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Agedrup Skoles Rasmus Larsen i et gennembrudsforsøg i kampen mod Ullerslev Centralskole, der blev vundet 4-1. Den 11.
november vandt Agedrupdrengene 2-0 over Nørremarkskolen og blev dermed kredsvindere i Ekstra Bladets store turnering. Daniel
Johnsen og Rasmus Laursen nettede. Gennem syv kampe har Agedrupholdet spillet ret suverænt, hvilket den samlede målscore på
46 – 7 vidner om. Rasmus Larsen er topscorer for holdet med 19 mål, og han kandiderer også som topscorer i hele rækken.

KIRKEBLADET
LÆS bl.a. om menigheden der fik
ordet, om julens
gudstjenester,om
De 9 læsninger og
ad-ventstidens
særlige gudstjenester, og om et liv i
KZ-lejrrene og om
Gud og spaghetti.
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■ Agedrup Rundt har modtaget nedenstående fra en opmærksom læser og borger, Per Boye fra Piletoften. Han skriver:
Det er tilsyneladende gået helt
upåagtet hen, at Kronprinsen tirsdag
d. 2. nov. besøgte Agedrup.
Besøget var uvarslet, men dog
planlagt. Kl. ca. 10.10 rullede en
kortege af 3 limousiner (herunder
“Krone 8” og “Krone 10 “) op på
bus-endestationen i Agedrup.
Kortegen, der kørte ad Brolandvej (ikke noget med ulovligt
venstresving fra Kertemindevejen),
var på vej til søsætning af fregatten
“Ivar Huitfeldt” på Lindøværftet.
Kronprinsen, der var i civilt antræk, sprang ud af “Krone 10” (eller
var det “Krone 8“ ?). Han ønskede
at benytte buschaufførernes toilet, og
der var heldigvis en buschauffør til
stede med nøgle til faciliteterne.
Herefter skiftede Kronprinsen
udendørs fra sit civile antræk til galla
(Admiralsuniform med tilhørende
sabel), hvorefter kortegen kørte videre til Munkebo.
Jeg var den eneste Agedrup´er,
der overværede seancen (end ikke
Olivia blev det forundt).
Jeg vil mene, at Kronprinsens
stop i Agedrup var medvirkende til,
at “Ivar Huitfeldt” blev søsat uden
komplikationer.
Per Boye,
Piletoften 12 B, Agedrup
På AR-redaktionen var vi naturligvis glade for den spændende historie, men vi kunne ikke dy os for
at spørge, om Per Boye ikke tilfældigvis havde haft en mobiltelefon
med kamerafunktion inden for rækkevidde.
Hertil kom svaret promte - og
ikke uden lune - via en mail til redaktøren:
Kære Erik Schmidt
Tak for den pæne modtagelse.
Som du skriver, kunne jeg måske have
taget et billede, men jeg turde ikke
p.g.a. livvagterne, da jeg er en gammel mand på snart 74 og ikke tåler for
megen tumult.
Med venlig hilsen
Per Boye
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Lars og Jimmi
Af Ole H. Christiansen
■ Forsamlingshusets bestyrelse med
Kim Engelbrecht som praktisk gris
og primus motor vovede at engagere
Lars Arvad og Jimmi Nielsen til optræden en fredag og lørdag i håb om,
at beboerne herude ville bakke op
om arrangementet med spisning og
det hele.
Det lykkedes at få udsolgt lørdagsunderholdningen. Om fredagen
var der næsten fuldt hus.
Det blev en herlig underholdning af de to spasmagere, der medbragte kapelmester Ulrik Kehman på
keyboard og Lasse Nielsen ved trommesættet.
Deres entre og egne numre var
fine, inklusive Pizzabudet, og så fik
vi tre af Dirch Passers glansnumre.
Det var næsten som at se Dirch Passer selv, så godt blev der spillet. At
gense Dirch Passer og Ove Sprogø i
“Der kommer altid en sporvogn og
en pige til”, men med nye tekster, at
se Lars stå og indsnuse røgen fra
Jimmis cigaret, selv om han var holdt
op med at ryge og at gense sketchen
“Skolekammerater” var festligt.
Det var en nydelse denne aften
med et publikum, der var lydhørt og
applauderede alle numrene - ikke
fordi de skulle, men fordi alle numre
var godt udført.
Ved enhver optræden vil man
gerne høre og se noget helt nyt, men
det er altså også dejligt at gense gode
numre “live”, selv om mange har
dem derhjemme på DVD eller bånd,
og her lykkedes det altså.
Til lykke, forsamlingshus!

Tidligere lærer, Ib Holdt,
udgiver nu AGEDRUP
KRØNIKEN, der kan
købes 1. juni 2011 i
flere lokale butikker
Tidligere lærer, Ib Holdt, udgiver nu Agedrup Krøniken, der kan købes 1. juni 2011 i flere lokale butikker.

KRØNIKESKRIVEREN FRA AGEDRUP
Af Helge Rasmussen og Erik Schmidt
Siden 1994 har nu 75-årige Ib
Holdt skrevet ikke færre end 97 artikler om sognet. To sider i samtlige
numre af lokalbladet Agedrup Rundt,
som har omhandlet den lokale historie fra oldtiden frem til 1966. Og hver
gang gennemarbejdet, kildechecket og
afleveret til tiden.
Nu har Ib Holdt, der er tidligere
lærer og skolebibliotekar ved Agedrup
Skole og nuværende formand for Lokalhistorisk Forening, sammenskrevet
og redigeret artiklerne, som til foråret
2011 udgives i bogen „Agedrup Krøniken - træk af sognets historie“. Bogen bliver på mindst 240 sider, og den
udgives i samarbejde med Lokalhistorisk Forening i Agedrup.
GRUNDIG MED SINE KILDER

Krønikens enestående indhold er
baseret på Ib Holdts mange samtaler
med personer i sognet og på kilder fra
Landsarkivet i Odense, fra stads-

arkivet, og hvor der ellers var mulighed for ny viden.
Tonen er lun, hvilket tilfører krøniken en Palle Lauring-agtig lethed
og folkelighed, som ikke alle historikere hylder, men som folk i almindelighed elsker. Og tag ikke fejl: Forfatteren er grundig med sine kilder,
og han har brugt oceaner af timer med
hovedet begravet i arkivalier, som ingen andre før har studeret.
Ib Holdt har gennem hele livet
været særdeles aktiv og afholdt i
lokalområdet. Hans store viden, hans
venlige væsen og hans brede kontaktflade er velkendt, og hans foredrag
og artikler har været til glæde for
mange mennesker.
Udgivelsen af bogen er resultatet af en næsten livslang interesse og
udgør en blivende dokumentation af
lokalhistorien. Men også af Ib Holdts
store engagement i og bidrag til en
fælleskulturel, lokal identitet. Selv vil
han sige, at han ikke kan lade være.
Et folk må kende sin historie.

IB HOLDT
F. 1935
1958: Lærereksamen, Tønder Statsseminarium.
1959-2000: Ansat som lærer på Agedrup
Skole. Fik Dronningens fortjenstmedalje.
1974-1994: Timelærer på Danmarks Lærerhøjskole, Odense og Haderslev, undervisning i dansk og bibliotekaruddannelse.
1974-2005: Kirkesanger i Seden og
Aasum Sogne.
1985: Medstifter af Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening. Formand lige siden.
Samtidig startede opbygningen af sognets
lokalhistoriske arkiv.
1990-2010: Har skrevet 90 historiske artikler til lokalbladet Agedrup Rundt.
1999: Udgav slægtshistorie i 3 bind.
1990- : Har holdt mange meget besøgte
foredrag om sognets historie og været
guide på historiske byvandringer i sognet.
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Her runder fodboldtalentet Emil Pedersen, der går i syvende klasse, elegant sin oppasser fra Vejle.

4

STOR OPLEVELSE MED BØRNEKORET
Kirken var fyldt ved musikgudstjenesten for nylig.

INDLÆG
Af Bent Andersen
I en til bristepunktet fyldt Agedrup kirke kunne menigheden søndag
den 10. oktober opleve en noget anderledes gudstjeneste.
Det var kirkens ungdomskor, der
var det musikalske omdrejningspunkt ved musikgudstjenesten, ledet
af organist Kristin Lomholt.

Til at hjælpe havde koret inviteret venskabskoret fra Nr. Lyndelse
kirke ledet af Ulla Poulsen, samt en
tværfløjteduo, en obo og en orgelspiller fra Odense Musikskole.
Selve den kirkelige del af gudstjenesten blev udført af vor præst Lene
Bischoff-Mikkelsen.
Obo/orgelduoen spillede 1. satsen af Marcellos koncertsonate, og
den blev spillet overbevisende og
særdeles kønt.
15 årige Marie Pedersen på obo
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er et stort talent under udvikling, og
Jens Kjær Riemer på 21 år spillede
orgel med en sikkerhed og melodiøsitet, som imponerer.
Tværfløjteduoen Laura Kjær, 13
år, og Anne Johanneson, 12 år, som
blev til en trio, da musiklærer Rikke
Petersen spillede med, spillede
Telemanns Scare med ynde og pondus.
Men eftermiddagens hovedaktører, Agedrup Kirkes børnekor blev
den helt store oplevelse. 10 piger og
2 drenge fra 7 til 13 år, godt hjulpet
af Nr. Lyndelse-koret sang med en
glæde og entusiasme som næsten slår
en helt omkuld.
“Dine hænder er fulde af blomster”, “Hør nu tuder blæsten” og
“Skoven er så underfuld” sang korene, akkompagneret af Kristin
Lomholt på klaver, og dirigeret af Ulla
Poulsen.
Kønne melodier utroligt smukt
sunget af klare, rene børnestemmer.
Det kunne tydeligt mærkes, at de to
korledere har glæden ved at arbejde
med børnene, og at børnene kan lide
at synge. En helt igennem dejlig eftermiddag.

Agedrup-drengene udskrev efter kredsfinalen i Agedrup tilsyneladende scenevant autografer til unge fans. Her Peter Nielsen.

