så
måske kan vi også gøre det her med

Jeg har tidligere skrevet lidt om
Brolandvej og dens mishandling gennem årene, men nu er den jo den eneste forbindelsesvej mellem Agedrup
og Bullerup bortset fra banestien, og
så vil den altid være trafikeret med
alle slags køretøjer. Derfor er det pinende nødvendigt, at alle trafikanter
kører efter forholdene og tager hensyn til hinanden.
Når man i sin tid fik etableret
bump både på Brolandvej og Lunden,
var det selvfølgelig for at få bilisterne
til at dæmpe hastigheden, men samtidig blev disse foranstaltninger
irritationsmomenter for såvel privatbiler som bybusser.
AFSKAFFE BUMPENE?

Kunne man forestille sig, at vi
afskaffede alle bumpene og fik lagt
en hel jævn asfalt samtidig med, at
man opsatte hastighedstavler med 40
km/t eller en lavere hastighed, og
kunne man forestille sig, at alle beboere herude ville overholde hastig-

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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lidt opbakning.
Har du for resten prøvet at lægge
mærke til, om det er damerne eller
mændene, der kører for hurtigt. Det
har jeg, men jeg røber ikke, hvem det
er.

Med venlig hilsen
Ole H. Christiansen
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KIRKEBLADET
OKTOBER 2010 Nr
Nr.. 6 62. årg AGEDRUP KIRKE www.agedrup-kirke.dk
●

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

ØKONOMISK KRISE I FOLKEKIRKEN?
Også i folkekirken: Flere udgifter - færre indtægter
Af Hans Ove Nielsen, formand
Også folkekirken er ramt af den
økonomiske krise. Skattestop og faldende skattegrundlag betyder, at menighedsråd landet over har færre
penge at “lave kirke” for. Og udgifter
til drift, vedligehold og lønninger er i
forsat stigning.
Agedrup menighedsråd har lagt
budget for 2011. Udgangspunktet er

den årlige bevilling, som i 2011 er
uforandret i forhold til 2010.
Det betyder, at stigende udgifter
til el, varme, vedligehold, samt lønstigninger til personalet skal findes
ved mindre vedligeholdsarbejder,
mindre arrangementer eller hvor livremmen nu kan spændes et hak længere ind. Med andre skal menighedsrådet hele tiden være bedre til at få
mest for pengene!

VISIONER I MENIGHEDSRÅDET!
Af Hans Ove Nielsen
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Også i år mødes menighedsråd
med personale og freelancere til en
dag fyldt med debat, nye ideer og visioner. Af den 4-årige valgperiode er
menighedsrådet nu halvgående inden
næste menighedsrådsvalg. Flere af
visionerne fra sidste år, er udført og
der er også plads til nye. Som hjælp

NYT KIRKEÅR

1. søndag i advent d. 28.
november kl. 16.00

Første søndag i advent tager vi
hul på det nye kirkeår.
Vi synger “Vær velkommen Herrens år” og tænder det første lys i kransen. I år får vi desuden for første gang
besøg af det kendte dukketeater:
“Svantevit” fra Måle.
Der bydes på ’kirkekaffe’ efter
gudstjenesten. Se nærmere under
„Organistens klumme“.

til “debat og provokation” har vi igen
hyret en professionel virksomhedsrådgiver.

AGEDRUP KIRKE

MERE RATIONELT

Hvordan bliver 2011? Der sættes fokus på billigste og bedste pris
på vedligeholdelses- og anlægsarbejder.
En del af personalets friweekender tilrettelægges, så der i mindst
muligt omfang skal benyttes vikarer.
Og det er hensigten at antallet af arrangementer med foredrag og musik/
sang skal være uændret, ligesom
gudstjenester og konfirmandundervisning vil forblive uændret.

MUSIKGUDSTJENESTE
Musikgudstjeneste d. 10. 10. kl.
16.00 i Agedrup Kirke Denne sene
eftermiddagstime er gudstjenesten
især i kormusikkens tegn. Vi skal selvfølgelig også høre evangeliet og synge
fællessalmer. Se mere under organistens hjørne.