LIDT BERØMT ER MAN VEL!
Agedrupdrenge vandt kredsfinalen over Vejle-skole og er nu blandt landets otte bedste
Af Erik Schmidt

Bagest f. v. Mikkel Jensen, Mathias Lützen, Rasmus Laursen, Philip McKay, Mudi
Abdirahman, Jacob Aagaard, Rasmus Larsen, Ahmed el-Haj og holdleder Carsten
Andersen. Forres t.v. Peter Nielsen, Mathias Jensen, Daniel Johnsen, Yunus Civelek,
Ali el-Haj, Emil Aagaard og Emil Sternkopf.
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Agedrup Skoles fodbolddrenge
indskrev sig med 2-0 -sejren over
Nørremarksskolen fra Vejle i skolens
annaler. Aldrig er skolen nået så langt
i en betydende turnering.
Sejren i Ekstra Bladets skoleturnering betyder, at holdet kun er to
kampe fra en drømmefinale på nationalarenaen i Parken.
Gennem syv kampe har Agedrupholdet spillet ret suverænt, hvilket den
samlede målscore på 46 – 7 vidner
om. Kvartfinalekampen i den landsdækkende turnering finder først sted
til foråret.
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Der er brug for to spor mere, mener Ole Christiansen

RING 3 OG KERTEMINDEVEJ
Billedet viser trafikken på Ring 3 en almindelig eftermiddag.

INDLÆG
Af Ole H. Christiansen
Da Fyns Amt i sin tid proklamerede, at nu var det på tide med endnu
en ringvej omkring Odense og derfor
besluttede at anlægge den længe ventede Ring 3, gik vi mere eller mindre
i selvsving herude for at få det bedste

ud af det, og det fik vi vel. Næsten da.
Man meddelte os i beboerforeningen på møder med vejingeniørerne og planlæggerne, at her blev
tale om en højhastighedsvej, så den
kunne vi rigtig glæde os til.
Mange husker nok endnu de to
borgermøder angående linieføringen,
som mange i dag nok anser for at være
optimal. Til gengæld sparede man de
sidste hundredtusind kroner, det ville
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koste at anlægge de sidste 2 spor, og
det er i dag temmelig ærgerligt, da det
viser sig, at vejen er mere befærdet
end motorvejene i det nordlige Jylland. Desuden vil yderligere to spor
nok afføde en mindre frustrerende
kørsel.
Ringvejen blev jo til en almindelig landevej med 80 km/t hastighed
og med to ikke for brede spor samt
ret bløde rabatter, så skal man skal
helst ikke køre uden for asfalten.
Flere gange er først Fyns Amt og
nu Odense Kommune gjort opmærksom på, at Kertemindevej ud til Ring
3 også burde være 4-sporet for at tage
den stigende trafik, der bliver noget
voldsommere, når kanalbroen åbnes.
Det er også lovet, men naturligvis
først, når behovet er der.
Okay, man må igen sige, at man
ikke ønsker at være foran udviklingen på det område.
Jeg skal nok lade være med at
nævne udstykningen Utzons Alle med
dens bastante gadebelysning for 4 beboelser, der som “lillemor” ikke behøver lys i stuen, da de kan nøjes med
det lys, som gadelygten har.

FDF AGEDRUPS
HISTORIE SOM BOG
60 års erindringer med foto kan
købes for 100,- kr. Der er fortællinger helt tilbage fra stiftelsen i 1948.
Af Jan Vennekilde og Peter C. Rasmussen, hhv. formand og medforfatter

Protektor for FDF, Dronning Magrethe, besøger altid FDF’s Landslejr

FDF AGEDRUP PÅ LANDSLEJR 2011
I 9 dage skal væbnere, seniorvæbnere og seniorer ligge i telt på de
store områder ved Sletten, der ligger lige ned til Julsø nær Silkeborg.
Af René N. Skaalum
Så nærmer tiden sig igen til noget rigtig stort i FDF. 2011 er nemlig
Landslejr-år.
Hver 5. år afholder FDF Landslejr, og næste år er det 13. gang i
FDF´s historie. Derfor går de store
børn i FDF Agedrup netop nu rundt
er og spændte. De skal sammen med
deres venner fra FDF på Landslejr
2011.
I 9 dage skal væbnere, seniorvæbnere og seniorer ligge i telt på de
store områder ved Sletten, der ligger
lige ned til Julsø nær Silkeborg. Men
deltagerne fra Agedrup kommer ikke
til at være alene, for de skal på lejr
med godt 13.000 andre FDF´ere.
Sammen skal de opleve lejrlivet, udfordringerne og den skøre Professor
Pascal.
For at blive klar til Landslejren,
bliver der hver onsdag aften trænet i
de nødvendige færdigheder. Det er
vigtigt at være helt klar, for når først
man kommer til lejren, skal der både
bygges en lejrplads og laves mad over
bål.
Har du lyst til at prøve kræfter
med livet som FDF’er og en Landslejr, så er du velkommen til i

Oldermandshytten hver onsdag mellem kl. 19.00 og 21.00. Hvis du er
mellem 11 og 17 år er du klar til
Landslejren.
Vil du vide mere om landslejr og
de forskellige hold, så tjek www.fdfagedrup.dk.

Efter to års forsinkelse er FDF
Agedrups historien nu blevet skrevet
sammen og udgives som bog. Der er
foreløbig trykt ét hundrede.
Bogen indeholder f. eks:
· Beskrivelse af hvorledes kredsen
blev stiftet i 1948.
· Kredsarbejdet gennem tiderne.
· Fjordhytten ved Gabet.
· Oldermandshytten som nu er kred
sens base.
· Bestyrelsens arbejde.
· Masser af fotos bl.a. Benners fotogalleri.
· Agedrup Sogns Senior Laugs stiftelse og virke.
· Sjove historier.
· Direkte afskrifter af protokoller.
SÅDAN BESTILLER DU BOGEN

ÅRETS JULETRÆ

Traditionen tro vil FDF Agedrup
igen i år sælge juletræer på butikstorvet i Bullerup.
Vi starter fredag d. 3. december.
Kom og mød børn og ledere fra FDF
Agedrup, samtidig med at du gør en
god handel.
BLIV LEDER I FDF AGEDRUP

FDF Agedrup søger nye friske
ledere, så har du lyst til en aktiv fritid, hvor du møder mange nye mennesker og udfordringer, så bliv leder i
FDF Agedrup
Vi holder til i Oldermandsgyden
8, 5320 Agedrup.
Vil du vide mere så kontakt kredsen - kredsleder René N Skaalum,
66138908 - eller kik forbi en onsdag
mellem 19.00 og 21.00 - du er altid
velkommen.

Agedrup Sogns menighedsråd
har bidraget med et beløb, som har
muliggjort udgivelsen af bogen.
Fremstillingsprisen er ca. 130 kr. pr.
bog. Bogen sælges dog for 100 kr.,
beløbet kan overføres til en øremærket konto i:
Sparekassen Faaborg, Seden Syd
Reg. Nr. 0828 Konto 000 2776 111
Reference på indbetalingen =
Bogens nummer (står øverst på 3.
side) og dit navn
Vi håber, at du/I vil få glæde af
bogen, og takker på forhånd for bidraget. Bogen kan bestilles hos:
Jan Vennekilde, Skovhaven 81, 5320
Agedrup, 2972 0020 / 6593 8119
janvennekilde@gmail.com
Peter C Rasmussen, Plantagevej 22,
5462 Morud, 2192 5115 / 6596 5115
UP@morudnet.dk
Bogen kan besés ved FDFs juletræshandel på Bullerup Butikstorv 4.5. + 10.-12. + 17.-19. december.
AGEDRUP RUNDT 97 - december 2010
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Af Erik Schmidt

Det er denne grund, som Grethe Ecklon mener, kommunen har forsømt at holde.

NU VIL KOMMUNEN HOLDE
TANDLÆGE ECKLONS GRUND
Det lykkedes tandlæge Grethe Ecklon - ved AGEDRUP RUNDTs mellemkomst - at få noget ud af sin henvendelse om pasning af grunden
mellem Kiwi og tandlægeklinikken, der har være forsømt
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NYT FORTOV PÅ LUNDEN
Lunden er for tiden afspærret på grund af fortovsarbejde.

Af Ole H. Christiansen
Så kom der gang i arbejdet med
at anlægge det ønskede fortov på den

yderste del af Lunden. Der skal lægges kloakrør til overfladevandet, og
det startes i den rigtige ende, nemlig
der, hvor det skal ende.
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Efter at Poul Bjerregaard fra
Odense Kommunes Park & Natur for
2½ måned siden besigtigede området
omkring tandlæge Grethe Ecklons
klinik, er der nu endelig kommet en
reaktion fra Park & Natur. Det er sket,
efter at AR har rykket for en afgørelse.
Grunden mellem tandlægeklinikken og Kiwi skal holdes af kommunen. Det er en fejl, at det ikke er
blevet gjort, og fejlen vil nu blive rettet. Det påhviler derimod Ecklon at
renholde p-pladsen ud for klinikken.
Bjerregaard undskylder det sene
svar og skriver i en mail til AR:
„Svaret er, at P-pladsens renhold
hører til den aktuelle ejendom, der ligger ud for. Det vil sige, at ud for tandlægens ejendom er det tandlægen, der
skal holde pladsen (matrikelnr. 4cr)
og ud for nabogrunden (4cæ - mellem tandlægen og butikken), hvor det
er kommunens grund, er det kommunen, der skal renholde. Derfor vil vi
fremover selvfølgelig holde grunden
og brænde ukrudt langs kantstenen.“
Grethe Ecklon forstår ikke den
lange ventetid, men accepterer svaret.

Pumpebrønde, reservoir og store
kloakrør skal lægges. De store betonrør er nogle kraftige svende, man ikke
sådan lige tumler rundt med, så der
skal kraftigt materiel og maskiner til.
Da der er meget vand i jorden herude, starter man med sugepumper for
at kunne arbejde længere ned i jorden. Helt ned til 6 meter.
De store betonrør lægges midt i
vejen, da der i vejsiden er fyldt op med
fjernvarmerør, vandrør, kloakrør, kabler til telefon, el, antenner og sikkert
mere endnu.
Når vi ser de nødvendige afspærringer, så der kan arbejdes på stedet,
finder vi også ud af, at trafikken på
Lunden slet ikke er så lille endda, selv
om Ring 3 tager en væsentlig del af
trafikken. Det mærkes for tiden, hvor
Lunden er afspærret.
Der er simpelthen ikke plads til
den gennemkørende trafik. Det kan
blive en slem tid, men bagefter får vi
forhåbentlig en god vej at færdes på.

Flot privat initiativ
bag rydningen af
søen ved skolen

KAMPEN MOD
KREBSEKLOEN
Frokost i det grønne for Foreningen mod krebsekloens alt for store udbredelse. Foruden Stig Poulsen er medlemmerne Lasse
Werner, Marianne Werner, Thomas Bach-Laursen, Henrik Hansen og Søren Stobbe.

Af Stig Poulsen
For et år siden begyndte vi, en
lille flok, at bekæmpe Krebsekloen i
søen ved Agedrup Skole. Planten
havde bredt sig til hele søen, og det
var svært at se vandet.
Fiskene var også forsvundet, det
var ellers en meget yndet beskæftigelse blandt børn og unge i Agedrup
at stå og fiske skaller.
Går man på nettet, finder man, at
krebsekloen er en god plante til at
rense søer for urenheder, men den
havde taget så meget fat, at der ikke

var andet tilbage i søen end Krebseklo. Derfor var vi nogle stykker som
fandt at vi måtte gøre noget. Vi har
været nede at hive krebseklo op af
søen 3 gange inden for det sidste år.
Der er stadig krebseklo tilbage så

vi stiller op til foråret igen og fortsætter kampen. Det er meningen at
holde den så meget nede, at den stadig renser vandet, men at der samtidig er plads til at fiske og nyde vandspejlet.
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Kr
ebseklo
Krebseklo
En svømmende vandplante med
tragtformet, rosetstillede blade,
der udgår fra en knoldformet
stængel. Bladrosetten kan blive
op til 80 cm i diameter, men er
ofte mindre.

Det er Carl Jensen, der sidder på Bobcat‘en, som kom og hjalp krebseklobekæmperne
med at køre planterne væk fra søen.
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VISIONSMØDE I
MENIGHEDSRÅDET

EN AFTEN MED PER ADOLFSEN

INDLÆG
Af Ole H. Christiansen
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Kunstmaleren fortalte
i Sognegården om sin
indgang til kunstens
verden

Menighedsrådet indkaldte forleden fredag til et visionsmøde i Sognegården, og det var da en anselig forsamling af borgere, der var mødt op.
Man fristede ganske vist også med en
god frokost, og man holdt ord. Det
sparer jo lidt på maden derhjemme.
Efter at være opdelt i 5 grupper,
blev der stillet spørgsmål om, hvorledes kirken bedre kunne indfange os
til gudstjenester, og det var vist ikke
så få gode råd, der blev givet som svar.
Man havde engageret en professionel
til at opstille spørgsmålene, som var
meget relevante.
Vi dukkede os lidt, for mange af
os er vist nok ikke trofaste kirkegængere, men bruger mest kirken som et
serviceorgan.
De fleste går dog ind i kirken for
at fornemme den ro, der er i rummet,
men også præstens eget engagement
og friskhed i sin tale eller prædiken
sættes der pris på, og så kommer man
vel også for at høre Guds ord og synge
med på de kønneste af salmerne.
Af og til engagerer kirken kor
eller musikere, der også kan spille
sammen med organisten, og det tæller også med.
De foredrag, sangaftener og
fyraftensmøder, der arrangeres i
sognegården er meget velkomne, og
de er som regel velbesøgte.
Organistens arbejde med at starte
et børnekor er virkelig prisværdigt.
Der var en god snak om bordet
om tingene, og spisningen bagefter
var heller ikke ueffen.

Af Ole H. Christiansen
Hvor er det svært for os, der ikke
giver os af med at lave kunstværker,
at bedømme ægte kunst, som jo også
er kunst, fordi andre ikke kan eftergøre det, og fordi man kan nyde synet, hvis det taler til en på en eller
anden måde, så man gerne vil se det
igen og igen.
Per Adolfsen siger selv, at hans
malerier bliver til på grundlag af følelser og oplevelser, der er så intense,
at han nødvendigvis skal have det
udtrykt på en måde.
Mange gange har jeg set Per arbejde med et nyt maleri, som skal
udtrykke det, han har i hovedet lige
nu og her. Han er tabt for tid og sted,
nærmer sig billedet, ændrer på det,
tværer det over, for et øjeblik senere
at skabe noget helt nyt, der dog har
forbindelse til det underliggende.
Pludselig tager han en bred pensel, maler en lang ubrudt streg, og
vupti, så står der en træstamme, som
han lidt efter ændrer. For mig at se,
var den perfekt før, men ikke for Per.
Nej, der skal ske noget andet på det
billede.
PLAN OG KAOS

Rundt om på gulvet står et stort
antal farvebøtter, der ligger i snesevis af tuber, og pensler af alle størrelser og faconer står rundt omkring.
Hans stil er anderledes end andres, naturligvis. Snart er det lodrette
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linier, snart vandrette i hidsige eller
dystre farver, snart glade, lyse farver,
så er der pludselig et gadeskilt, så et
højhus med lys i vinduerne, så ser vi
vandfald og bjerge, som vi ønsker at
kunne se bag ved, for han har pirret
vor nysgerrighed.
Tilsyneladende begynder han
med en klar plan, men laver den lynhurtig om til kaos, der munder ud i
det, som for beskueren er helt umuligt at vurdere, indtil han forklarer lidt
om det og hurtigt går videre med en
masse detaljer, som kun han ved, hvad
skal blive til.
Mange idéer males ind i billedet
som detaljer, der giver et samlet indtryk af et billede, man absolut skal
stifte nærmere bekendtskab med.
HVAD BLIVER DET NÆSTE?

Aftenen med hans foredrag i
Sognegården var en oplevelse, selv om
han kun nåede at fortælle lidt om sin
indgang til denne kunstens verden, da
han som 13 årig tegnede og tegnede,
mens han som voksen gør sig på store
udstillinger i hele verden, der nu omfatter Tyskland, Kina med Bejjing og
Shanghai, New York og så Galleri
Rasmus i Odense.
For skal man også have brød på
bordet, skal malerierne altså sælges,
hvor man kan vurdere dem, og hvor
man derfor vil give prisen for dem.
Det er svært ikke at blive åndeløs
af spænding om, hvad det næste bliver fra hans hånd.

DE NOMINEREDE
Seks personer er indstillet til AGEDRUP RUNDT PRISEN 2010.
Nu skal bladets bagland - ialt ca. 30 personer - vælge, hvem
der skal have prisen. Afgørelsen offentliggøres til januar.
ANNE LISE LAURSEN

BJARNE NIELSEN

Skovhaven 43, 5320 Agedrup
Indstillet af Henrik Thygesen, Hans
Jørgen Zinther, Greta Nielsen
- Prisen skal gå til Anne Lise
Laursen. Hun er kasserer i Agedrup
Sogns Beboerforening og er god til
at arrangere den store Sankt Hans fest
med god feststemning og service. Hun
er også med til at lave den årlige
juletræsfest ved Brugsen med stort
juletræ, gløg og æbleskiver og sange.
- Anne-Lise Laursen har i mange
år været en af ildsjælene i “Heksefonden”. Sammen med “heksen”
Greta, lægger hun utroligt mange timer arbejde i at skaffe spændende
præmier til tombolaen, som udloddes
Skt. Hans aften. Når man beder AnneLise om noget, går man aldrig forgæves.
- I de år, hvor jeg har været en
del af bestyrelsen i Agedrup Sogns
Beboerforening, har Anne-Lise været
en af de personer, som “bærer”
Beboerforeningen oppe. Er der nogen, som fortjener AR-prisen er det
Anne-Lise Lauersen.

Sportoften 13, 5320 Agedrup
Indstillet af
Ole Christiansen
- For mere end 10 år siden forlod
Bjarne Nielsen en god arbejdsplads
for at afprøve sin ide om, at Agedrup
/ Bullerup trængte til en cykelforretning, og at han ville være manden, der kunne klare det job.
Det har han nu gjort i de mange
år med stor dygtighed og er derfor
med til at holde liv i forretningslivet i
vores landsby sammen med andre forretninger, der også vover pelsen.
Jonathan Livingstone Havmåge
er med sit vovemod grundlaget for
Agedrup Rundt Prisen, og jeg vil
gerne sammenligne Bjarne Nielsen
med ham, og derfor indstille ham til
prisen for 2010, også for han entusiasme og hjælpsomhed.

KIM ENGELBRECHT PETERSEN

Daltoften 169, 5320 Agedrup
Indstillet af Gregers Cady Laursen og
Poul Larsen
- Kim Engelbrecht kender ikke
ordet nej, når man spørger ham om
hans hjælp. Det er en utrolig stor evne
at besidde. Den hjælpsomhed, man altid møder, når man spørger Kim om
hans udstrakte hånd er unik.
- Kim er utrolig aktiv og ihærdig
og hjælpsom med alt i området indenfor foreningslivet til fordel for sognets beboere, det være sig FDF, Skt
Hans fest, hvor han altid er i forreste
række, og desuden gør han et stort arbejde med udlejning og rengøring af
forsamlingshuset.

PER ADOLFSEN

Hammeren 53, 5320 Agedrup
Indstillet af Finn Pedersen
Per Adolfsen er en anerkendt
kunstmaler, som i løbet af de seneste
år har gennemgået en meget spændende udvikling. Han har slået sig
mere løs både farve- og formmæssigt.
Hans billeder er som regel en blanding af noget abstrakt og figurativt,
men der er altid noget i hans billeder,
som kan udforskes. (...)
Han har udstillet utallige steder i
Danmark, men også i Sverige, på
Færøerne og i Holland. Han er blevet
kendt i både Tyskland, Kina og USA.
Han er en god repræsentant for Agedrup Sogn.
KATHRINE SØRENSEN

Agedrupvej, 5320 Agedrup
Indstillet af Erik Schmidt
Kathrine Sørensen har som formand for Ældre Sagens lokalkomite i

PRISEN
AGEDRUP RUNDT

2010
NOMINERINGEN

Odense gennem flere år sat sig i spidsen for et synligt og flot socialhumanitært arbejde. Ældre Sagen tilbyder medlemmerne mange forskelligartede aktiviteter og arrangementer - spil, motion, sprog eller it, udflugter, teaterbesøg eller foredrag.
(...) At Kathrine personligt også er aktiv med at male og udstille sine billeder, vidner om stor aktivitet og alsidighed.