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

ORGANIST
Kristin Lomholt - 65324242/ 20527542 - lomholt@kristinlomholt.com

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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SPAGHETTIGUDSTJENESTE
“Gud og spaghetti” torsdag d. 28. oktober kl. 17.00-18.30. Som
noget nyt inviteres alle, der har lyst til børnegudstjeneste i kirken og
derefter til aftensmad I Sognegården. Børnekoret medvirker.
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
“Spaghettigudstjeneste”. Når
man har fået fri fra arbejde og børnene er hentet i dagpleje, børnehave
eller fritter, så er det hjem til ulvetimen.
Typisk er alle trætte, sultne og
lette at irritere, og når indkøbene er
overstået, skal der også laves aftensmad. Man kan let komme til at knurre
lidt af hinanden, selvom alle ønsker
fred, ro og hygge.
Forestil jer, at I kunne springe
indkøb og aftensmad over og tage jeres børn ved hånden og gå hen i kirken og høre lidt om Jesus og kristendommen i børnehøjde og så derefter
at få mad serveret for små penge sidst
på en hverdagseftermiddag?
Hvornår? Vi begynder i Agedrup
kirke kl. 17.00 og går derefter hen i
sognegården, hvor vi spiser og hygger sammen. Hele arrangementet varer max. 1½ time.
Hvordan? De er ingen krav om
tilmelding, hverken til gudstjenesten

Der er mad efter gudstjenesten.

eller aftensmaden. Man møder bare
op.
Hvem? Især for førskolebørn (06 år), men Alle er velkomne, også
større eller mindre søskende, bedsteforældre og andre.
Hvad koster det? Det koster kr.
25 pr. voksen – børn gratis. Der serveres vand eller saftevand. Andre
drikkevarer kan købes.
“Gud og spagetti”-gudstjenesten
erstatter søndagens gudstjeneste d. 31.
10., hvor vi henviser til nabokirkerne.
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte sognepræsten.

Kollekten i okt.-nov.:

KFUK’S SOCIALE
ARBEJDE
Pengegaver fra menighederne og fra arbejdets venner er
til gavn og et nødvendigt bidrag
for mennesker, der ikke har kunnet finde en plads i samfundet,
som sætter dem i stand til selv at
administrere tilværelsen.
En stor opfordring til at
lægge et beløb i kirkens
indsamlingsblok, som findes lige
ved ind/udgangen til våbenhuset
i oktober og november måneder.
Så sparer du også udgiften til
porto.

SYNG SAMMEN

Søndag d. 7. november kl. 16.00

Sognegården, Agedrupvej, torsdag
d. 30. september kl. 17.00-19.00.
I vores skattekiste af sange har
vi mange dejlige efterårssange. Nu er
tiden kommet til at bruge dem, og
mens solen går ned, vil vi nyde at
synge dem sammen. Kristin Lomholt
vælger på forhånd en række sange,
som hun holder meget af, og som hun
tror, andre også vil glæde sig over.
Hun tager også gerne imod forslag til
sange op til og under arrangementet.
Kirken serverer et let traktement.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

Kollekt:

Der er Alle Helgens gudstjeneste
søndag d. 7. november kl. 16.00.
Det er dagen, vi især mindes vore
kære døde. Navnene på døde og bisatte/begravede fra kirken i det forgangne år vil blive læst op, alt mens
vi tænder lys for hver enkelt. Det er
også muligt at tænde lys i vores lystræ i forbindelse med gudstjenesten.
Kirken vil i det hele taget være
pyntet med mange levende lys og vores kirkesanger Annie Leth vil synge
en solo, der passer til dagen.
I skumringen efter gudstjenesten
er der mulighed for at gå på kirkegår-

Det er stadig muligt at støtte:
“Børn og Sorg – Et folkekirkeligt tilbud til børn og unge i sorg og krise i
forbindelse med dødsfald.. Initiativet
giver mulighed for at komme med i
samtalegrupper for børn og unge i alderen 10-16 år, der har mistet tæt på.
En stor opfordring til via kollekten også at bidrage til dette nødvendige initiativ, der støtter unge mennesker i at komme godt videre i livet.
Se
desuden
hjemmesiden:
www.børnogsorg.dk