AGEDRUP SKOLES FODBOLDHOLD
V/REPR.: CARSTEN ANDERSEN,
RASMUS LARSEN, AHMED EL-HAJ

Agedrup Skole, 5320 Agedrup
Indstillet af Erik Schmidt
Agedrup Skoles fodbolddrenge
7.-9. klasse vandt i år kredsfinalen i
Ekstra Bladets store skolefodboldturnering over Nørremarksskolen fra
Vejle og blev altså bedste skolehold
på Fyn/i trekantområdet. Til foråret
skal de spille kvartfinale i landsturneringen.
Rasmus Larsen og Ahmed elHaj har været holdledere, og samtidig har de på banen været stærkt medvirkende til det flotte resultat, selv om
der først og fremmest er tale om en
flot holdindsats. Rasmus Larsen har
indtil nu scoret 19 mål.
Lærer Carsten Andersen har været en dygtig coach, og som repræsentanter for holdet indstilles de tre
til årets Agedrup Rundt Pris.
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OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - FJORDAGER 1966-70

AGEDRUP SYGEKASSES
GENVORDIGHEDER
De var tidligt med på den her i Agedrup. Der var i Odense Amts
landsogne kun 7 sygekasser - af dem 4 her fra egnen.

byrde. Solidariteten gjorde, at man
ved sygdom kunne få lægehjælp Når man beskæftiger sig med et medicin - i yderste fald sygehussogns fortid, dukker der hele tiden nye ophold m.m. og ikke mindst
ting op. Jeg har før skrevet om syg- “Begravelsespenge til en anstændig
dom i Agerup i gamle dage, mest set begravelse”.
Dette var for datidens befolkning
gennem “Fattigprotokollerne for
uhyre vigtigt. Ministeriet fandt midKølstrup - Agedrup Kommune“.
ler til et meget lille tilskud til sygeDa sygekassens protokasserne. Til gengæld
koller ikke var på Landsskulle man så indberette,
arkivet, var de nok bortkomhvad pengene var brugt til.
met. Men det viser sig, at de
Det fik nogle til at melde
ligger på Stadsarkivet i
sig ud, så antallet af medOdense.
lemmer her i sognet var
Den første protokol og
nede på 16 personer en
medlemsfortegnelse er ikke
overgang. Man mente, at
mere, men en del kan rekonregeringen stræbte efter at
strueres via indberetninger
indføre “kontrol og indtil amtet og til ministeriet.
Ib Holdt
Formand for
blanding i sygekassernes
Den 1.jan. 1866 blev
Lokalhistorisk Forening
drift”. Staten skal ikke
“Agedrup Sogns Sygeblande sig i, hvad vores
forening” stiftet. Ved stiftelsen var der 30 medlemmer. Forenin- penge bruges til, men at den samme
gen havde fra starten også en begra- stat også spyttede i kassen var underordnet.
velseskasse.
De var tidligt med på den her i
Agedrup. I en fortegnelse over “Syge LÆRER NIELSEN
Læreren ved Vester Kærby skole,
- og Begravelsesforeninger i Danmark i 1866” var der i Odense Amts Hans Jørgen Nielsen lavede de første
landsogne kun 7 sygekasser af dem 4 love for sygekassen, og han var også
foreningens kasserer. Han var bistået
her fra egnen.
I Mesinge er sygekassen stiftet af Lars Isaksen fra Bullerup og Per
den 26. nov. 1865. “Rynkeby og Bødker, som hed Peder Christiansen
Revninge Huusmænds Sygekasse” er fra Agedrup. Alle tre var tilflyttere til
stiftet i 1863. Storebror ovre hoved- sognet, Isaksen var født i Ørslev i
sognet Kølstrup fik først en sygekasse 1821, Per Bødker i Aasum i 1829 og
i 1867 med tilhørende begravelses- lærer Nielsen i Vester Åby sogn i
kasse i 1875. Sygekassernes medlem- 1820.
I 1892 overtog sognets nye læmer var håndværkere, husmænd og
rer, A. G. Clausen, formandsposten i
landarbejdere.
Regeringerne var interesserede i sygekassen. Den havde da 76 medat fremme sygekassesagen, så længe lemmer. Kontingentet var da 20 øre
folk solidarisk kunne klare sig, lå de for kvinder 30 øre for mænd pr. kvarjo ikke kommunernes fattigvæsen til tal.
Af Ib Holdt, fmd. lokalhistorisk Forening
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Lærer A. G. Clausen, formand for sygekassen 1892-1910.

Foreningens vedtægter er indført
med sirlig skrift. Formanden og næstformanden skal på skift vælges hvert
andet år. Ind- og udgående breve indføres i protokollen. Det første brev,
Clausen indfører i protokollen, er et
andragende til direktionen på Odense
Sygehus om “Begunstigelse med hensyn til medlemmers evt. indlæggelse
på Odense Sygehus”.
Lægerne så med velvilje sygekassernes virke. Svaret kom den 25. maj
1892:
Andragende fra bestyrelsen
for Agedrup Sogns Sygekasse om, at
sygekassen må blive anerkendt som
hørende til de sygekasser, hvis medlemmer kunne indlægges på Odense
Sygehus for nedsat betaling.
Anerkendelse meddeles. Heltzen.
STATSANERKENDELSE

I sommeren 1892 indkalder bestyrelsen medlemmerne til “Ekstra
generalforsamling” i Vester Kærby
Skole.
Hvorfor nu det?
Vil medlemmerne være med til,
at Sygekassen anerkendes af staten?
Det vil de, men meget tøvende.
Vil medlemmerne være med til, at Sygekassen også er medlem af en
“Centralforening af Sygekasser”, som
kan bistå med råd og vejledning, bl.a.
med hjælp til at forstå de nye love?

Det må vente lidt, det må undersøges.
Den nye lærer, A. G. Clausen,
havde en gammel soldaterkammerat
i bestyrelsen, Mads Pedersen, væver,
der boede i det sidste hus på
Gåseholmsvej.
Efter generalforsamlingen drager
Clausen og Mads Væver til Ringe til
et orienterende møde om Centralforeningen. På sådan et møde får man
jo snakket med kolleger fra andre
sogne. Da de kommer hjem, sender
de en ansøgning til Svaneapoteket i
Odense om rabat på medicin til Kassens medlemmer.
Efter et stykke tid kommer svaret: En lovning på 10 % rabat. En fin
ting at komme til generalforsamling
med. Nu kunne medlemmerne se, at
det betaler sig at drage ud og lære af
de andre.
Efter generalforsamlingen i 1893
er bestyrelsens syv medlemmer: Formanden A. G. Clausen, næstformand
snedker Jens Hansen, Bullerup, Hans
Christian Hansen, væver Mads Pedersen, tømrer Hans Peder Frederiksen,
Karl Kristian Hansen og Knud Peder
Larsen.

Clausen og Mads Væver sig til de
bedrestillede i sognet om et frivilligt bidrag til kassen. Der indkom
15,10 kr. i Bullerup, fra Vester
Kærby 50 kr. Der blev holdt en fest
i Vester Kærby skole, musikeren
gav hele sit honorar på 4 kr. Ved
festen indkom 12 kr. altså i alt
81,15 kr. Nu havde man en lille
reservekapital, i nødsfald kan der
lånes af sygekassen, som i 1898
har fået 200 kr. i statstilskud.
Lægen gik man kun til, hvis
der virkelig var fare på færde. Faresignalerne kendte man jo fra dyrene, og der var jo også de “Kloge
mænd”.
Her på egnen har jeg for år tilbage talt med folk, som aldrig i
deres barndom havde hørt om andre helbredere end “Kloge Søren”= Søren Christensen, der boede på Ferritslevegnen og som
døde den 23. okt. 1925.
Året efter valfartede det halve
Fyn, også folk herfra sognet til
Krarup kirkegård. Der var over
200 til stede, da man der afslørede
en mindesten over Søren. På stenen står hans motto: “Den bedste
kunst er at male smil på bedrøvedes læber”

SYGEKASSEN TRÆNGT

DR. PETERSEN I RYNKEBY

Den 1. feb. 1895 bliver Agedrup
Sogns Sygekasse anerkendt med 70
medlemmer og en formue på 400 kr..
Sygekassen er da inde i en økonomisk
trængt periode. Clausen forelægger
generalforsamlingen den pauvre økonomi. I stedet for “fri lægehjælp” kan
der fremover kun gives “halv hjælp
til læge og medicin”.
Sygekassen har lige fra sin start
haft en “begravelseskasse”. Det kan
godt være man var fattig, men begraves med anstændighed og værdighed,
det skulle man. Der er i 1896 etableret en landsdækkende begravelseskasse, som gerne vil have medlemmer, og det er absolut en fordel at gå
med i denne. Clausen forelægger nu
generalforsamlingen ideen, som forkastes. De vil begraves af deres egen
kasse - færdig!
Da det kniber med at få samme
kasse til at løbe rundt, henvender

I slutningen af 1800-tallet tilslutter mange her i sognet sig lægen i Rynkeby, Dr. Petersen.
Der er mange ting, som sygekassen beder sygekassedirektoratet
om svar på. I 1898: Er kassen forpligtiget til at betale halvdelen af
udgiften til tandudtrækning?
Svar: Kun hvis denne er foretaget af kassens læge ellers intet.
I 1901: Smittesyge helbredes
nu gratis på sygehuset. Skal Kassen betale til et medlem, der nægter at lade sig selv og sit barn indlægge på sygehuset?
Svar: Nej!
Kilder til denne artikel:
- Sognerådets og fattigvæsenets
protokoller i Kølstrup - Agedrup
Kommune 1867-1928.
- Agedrup Sygekasses protokoller
1892 – 1954.

BUMP PÅ
MARKHAVEN?
INDLÆG
Af Ole H. Christiansen
På hjemmesiden “Agedrupinfo.dk” udtaler en hr. “Flemming” ,
at han i hvert fald ikke vil have afskaffet bumpene herude, men også at
Markhaven skulle have nogle bump,
fordi folk kører med en hastighed helt
op til 100 km/t.
Ingen af delene lyder rart i mine
ører, og jeg står gerne ved mit svar til
Olivia i nr. 96. Jeg mener faktisk, at
afskaffelse af bumpene vil kunne gennemføres med succes, hvis man samtidig opsætter synlige skilte med 40
km/t og så måske nogle “stærekasser”
med måleudstyr.
Men så skal det også siges, at
Markhaven for mig er en af de mest
forsømte veje herude. Da man for
nogle år siden lagde nye kloakledninger i vejen, gjorde vi i trafikudvalget kommunen opmærksom på,
at vejen burde sættes bedre i stand.
Den er dels for smal, og dels
mangler der fortov, i hvert fald i den
ene side. Der skete den gang ikke noget med vejens udseende eller stand.
Og hvad skal så et fortov gøre
godt for m. h. t. hastigheder? Jo, hvis
man ser, hvorledes folk kører andre
steder, hvor der er fortove, så kører
de faktisk helt normalt og stille, fordi
man opfatter vejen eller gaden som
en rigtig bygade og ikke en gennemfartsvej. Prøv selv at køre en tur på
Bullerupvej i Seden.
Jeg har selv aldrig oplevet, at folk
racer af sted på den gade, hvor det
oven i købet er enlise at køre, fordi
asfalten er så jævn.
Men såvel Lunden som Markhaven er jo gennemfartsveje og skal
derfor omdannes, så de kommer til at
ligne civiliserede veje eller gader, og
derfor glæder jeg mig til at få etable-
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...fortsat fra forrige side.

ret det fortov på Lunden og se resultatet af bilisternes kørsel der.
Lykkes det at få banket lidt for-

jene, så de dels er til at køre på, dels
er til at bo ved siden af.
Hr. Flemming ville måske gøre
os en tjeneste at indtræde i beboerforeningens trafikudvalg, ja, måske i
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Bump på Markhaven? Nej, mener
Ole H. Christiansen.

nuft ind i hovedet på de borgere herude, der kører for hurtigt i dag på
Lunden, så kan vi måske lokke kommunen til at gøre det samme ved
Markhaven.
I øvrigt tror jeg ikke på, at bilisterne kører med 100 km/t på Markhaven, hvor der er beboelse ud til vejen, men selv en betydeligt lavere hastighed kan godt føles meget hurtig,
når man som cyklist eller fodgænger
passeres. Men lad os endelig holde
sagen varm og få gjort noget ved ve-

beboerforeningens bestyrelse. Vi
kunne godt bruge nogle flere med
gode idéer.
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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

Nr. 97 - december 2010

1

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

15

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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SYGEPLEJERSKENS, BLOMSTER

Maybritt, Vivi og Kristin passer på julefreden. Alle har de et job, d
Af Karin Ritter, menighedsrådet
Til dette års juleartikel har vi
valgt at fortælle om personer, der på
grund af deres job oplever julen anderledes end andre.
Vi hører om sygeplejersken på en
børneafdeling, hvor juleaften opleves
meget intenst, om blomsterpigen, som
binder julestemning ind i buketter og
dekorationer allerede midt i november og om organisten, som sætter toner og stemning på julen i kirken og
deres jul på hjemmefronten.
SYGEPLEJERSKEN

Maybritt Hauerholt har arbejdet
på sygehuset børneafdeling i mange
år og har oplevet mange juleaftner

ældre og søskende, at de kan give deres patient en god juleaften, og derfor er denne aften meget speciel og
intens.
Der spises ved et langt pyntet
bord, og der danses om juletræ med
julegaver under træet - ligesom i alle
andre familier. Afdelingen bliver
hvert år tilgodeset med mange
sponsorgaver, så det er en festlig aften for både patienter, familierne og
de ansatte.
I GOD TID

Maybritt er i god tid med sine
forberedelser derhjemme, så der er
ikke noget med julestress. Julegaver
og andre indløb gøres i god tid, der
bages, når der er lyst og tid, og sådan

plads, så de sidder på gulvet, hvad der
kun gør pakkespillet bedre og sjovere.
Juleaften fejres hjemme med mange
traditioner og andesteg. Maybritts
julefred er i familien, og der passes
på den i alle juledagene.
BLOMSTERHANDLEREN

For Vivi Moriis og hendes blomsterforretning begynder julen i november med de første dekorationer og
adventskranse.
I december er det en arbejdsuge
på mindst 50 timer for at få alle buketter og juledekorationer færdige.
Det er typisk disse ting, som vi forbinder med julen, men Vivi har også
haft et bryllup den 23. december, hvor
brudebuketten var i julens flotte farver.
Der er også begravelser i julemåneden, og de tynger lidt mere i december end i resten af året.
December er også måneden, hvor
der er mange gode snakke og fortællinger over disken, så trods de mange
timer, ville Vivi ikke være sin blomsterforretning foruden.
JULEN BEGYNDER 16. DECEMBER

Sygeplerske Maybritt Hauerholt.

børn og deres forældre.
16blandtDetsyge
allervigtigste for Maybritt og
hendes familie er at vide det i rigtig
god tid, så de kan indstille sig på, at
mor er på arbejde juleaften. Og alligevel er det svært at forlade familien
denne aften.
På afdelingen ved hun og kollegerne, hvor meget det betyder for for-

når Maybritt frem til lillejuleaften,
hvor Maybritt har verdens bedste juletradition hos sin mor.
Sammen med en bror og hans
familie medbringer de hver noget til
spisningen, og bagefter spiller de
pakkespil – alle deltager, også den
yngste på et par år.
Hos mormor er der ikke megen
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Julen derhjemme starter den 16.
december, hvor juletræet pyntes og
ægtemanden har fødselsdag.
Julegavekøb og andre forberedelsen går uden problemer, og sådan når
Vivi sin lillejuleaften, hvor hun efter
at have rakt et par “i sidste øjeblik”buketter over disken, kan lukke og
slukke i forretningen og tage hjem til
sin julefred. Også hos Vivi foregår
julen i familiens skød, hvor farmand
er i køkkenet, familien er samlet om
juletræet, og juledagene byder på julefrokost.
Vivi og hendes familie oplevede
for år tilbage julen i Thailand – en
meget speciel oplevelse med andesteg
og julegaver i 30 graders varme, men

RPIGENS OG ORGANISTENS JUL

der i julen er præget af travlhed, så hvordan gør de egentlig!
THANKSGIVING

Blomsterhandler Vivi Moriis.

en god oplevelse, som måske skal
gentages - hvem ved...
ORGANISTEN

Kristin er organist i Agedrup
Kirke og har mange aktiviteter i gang
i julemåneden.
Allerede i september bestilles de
ekstra Lucia-kjoler, og straks efter efterårsferien øves der i programmet for
1. advent.
Desuden skal der gennemtænkes
repertoire og præludium for julearrangementerne, musikstykker for
De 9 læsninger, der skal øves med solister og aktører, og der skal øves på
orglet. Så der er hele tiden jul i
Kristins tanker, men træt af julen bliver hun ikke.
Alle disse forberedelser betyder
fællesskab, hygge og glade mennesker, som f.eks. en julesammenkomst
for koret hjemme hos Kristin, hvor der
spises kager og laves juledekorationer.
Men disse aktiviteter skal hænge
sammen med hjemmefronten, hvor
julen spiller en stor rolle, bl.a. fordi
Kristins far og mor er henholdsvis
præst og organist.

Julefreden holder sit indtog den
24. efter gudstjenesten. Ca. 20 gæster fejrer juleaften som et sammenskudsgilde, og Kristins mand styrer

Juletraditioner, juletræ og hyggestunder med børnene er Kristins område og er typisk dansk, og dette accepteres fuldt ud af ægtemanden, som
er jøde.
De har boet 10 år i USA, så derfor fejres Thanksgiving typisk amerikansk den sidste torsdag i november.
Den 25. december har ægtemanden desuden fødselsdag, hvor den
nærmeste familie tager på udflugt.
I Kristins familie er samværet
med familien meget vigtigt, og derfor lykkes det år efter år, at alt falder
i hak, og det hele bliver nået. Så er
det godt, at januar er en meget rolig
måned.
Dette var beretningen om 3 job,
som er anderledes en de fleste, deres
familier og traditioner og ikke mindst
deres julefred.
AR siger tak for, at vi fik lov at
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Organist og korleder, Kristin Lomholt.

køkkenet. Han har som kok på en restaurant i Odense haft nok at se til i
julemåneden, så 20 gæster er ikke noget problem.

kigge med og ønsker god fornøjelse
med alle aktiviteterne i december måned.
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HVA’ SÅ, AGED

Voldsomme besparelser på skoleom
mål, at der er stor usikkerhed om,
hvordan skoledagen kommer til at
ændre sig for vores børn de næste år.
Tager jeg lærerkasketten på er
mine bekymringer:
PIA JUEL, FMD. SKOLEBESTYRELSEN

Den første udfordring skolebestyrelsen blev mødt med, var at forholde sig til “Fremtidens Skole”,
Odense Kommunes bud på de strukturændringer, der skal til for at bringe
vores folkeskole ind i en ny tid.
For en ny skolebestyrelse er det
noget at en mundfuld at gabe over.
Visionen, og hvad den skal føre
til, har jeg ikke let ved at forstå, og
set i sammehæng med de voldsomme
besparelser, der nu også er meldt ud
på skoleområdet, giver det slet ingen
mening. Udvikling af skolen kræver
ressourser, og ressourcer bliver der
færre af. De kommende måneders
skolebestyrelsesarbejde kommer
endnu engang til at handle om af
fjerne noget fra budgettet.
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JULIANE LUDVIGSEN, TILLIDSMAND

For skolevæsenet i Odense er der
lige nu så mange ubesvarede spørgs-

· Får vi timer nok til at læse det
vejledende timetal, som er basis for
at eleverne har tid nok til at lære det
stof de egentlig skal.
· Hvordan skal fagene og undervisningen udvikle sig, hvis vi ikke har
resursepersoner, som følger med i nye
materialer og programmer.
· Kan vi fastholde de fællesskabende aktiviteter som idrætsdage,
skolefester og lejrskoler på Agedrup
Skole.
· Laves skoledagen for de yngste
elever om så undervisningen bliver
skubbet til sent på dagen, for at det
bedre kan passe med SFO-personalets
arbejdstid, kan det betyde trættere elever og sværere vilkår for undervisningen.
· Det ser ud til at være umuligt
med delehold i nogle fag eller klasser
overhovedet, hvilket vil give umulige
vilkår for nogle af de praktisk musiske fag, f.eks. har vi 16 arbejdspladser i sløjdlokalet, høvlebænke som det
vist hedder, og det er altså svært med
24 børn.
Tager jeg tillidsmandskasketten
på er mine bekymringer:
· Arbejdsmiljøet bliver rigtig
presset. Vi ved ikke hvor mange af
vores kolleger, der skal fyres, enten
på grund af besparelser og /eller på
grund af overflytninger fra andre skoler.
· Vi kan miste mange af de funktioner, der bakker op omkring undervisning som bibliotek, vejledere,
hjælp til fagligt og socialt svage elever.
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Besparelserne på skoleområdet er dramatiske.
skolens vejledere, lejrskoler/skolerejser, møder,

Af Erik Schmidt
Garvede Agedruplærere er enige
om, at de varslede besparelser på skolen er de værste i mands minde.
- I mit 33-årige lærerliv har jeg
aldrig været ude for så voldsomme besparelser, siger lærer Helge Rasmussen.
De følgende år skal der hvert år
spares 35 mio. på lærernes arbejdstid, hvilket betyder, at færre pædagogiske opgaver løses, og 75-100 medarbejdere fyres.
Men det er ikke nok. Der skal
findes generelle besparelser på skoleområdet for 77 mio. kr. Hertil kommer en besparelse på 38 mio. årligt,

DRUP SKOLE?
rådet - de værste i mands minde!