ALLEHELGENS GUDSTJENESTE
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BØRN OG SORG
De døde mindes med levende lys.

den og lægge blomster og/eller tænde
et lys. Lys til at sætte på gravene kan
man få gratis ved udgangen.
Man opfordres i stedet til at give
et bidrag til “Børn og Sorg” i kirkebøssen denne søndag. Se yderligere
omtale andetsteds på kirkesiderne.
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LUCIA I KIRKEN
Familiegudstjeneste med Luciaoptog 2. søndag i advent d. 5. december kl.
11.00 med adventstema og efterfølgende kirkekaffe

Kirkesanger Annie Leth med minikor til
høstgudstjenesten, der foregik udendørs.

HØSTGUDSTJENESTE &
HØSTKOLLEKT 2010
1.325 kr. indsamlet
Hans Ove Nielsen, menighedsrådet

Fra sidste års stemningsfyldte familiegudstjeneste med Lucia-optog.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Adventstidens familiegudstjeneste er i år 2. sø. i advent kl. 11.00.
Her vil børne- ungdomskoret indlede i et flot Luciaoptog, mens lysene
dæmpes. At det er ’familieguds-tje-

neste’ betyder blot, at der også er taget hensyn til de yngste i form, indhold og længde.
Adventskransens 2. lys er også
tændt, og efter gudstjenesten bydes på
kaffe, sodavand og pebernødder i våbenhuset.

NAVNLIG NAVNE

Nyt fra kirkebogen for juli-august 2010

Døbte i Agedrup Kirke
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04. 07. 10
04. 07. 10
15. 08. 10
22. 08. 10

Mathilde Isabella Panduro Sørensen, Hammeren 58, Bullerup
Laura Bertram Shakeshaft, Hyldehaven 5, Bullerup
Karoline Bjerggaard Hansen, Engløkken 56, Agedrup
Mikkel Abildgaard Methmann, Humlehaven 16, Bullerup

Vielser i Agedrup Kirke
03. 07. 10
21. 08. 10

Karina Skriver Kristensen og Mikael Boud, Brolandvej 31, Agedrup
Anja Bjørn Petersen og Steffen Kolbæk Lauridsen, Daltoften 109, Agedrup

Velsignelser i Agedrup Kirke
14. 08. 10

Marianne Rørmose Werner og Lasse Werner, Sportoften 1, Agedrup

Bisættelser/begravelser i Agedrup Kirke
21. 07. 10
30. 07. 10
03. 08. 10

Ellen Marie Kathrine Espersen, Arendalsvænget 2, Bullerup
Karl Nikolaj Trolle, Smedegyden 6, Vester Kærby
Jørgen Christian Hansen, Lunden 63, Bullerup
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Som der efterhånden er tradition
for – så medbringer menigheden høstgaver til høstauktionen umiddelbart
efter høstgudstjenesten og høstfrokosten. Også i år blev det til et pænt
beløb til Folkekirkens Nødhjælp. Helt
nøjagtigt gav auktionen kr. 1.325,-

Efter høstfrokosten blev der holdt auktion.

Auktionarius var i år hentet fra
Arbejdernes Landsbank, som udover
at medbringe fine gaver også formåede at dele sol og vind lige, så alle
bydende kunne få glæde af deres bud!
En ihærdig konfirmand var blevet udstyret med 15,- kr. og hver gang
en ny gave blev præsenteret blev der
budt på 15,- kr. fra konfirmanden.
Men ak – der blev budt over hver
gang. Til sidst var det for meget for
auktionarius og for de 15,- kr. budet
lød på fik konfirmanden en paraply
med hjem…

LITTERATURAFTEN
Litteraturaftnerne fortsætter.
Kontakt venligst sognepræsten for
nærmere information (6610 8057).