BIRGITTE ANDERSEN, SKOLELEDER

I første omgang kan blandt andet skolebiblioteket blive ramt, men også antallet af timer til
kurser og fagtilsyn. Undervisningen forringes, og op mod hver femte lærer fyres.

som skal findes gennem skolelukninger og „klasseoptimeringer“.
Endelig regnes der med besparelser på „Effektiviseringsprogrammet“,
hvor der spares 28 mio. kr. på afgangsprøver, elevplaner og fælles ledelse.
Alt i alt er der udsigt til besparelser for 143 mio. kr. årligt på Børn &
Unge-området, hvilket svarer til 40%
af Odenses samlede besparelser, selv
om området kun belaster kommunens
samlede udgifter med 20%.
AGEDRUP SKOLES SITUATION

På Agedrup Skole skal der i første omgang flyttes ca. 2000 arbejdstimer fra andre opgaver til undervisning. Det ligger ikke fast, hvor der

skal skæres, men det kan være områder som bibliotek, læsevejledere, lejrskoler, skolepatrulje, SSP, skolefest,
pædagogiske møder, temadage og
kurser for personalet, it og fagtilsyn,
elevråd m.m.
Der kommer en del personaleflytninger fra de skoler, der skal lukkes. Ingen ved endnu, hvordan det
skal foregå, men det bliver ikke alene
personalet på de lukkede skoler, der
skal fyres. Fyringer kan ske på alle
skoler.
Ved AR-redaktionens deadline
var det endnu ikke afgjort, hvor
mange skoler, der skal lukkes, hvilket vil have indflydelse på Agedrup
Skoles økonomi.

Odense Kommune arbejder i øjeblikket med at få budgettet til at hænge
sammen. Der skal ske store besparelser – ca 360 mill. kr – i de kommende
4 år.
Udgiften til skolerne udgør en
stor del af budgettet, og der skal derfor også hentes en meget stor besparelse her. Arbejdet med at finde de
mange millioner er begyndt, der er nu
færdigforhandlet en arbejdstidsaftale
med Odense Lærerforening og besluttet, at en større del af lærernes arbejdstid skal anvendes til undervisning.
Det får konsekvenser for de øvrige arbejdsopgaver, der så ikke bliver så meget tid til. Hvor omfattende
det bliver, kan vi ikke sige klart endnu,
da det bl.a. afhænger af, hvilke besparelser skolelukningerne betyder.
De områder, vi har mulighed for
at skære i, er timer til skolens vejledere, lejrskoler/skolerejser, møder,
kurser, fagtilsyn og bibliotek.
En anden konsekvens af besparelserne er også, at der skal ske en reduktion af personalet. Det vil i planlægningen af næste skoleår betyde
nogle flere lærerskift, end der plejer.
Der er mange brikker, der skal
falde på plads, og en del planlægning
vil ikke kunne gå i gang så tidligt, som
vi har været vant til. En af følgerne
er, at indmeldingen til de nye børnehaveklasser først kan ske, når skolelukninger og skoledistrikter er besluttet. Det bliver formentlig den første
uge i marts; men der vil i lighed med
tidligere år komme besked ud til de
børn, der skal starte skolen i august.
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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
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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

BELLA CIAO I 1.A

Dec./jan.
KALENDEREN
1. 12. 10
7. 12. 10
21. 12. 10
3. 1. 11
17. 1. 11
17. 1. 11
Uge 3
Uge 5

Klasserne juler
Skolebestyrelsesmøde
Sidste skoledag før jul
Første skoledag i det nye år
Skolebestyrelsesmøde
NYT SKEMA
8. årgang - projekt
9. årgang - projekt

Det er klassefesternes tid. Her er det 1.a,
der er sammen om at spise pizza og synge
Bella Ciao („Smukke dag“). Senere var
der diskotek og kulørte drinks. Og tårnhøj stemning!
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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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SPORT, MOTION OG BEVÆGELSE

dag, og turen til og fra skolen tæller
også med i dette regnskab.

Efterår med masser af spænding og fysiske udfoldelser

FODBOLDDRENGENE

Det har været et efterår med fokus på sport, motion og bevægelse,
hvor nogle har været flittige, andre
heldige og de fleste trænet til det store
løb fredag før efterårsferien.
Agedrup Skole deltager hvert år
i Skolernes Motionsdag, der er et
landsdækkende arrangement. Alle
klassernes idrætsundervisning er tilrettelagt med henblik på at eleverne
deltager i dette store fælles arrangement. Vi tilbyder også at forældre og
de lokale børnehaver kan deltage.
Løbedagen blev i år afviklet i det
dejligste efterårsvejr. Det var en rigtig god dag, hvor hele skolen havde en
dejlig oplevelse. Der var fælles opvarmning i hallen, hvor både børn og
forældre gik til den. Der blev traditionen tro sluttet af med “Den lille
and”, der ud over at sætte gang i hele
kroppen også kalder på glade smil.
Der er god opbakning til arrangementet både fra forældre og formanden for Fjordager Idrætsforening.
Der blev gået til den, og de to

2.A der vandt en sjov aktivitetsdag.

6.klasser løb af med præmien for bedste sammenlagte klassetid og præmien
for procentuelt flest deltagende elever.
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BEVÆGELSESAMBASSADØRER I 2.A

Skolen bakkede op om Dansk
Skoleidræts opfordring til at få
forældrene med på banen. Nogle elever var “bevægelsesambassadører”

Skolens drengefodboldhold deltager i Ekstra Bladets skolefodboldfor deres familie.
Der var opfordring til, at famili- turnering og har klaret sig overordenterne søndag d. 10. 10. 10 kl. 10.10 lig godt. Vi har et fodboldhold med
motionerede sammen. Hvis klassen meget dygtige spillere i år, og der er
blev tilmeldt, var der
gode chancer for, at de kan nå
også en konkurrence,
Informerer langt.
Holdet har indtil videre
og 2.A var en af de
heldige klasser, der
vundet 7 kampe med en samlet målscore på 46 – 7, sidst
vandt en sjov aktiblev Nørremarksskolen fra
vitetsdag, arrangeret
af en konsulent fra
Vejle slået med 2-0 på hjemmebane.
Dansk Skoleidræt.
Det er en af skolens
idrætslærere Carsten AnderFEDMEKURVEN
sen, der står for holdet. Turneringen
KNÆKKET
Vi er nu på vej mod vinter, der holder pause hen over vinteren, og der
for nogle børns vedkommende kalder skal først spilles kvartfinale til foråret.
mere på indendørs sysler end fysisk Det er dejligt, at holdet er nået så
langt, og en fornøjelse at se det engaaktivitet.
Der har i mange år været en stig- gement, drengene udviser.
ning af børn, unge og voksne, der bliver mere og mere overvægtige. Denne SKOLEHÅNDBOLD
Agedrup Skole er i november
fedmekurve er nu for første gang siden 1947 knækket for de 5-8 årige vært for Dansk Skoleidræts Fynsbørn. Det er en god udvikling i den finalestævne i skolehåndbold for 8.9. kl. Her har vores store drenge også
rigtige retning.
På skolen gør vi, hvad vi kan for klaret sig godt og kvalificeret sig til
at eleverne er aktive i idrætsunder-vis- finalerne.
ningen, i løbet af skoledagen
og når de er i skolefritids- HALOWEENFEST
I SFO har der været travlt med at
ordning; men der er brug for
en aktiv forældreindsats for udnytte efterårets frugter på forskelat skabe gode rammer for at lig vis. Der har været æbledag, hvor
børnene kan dyrke motion. der blev produceret æblekager, og 3.
Det er hele kroppen, der ny- klasserne stod for en bod, hvor forder godt af at børnene er i ældrene kunne købe kaffe og æblegod fysisk form. Undersø- kage.
gelser foretaget blandt
Børnene har lagt mange kræfter
drenge i alderen 15-18 år vi- og stor fantasi i arbejdet med at udser sammenhæng mellem hule græskar, der sammen med uhygkondition og intelligens. Jo gelig udklædte, glade børn dannede
bedre fysisk kondition - des kulissen til en dejlig Halloweenfest.
SFO har også sat gang i Legestørre chance for et godt fagligt resultat.
patruljen, der består af drenge og piJeg opfordrer ofte til, at eleverne ger fra 3. klasse, der sætter lege i gang
går eller cykler i skole. Det tjener to for de yngre børn.
formål. Skolevejen bliver mere sikker
Det har været et efterår med masfor alle børn, hvis der er færre biler; ser af spænding og fysiske udfoldelmen nok så væsentligt, får eleverne ser, så børnene har fået fyldt depoterne
en god start på dagen med fysisk ak- godt op inden vinteren.
tivitet og frisk luft. Børn skal gerne
Jeg ønsker alle en glædelig jul og
være fysisk aktive mindst 1 time hver et godt nyt år.

Nr. 97 - december 2010

BIRGITTE

Af Birgitte Andersen, skoleleder

PARKÉR I BÅSENE!
Masser at tage fat på i skolebestyrelsen
Af Jan Frederiksen, skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen i arbejde……
Det lyder godt ikke? Der er masser at tage fat på.
SKOLEBODEN ER I UDVALG

I skolebestyrelsen har vi nedsat
et lille hurtigtarbejdende udvalg, som
ser på de fremtidige muligheder for
at få skoleboden tilbage på Agedrup
Skole. Udvalget er i gang med at undersøge forskellige muligheder,
blandt andet kigges der på vores nabo-

det samme måske endda med
færre elever udefra. Det er jo straks
værre andre steder, hvor desværre
også nogle af skolebestyrelserne er begyndt at toppes indbyrdes. Vi må se
hvor vi ender og at der forhåbentligt
kommer noget godt ud af hele dette
arbejde, der er lagt i fremtidens skolevisioner.
BESPARELSER

Desværre er det ikke visioner det
hele. Odense Kommune skal ligesom
alle andre kommuner finde adskillige
millioner på
budgetterne.
Dette gælder
også
for
Odense Kommune og for
Børn
og
Unge-området, som vi er
under. Hvor
vi præcis ender henne, er
der ingen, der
lige nu ved,
men der bliJan Frederiksen opfordrer endnu engang til, at bilister parkerer i
ver ikke manbåsene. Det er Kevin fra 7. a på cykel.
ge midler til at
føre visionerne fra fremtidens skole
skoler, og hvordan de løser opgaven
ud i virkeligheden.
med at tilbyde børnene noget sundt
og godt at spise.
PARKERING
Det haster en lille smule så der
ikke går hindbærroulader fra Brugsen
Til sidst et RÅB om at respektere vores parkeringsforhold. Det er
i den (i hvert fald for de ældste, der
jo må forlade skolen i spisetvingende nødvendigt, at når man
frikvarteret). Det er vel ikke den slags
bringer og henter, så parkerer man i
båsene!
der holder hjernen frisk efter middag
- heller ikke de udhulede franskbød
Jeg har flere gange set bilister, der
med flødeboller!
holder langs legepladsen for at spare
25 gå-skridt. Det betyder bare, at der
flere gange opstår farlige situationer,
FREMTIDENS FOLKESKOLE
når vores børn på cykel skal udenom
Høringsfristerne er slut og Polidisse biler, og så skal passe på andre,
tikerne arbejder. På vores skole ser det
der er på vej ind på skolen.
ikke ud til at der kommer de helt store
Så derfor: Parkér i båsene!
strukturelle ændringer. Vi forbliver en
skole med 0-9 klasse vores skoledistrikt forbliver

Malou Peterson Porst
SKOLEBESTYRELSEN

KREATIV SKOLE
Af Erik Schmidt
Hun har kun boet i Bullerup i nogle få år sammen med
sin mand, Finn, og børnene
Natasja, 3. b, og Ronja, 0.a. Men
hun er vild med det.
- Vi er i midten af det hele
med børneinstitutioner og skole
i cykelafstand, så her slår vi rødder, siger Malou, der for 3 år siden flyttede fra København NV.
Hun er cand. scient. økon.
og arbejder for Servicestyrelsen
i Odense.
- Jeg vil gerne vide mere om,
hvordan vores børns skole fungerer og også bidrage til at finde
muligheder og løsninger.
- Der er ikke de bedste rammer for kreativ undervisning, når
der er så få ressourcer. Men vi
må prøve at tænke i muligheder.
Matematik kan fx også foregå i
skolegården. Vi lærer på mange
måder.
Skoleboden interesserer
også Malou, for familien går op
i at spise sundt og vegetarisk.
Hun kan godt lide tanken om at
kunne påvirke sine omgivelser.
- Det politiske interesserer
mig. Bare jeg kan flytte lidt.
Det er dog ikke, fordi hun
satser på en politisk karriere.
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ASB I FREMTIDEN?
Uden beboernes interesse og opbakning, ser
fremtiden for beboerforeningen ikke lys ud, siger
Hans Jørgen Zinther. Han opfordrer områdets beboere til at komme til generalforsamling onsdag
den 16. februar 2011 og hjælpe ASB videre
Af Hans Jørgen Zinther, formand for ASB
Indlæg som dette, er næsten fast
stof i decembernummeret - men det
er af nød.
Jeg må igen gøre opmærksom på,
at borgerne i vor dejlige landsby, vort
sogn, må tænke på fremtiden for eksistensen af Beboerforeningen. På generalforsamlingen i år – måtte vi minimere bestyrelsen fra 7 til 5 personer, hvilket i sig selv er et dårligt signal at sende for en forenings eksistens.
Der var for det første meget dårlig tilslutning til mødet, og de få som
mødte op og tro støtter foreningen,
havde næsten alle “trukket læsset” tidligere.
Så ønsker beboerne en velfungerende beboerforening, bør man allerede nu - hver især - vurdere, om det
ikke var muligt at afse tid til at blive
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Nyt på ASB‘s
hjemmeside
www.agedrupsogn.dk

en del af bestyrelsen. Vi holder ikke
møder, bare for mødernes skyld, men
holder de møder som er nødvendige
for at få det hele til at gå op i en højere enhed.
De to gange om året, hvor der
noget at lave, er jo for det første her
lidt før jul, hvor beboerforeningen
sørger for, at vi har et flot juletræ med
lys på Butikstorvet.
Anden gang er i foråret, hvor vi
sammen med Heksefonden lægger os
i selen for at få en dejlig Skt. Hans
aften på cirkuspladsen, til glæde for
områdets børn og barnlige sjæle. Her
skal man huske på, at Seden også er
med til at “trække læsset”.
Beboerforeningen har gennem
årene foretaget sig meget, som er til
gavn for områdets beboere, og ønsker
man fortsat det, så er det ved at være
tiden at finde de folk, der skal føre
den videre.
Derfor - mød nu op til vor generalforsamling onsdag den 16. februar
2011, og hjælp os videre. Uden jeres
interesse og opbakning, ser fremtiden
for beboerforeningen ikke lys ud.

KOM TIL generalforsamling
i ASB 16. februar 2011
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Hans Jørgen Zinther

DU KAN NÅ DET ENDNU!
80 kr. skaber kraft og styrke
Hans Jørgen Zinther, formand for ASB
Medlemstallet er ikke helt så tilfredsstillende som ønskeligt. Området dækker godt 1300 husstande, men
det er langtfra alle, som åbenbart ønsker at bevare ASB og dermed vort
dejlige blad AGEDRUP RUNDT.
Alene til bladet bliver der brugt
15.000 kr. af det indgåede kontingent.
HUSK: “Et rigtigt godt sammenhold i lokalbefolkningen - skaber kraft
og styrke”
Så, kære beboere - uden jeres
støtte på sølle 80 kr. - har vi i bestyrelsen ikke store muligheder for at
foretage os ret meget.
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

LÆSERBREV TIL AGEDRUP RUNDT
Om skidt og lort i sognet
På mine ture rundt i vort sogn ligger der altså en del affald og flyder.
Papir og dåser og emballage, som man
bare har tabt eller smidt fra sig.
Hunde-høm-hømmer ses også, men
jeg har da også set hundeejere, der har
en lille plasticpose bundet til hundesnoren.
Jeg fik den tanke, at hundeejerne
kunne samle lidt affald op, når de nu
alligevel går derude med hunden. Ja,
jeg og andre vandrere skal selvfølgelig også gøre det, men det er altså ikke
altid, jeg husker at få en plasticpose
med mig, og jeg tager altså ikke af-

faldet med i lommen.
Jeg ved godt, at man tidligere har
skrevet om de hundelorte, men der
findes stadig nogle, og det værste er
faktisk, at man kan træde i dem, hvis
man træder andre steder end på fliserne. Altså i græsrabatterne, hvor
man ikke så let kan se dem.
Men det er måske ikke noget at
skrive om i jeres (og vores) udmærkede blad.

Kære Olivia

mest omkring butikstorvet, men også
der ser som regel ryddeligt ud efterhånden, og ellers vil jeg da med dette
korte svar gøre beboerne opmærksom
på, at der findes skraldespande rundt
omkring, og de må gerne bruges. De
to beholdere ved bænkene ved banestien er ganske vist små, og stativerne
til dem virker ikke mere, men de bliver da tømt af det firma, der er engageret til at vedligeholde det hele. Vi
har ved en tidligere lejlighed gjort
opmærksom på, at de bør erstattes
med de lukkede, da rådyr og andre dyr
kan vælte dem for at lede efter noget
spiseligt.
Jeg har tidligere taget nogle ikke
for kønne fotos af beholderne til tøj
og flasker m.m., hvor affald var henkastet, men det er da ophørt.
Skal vi to ikke tro på, at folk herude er så fornuftige, at de ikke mere
henkaster affald.

Jeg er ikke selv særlig besværet
af hundelortene, for jeg ser dem faktisk sjældent på offentlig vej.
I skoven ser man ofte hundetrækkere, der er ude og motionere
deres hund, og som regel i snor.
Kommer jeg på min cykel, blive
snoren i hvert fald sat på hunden, så
jeg ser kun samvittighedsfulde hundeejere. Jeg havde for resten en gang
en nabo, der havde hund, der hed
Bølle, og ikke en snus forstand på at
holde den. Han gik tur med den en
aften. Den smuttede derfor, og han
råbte efter den. I det samme kom en
cyklist forbi, og naboen havde det
største besvær med at forklare, at han
havde råbt Bølle efter hunden og ikke
cyklisten.
Men man går jo også ind i skoven med hundene, og der er der rig
lejlighed til at komme af med det hele
fra hundene.
Papiret og emballager ses vel

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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Med venlig hilsen
Ole H. Christiansen
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RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6610 7510 ● Karin Ritter 6597 6530

HVAD VIL MENIGHEDEN?

Gruppedrøftelser mellem repræsentanter for menigheden og for kirkens ansatte.

MENIGHEDEN FIK ORDET

Men hvad vil menigheden. Det
skulle denne dag i oktober bruges på
at finde ud af.
Gennem interviews med menigheden forberedt af vores eksterne konsulent, fik vi både ris og ros og ikke
mindst set på vores arrangementer og
virke omkring Agedrup Kirke med
brugernes øjne.
Og det var givtigt. En masse oplysninger, som både var gode og dårlige kom på bordet. Gudstjenester på
andre tidspunkter, mere synlighed,
bedre p-forhold og meget andet.
Agedrup Menighedsråd vil nu
gennemgå hele materialet minutiøst
og eventuelt lave handleplaner ud fra
oplysningerne.
Tak til menigheden for en god
deltagelse – og endnu mere tak, fordi
I ville bruge et par timer på os!