ORGANISTENS
KLUMME
Af Kristin Lomholt, organist
JULE SYNG-SAMMEN

Torsdag d. 2. december kl.
19.30 i Sognegården, Agedrupvej
12. Denne aften er tiden kommet
til at synge julen ind. Endnu engang
vil vi finde en perlerække af julesalmer og -sange frem og glæde os
over at synge dem sammen.
Jeg vælger på forhånd en række
salmer og sange, som jeg holder
meget af, og som jeg tror andre også
vil glæde sig over. Jeg tager også
gerne imod forslag til sange op til
arrangementet, ligesom man kan
foreslå sange under selve arrangementet. Kirken serverer gløgg og
æbleskiver!

Ved 1. advent får Agedrup Kirke
besøg af Dukketeater Svantevit. I
vores smukke kirkerum vil Svantevit
spille deres forestilling “Juleevangeliet”, som er for både børn og
voksne (se bagsiden).
“BØRNENES EGEN MUSIKGUDSTJENESTE” MED DOBBELT BØRNEKOR
OG ODENSE MUSIKSKOLE

Søndag d. 10. oktober kl. 16.00.
Vi indbyder til “Børnenes egen
musikgudstjeneste”. Agedrup Kirkes
Børnekor har fået et venskabskor: Nr.
Lyndelse kirkes Børnekor.
- I løbet af denne sæson har vi
fælles prøver, og til denne gudstjeneste har vi et nyt repertoire af danske

Agedrup kirkes venskabskor fra Nr.
Lyndelse kirke. Her med Ulla Poulsen,
korleder og organist i Nr. Lyndelse Kirke.

Korskole har prøve hver torsdag fra 13.30-14.00. Børnekoret har
korprøve hver torsdag fra 14.1515.45. Hvis du eller dine forældre
har spørgsmål, så kan I ringe til mig
på 2052 7542

sange og salmer parat. Vi glæder os
meget til at optræde for alle dem som
kommer.
På denne dag har vi også inviteret Odense Musikskole til at være
med. Vi synes, det er sjovt, at vi børn
optræder med vores musik, og vi vil
gerne lave en både smuk og spændende musikgudstjeneste for jer.
Odense Musikskole stiller med to
lærere og hele tre musikgrupper: Vi
får lov at opleve både tværfløjter, marimba, klaver og strygere!
Velkommen til vores musikgudstjeneste!
Mange hilsner fra korsangerne i
Agedrup kirkes Børnekor, Nr. Lyndelse kirkes Børnekor og musikere fra
Odense Musikskole

TEATER I AGEDRUP KIRKE

KRYDS I KALENDEREN

1. advent, d. 28. november kl.
16.00.

Den 30. september kl. 17.00-19.00
SYNG-SAMMEN i Sognegården.

KORPRØVER

Torsdag d. 28. oktober kl. 17.00
Gud og Spagetti.
Agedrup Kirke inviterer børn
og voksne til gudstjeneste, og bagefter spiser vi sammen i Sognegården.
Agedrup Kirkes Børnekor
medvirker ved gudstjenesten.
Søndag d. 28. november kl. 16.00
1. søndag i advent. Teaterforestilling
i kirken. Teatergruppen SVANTEVIT opfører “Juleevangeliet”.

BØRNEKORET ER STARTET!

Til alle piger og drenge i 2. til
6. klasse: Agedrup Kirkes Børnekor har budt velkommen til en ny
sæson!
Koret optræder i kirken ved
festlige lejligheder og sammen oplever og lærer vi meget. Koret er et
sted hvor du kan lære at synge, læse
noder og synge forskellig slags
musik: rock, pop, gospel, klassisk.
Koret er også et sted, hvor vi
har det hyggeligt, og hvor du kan
du kan få nye venner - måske nogen fra en anden klasse. To gange
om året tager vi på stævne sammen
og lærer en masse af at synge i nye
omgivelser med andre børn.

Der er gratis adgang - sandwich øl/
vand eller vin kan købes for kr. 30,.
Søndag d. 10. oktober kl. 16.00.
To kor og Odense Musikskole.
En festlig musikgudstjeneste
med dobbelt børnekor (Agedrup og
Nr. Lyndelse) og elever fra Odense
Musikskole. Koret er under ledelse
af organist Ulla Poulsen. Elever fra
Odense Musikskole kommer og optræder med tre forskellige ensembler.

Torsdag d. 2. december kl 19.30
Sognegården. Jule syng-sammen.
Vi synger julen ind med dejlige julesalmer og -sange. Kirken serverer
gløgg og æbleskiver.
Søndag d. 5. december kl. 11.00.
2. søndag i advent. Agedrup Kirkes
Børnekor medvirker ved gudstjenesten og går Luciaoptog.
Mange hilsner fra Kristin
6532 4242 /2052 7542

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Næste menighedsrådsmøder:
tirsdag d. 19. oktober kl. 19.0022.00. Tirsdag d. 16. november 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 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
Søndag den 17. oktober (20. s.e.trinitatis) Mat 21,28-44: De to sønner i vingården
Søndag d. 24. oktober (21.sø.e.trin) Luk. 13,1-9: lignelsen om figentræet
*Torsdag d. 28 oktober
Søndag d. 31. oktober (22.sø.e.trin) Matt. 18,1-14: Den største i Himmeriget
*Søndag d. 7. november (Alle Helgens dag) Matt. 5,1-16: Saligprisningerne
Søndag d. 14. november (24.sø.e.trin) Johs. 5,17-29
Søndag d.21. november (sidste søndag i kirkåret) Matt 11,25-30: Jesu fryderåb

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

10.00
16.00
17.00
9.00
17.00
ingen
16.00
9.00
9.00

NYT KIRKEÅR
*Søndag d 28. november (1.sø.i advent) Matt 21,1-9: Indtoget i Jerusalem
*Søndag d. 5. december (2.sø.i advent) Luk, 21,25-36: De sidste tider

Kl. 16.00
Kl. 11.00

Musikgudstjeneste
H.A. Bisgaard
Gud og spagetti
Henvisning til d. 28. okt. eller nabokirkerne
H.A. Bisgaard
C.O. Christiensen.
Familiegudstjeneste
Med Luciaoptog

* 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

TEATER I AGEDRUP KIRKE
Familiegudstjeneste 1. søndag i advent den 28. november kl. 16.00
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Christina Meisl og Sven Haarder fra dukketeatret Svantevit.

Af Kristin Lomholdt, organist
Ved 1. advent får Agedrup Kirke
besøg af Dukketeater Svantevit.
Mens mørket falder på vil dukkeførerne give deres dukker liv. I vores
smukke kirkerum vil Svantevit spille
deres forestilling “Juleevangeliet”,
som er for både børn og voksne.
Med levende dukker, levende
musik, magi, humor og dramatik åbner Dukketeater Svantevit for jule-

glæden. Sammen med Josef og Maria rejser vi gennem en varm og billedrig fortælling om det, der skete i
de dage.
Vi skal selvfølgelig også synge
„Vær velkommen Herrens år“ og høre
søndagens evangelium.
Dukketeatret Svantevit er et professionelt teater, der beskæftiger sig
med at kombinere dukkespil og levende violinspil. Teatrets hovedkræfter er Sven Haarder, der har gen-
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nemgået en 5-årig uddannelse til dukkespiller på den statslige skuespillerskole i Berlin samt Christina Meisl,
der er klassisk uddannet violinist.
Christina Meisl er endvidere instruktør, dukkemager og tekstforfatter og har produceret forestillingerne
“Nattergalen” og “Mozart” og “Noahs Ark” - poetiske pletskud, som alle
har rundet de 200 opførelser.
Teatret har gennem flere års arbejde udviklet sit helt eget kunstneriske udtryk og formår at vedkomme og
tryllebinde både børn og voksne. I
2010 spiller Svantevit foruden “Juleevangeliet” – også deres forestilling
“Noahs Ark” - om klimaforandring
ved tidernes begyndelse.

NY KAGEMAND?
Er du vores nye kagemand eller kagekone? Som nævnt mærker vi også den økonomiske krise
i kirken. Vi har derfor besluttet,
at vi i stedet for at købe brød til
vore arrangementer vil servere
lækkert hjemmebag.
Er du interesseret i lejlighedsvis at bage til vore møder - kontakt venligst kirkekontoret
(66108357). Du får selvfølgelig
dine udgifter dækket.