Kirkens ansatte fik meget ud af at snakke med “brugerne”
Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet

26

Det var med stor succes, at det
lykkedes at få indkaldt mange personer fra menigheden til et par timer en
fredag midt på dagen i oktober. Også
selvom tidspunktet var uheldigt, og
fristen var kort.
Lidt forhistorie: Gennem det sidste år har menighedsrådet og de ansatte arbejdet med visioner i kirken
og det kirkelige arbejde. De første arrangementer et år tilbage gik på temaet – hvem er vi, og hvad vil vi?
Det fik vi en masse ud af. Bl.a
fik vi omorganiseret menighedsrådsarbejdet, vi fik sat nogle nye arrangementer i søen, og vi gav hinanden
håndslag på, at det vil vi!

AGEDRUP KIRKE

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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Julens
gudstjenester
- orientering
ved
sognepræsten

PÅ STJERNETÆPPER LYSEBLÅ
Juleaften er der gudstjenester kl. 14.30 og kl. 16.00 (FOTO: Jan Fibæk).

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

Michael Thrane vil medvirke på
trombone.

JUL FOR DE MINDSTE

Fredag d. 10. dec.
Dagplejer, børnehaver og børn i
især denne aldersgruppe indbydes til
at komme og se juletræerne blive
tændt i Agedrup Kirke. Vi finder også
julekrybben frem, til I kommer. Vi
skal høre om Jesus-barnet og synge
om hans fødsel. Der bydes på pebernødder efter gudstjenesten.
Der afholdes to gudstjenester:
For de mindste kl. 10.15 og for
børnehavebørnene samme dag kl.
11.00. Alle andre, som har mulighed
- børn som voksne - er meget velkomne til at være med.
JUL FOR SKOLEN

Der afholdes i år 2 gudstjenester
for skolen: tirsdag d. 21. dec. kl. 9.30
og 10.30 for henholdsvis indskoling
og mellemtrin.
JULEAFTEN

Gudstjenester kl. 14.30 og kl.
16.00.

JULEDAG

Højmesse kl. 11.00. Her vil kirkesanger Annie Leth gøre julens egentlige højtidsdag endnu mere festlig
ved at synge en jule-solo.
2. JULEDAG

Gudstjeneste kl. 9.00.
NYTÅR 2010/11

Nytårsaftensdag søndag d. 31.
december kl. 16.00 - med champagne.
En over 50% større søgning til
nytårsgudstjeneste på årets sidste dag
end på årets første gør, at vi i Agedrup kirke igen i år vil ønske hinanden godt nytår som optakt til årsskiftet.
Der er Nytårsgudstjeneste onsdag d. 31. december kl. 16.00. Så kan
man også, hvis man ønsker, nå hjem
til Dronningens nytårstale kl. 18.00!
Umiddelbart efter gudstjenesten
bydes på et glas champagne og et
stykke kransekage i våbenhuset og

som noget nyt affyres et enkelt batteri udenfor! Nytårsaftensdag erstatter nytårsdag, hvor man evt. kan søge
nabokirkerne. Kirkebilen kører naturligvis begge dage.
SYNG JULEN UD

Søndag d. 9. januar kl. 11.00.
Vi vil søndag d. 9. januar synge
julen ud og holde vores Hellig 3
Kongers gudstjeneste denne søndag.
Der er således ingen gudstjeneste d.
2. januar.
Nu er julen slut, og vi vil tænde
træet for sidste gang i denne børneog familievenlige gudstjeneste. Vi vil
høre om vismændene og selvfølgelig
synge Grundtvigs store julesalme:
Dejlig er den Himmel blå, som handler om kongerne, der som de sidste
(efter hyrderne) kom og tilbad det lille
Jesusbarn med gaver: guld, røgelse og
myrra.
Vi skal også høre fra “Peters jul”
og til sidst i gudstjenesten vil vi slukke
lysene på træet, tømme det for pynt
og pakke julekrybben i sin kasse til
næste år.
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KONSTITUERING
AF AGEDRUP
MENIGHEDSRÅD
Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet

Violinist Christina Meisl og dukkespiller Sven Harder tryller.

KULTURPRIS OG 75.000 KR. TIL SVANTEVIT
Af Erik Schmidt
Kulturregion Fyns pris på 75.000
kroner gik til dukketeatret Svantevit
fra Kerteminde, som netop har besøgt
Agedrup Kirke. Det skete 1. søndag i
advent, den 28. november, hvor teatret opførte „Juleevangeliet“.
Prisen blev dog givet for forestillingen Noahs Ark, som er en fortælling om klimaforandringer fra verdens

Kollekten i december/januar:
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MISSIONEN
BLANDT HJEMLØSE

begyndelse.
Det er Kerteminde Kommune der
har indstillet Svantevit.
I indstillingen hedder det: ”Dukkespiller Sven Harder og violinist
Christina Meisl får med stykket tryllebundet sit publikum med den fine
sammensmeltning af klassisk musik
og fortælling, drama, humor og dybsindighed".

et billigt måltid mad, tilbud om tag
over hovedet, men også psykisk
hjemløshed med ensomhed, angst og
utryghed forsøger man at bekæmpe.

Kollekten i december/januar går
til Missionen Blandt Hjemløse.
Her forsøges basale behov tilfredsstillet gennem uddeling af tøj og

KYNDELMISSE - LYSGUDSTJENESTE
Søndag d. 6. februar kl. 17.00
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Denne søndag vil vi samles i
skumringens time omkring lyset igennem salmer, læsninger og solosang –
og selvfølgelig med masser af levende
lys. Gudstjenesten er lidt anderledes,

men med dejlig musik samt centrale
læsninger om lyset, og hvad det betyder for os. En stemningsfuld og håbefuld gudstjeneste. Mere herom i
næste nummer af A.R. Efter gudstjenesten bydes på kaffe/sodavand i våbenhuset.
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Menighedsrådet fortsætter med
Hans Ove Nielsen som formand og
Tove Dyrvig som næstformand og sekretær for rådet. Bent Ole Walther
fortsætter som kirkeværge og kasserer og Lene Marqvardsen som kontaktperson. Bygningssagkyndig uden
for rådet er tømrermester Knud
Tvergaard.

MENIGHEDSMØDE
I FORÅRET
Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet
Agedrup Menighedsråd indkalder i foråret i henhold til menighedslovens §41-42 til “Menighedsmøde”.
På mødet vil der blive orienteret om
menighedsrådets aktiviteter, regnskab
og budget. På mødet vil der også blive
mulighed for at møde udvalgene og
stille spørgsmål til arbejdet. Nærmere
information i næste nummer.

EN KAGEMAND MERE?
Tak til jer, der har sagt ja til lejlighedsvis at være kagebagere til vores arrangementer. Vi kan stadig
godt bruge et par stykker mere, så er
du interesseret i at bage engang imellem til vore møder - kontakt venligst
kirkekontoret (66108357). Du får
selvfølgelig dine udgifter dækket.

SOGNEINDSAMLING

ADVENTSTIDENS SÆRLIGE
GUDSTJENESTER
Syng julen ind søndag d. 19. december kl. 19.00. Festlig musikgudstjeneste med bl.a. kgl. operasanger, Ole Hedegaard. - De 9 Læsninger.

fra menigheden. Måske fordi det er
’high lights’ fra Bibelen, der i veksel
med vidunderlig musik og julesang
udgør gudstjenesten.
Blandt de medvirkende er ud
over menigheden: Kgl. Operasanger
Ole Hedegaard og vores egen kirkesanger Annie Leth som solister. Alle
akkompagneres af pianist/organist
Kristin Lomholt. Sognepræsten er liturg (ansvarlig).
Har du lyst til at læse en af de 9
læsninger højt denne aften, så kontakt sognepræsten senest fredag d. 10.
december.

KONFIRMANDFORÆLDREAFTEN
Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen, organist Kristin Lomholt og kirkesanger Annie
Leth som alle har centrale roller i adventstidens særlige gudstjenester.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Som allerede annonceret i sidste
nummer af A.R. byder vi det nye kirkeår velkommen 1. søndag i advent,
hvor det første lys i adventskransen
naturligvis tændes. Vi vil høre evangeliet til denne søndag og bl.a. synge
“Vær velkommen Herrens år”. Se
mere under organisten hjørne.
2. SØNDAG I ADVENT

Familiegudstjeneste kl. 11.00
med Luciaoptog.
Børneungdomskoret medvirker
under ledelse af organist Kristin

Luciaoptog 2. søndag i advent.

Lomholt i det traditionsrige Luciaoptog - så er adventstiden for alvor i
gang.

Gudstjenesten er i form og indhold en ’rigtig’ gudstjeneste - blot lidt
kortere og i en mere børnevenlig udgave end den traditionelle højmesse
Efter gudstjenesten bydes på
kaffe, sodavand og pebernødder i våbenhuset.
4. SØNDAG I ADVENT

Syng julen ind søndag d. 19. december kl. 19.00. Festlig musikgudstjeneste - De 9 Læsninger.
I Agedrup Kirke synger vi nu for
20. gang julen ind efter en meget gammel tradition, som stammer fra kristendommens allerførste tid. Det er
en stemningsfuld musikgudstjeneste, hvor
både menighed og solister er aktive, og hvor
vi i fællesskab gør os
klar til højtiden.
“De 9 læsninger”
har i dén grad fundet
vej til danskernes hjerter, og hvorfor så mon
det?
Ja, måske fordi gudstjenesten
byder på dejlig julemusik. Måske
fordi ’de 9 læsninger’ oplæses af folk

Forældre til sæsonens konfirmander indbydes til møde i Agedrup Sognegård torsdag den 13. januar kl.
19.00.
Vi vil tale om forberedelsen og
de praktiske ting i forbindelse med
konfirmationerne til foråret. Vi skal
også spille et spil, som hjælper os med
at definere vores opgaver og ansvar i
forhold til konfirmanderne. Det plejer at give en god diskussion!
Der bydes på lidt ost og rødvin
undervejs. Tilmelding kommer senere
pr. mail/brev.

BRUG KIRKEBILEN! 29

Er du ikke så let til bens, eller har
du ikke lyst til at gå ud efter mørkets
frembrud, så er du altid velkommen
til at bruge kirkebilen. Taxa henter dig
gratis på din bopæl og bringer dig siden trygt tilbage efter gudstjenesten
eller arrangementet.
Kontakt blot: Sekretær Ida
Hartmann-Petersen, kirkekontoret i
sognegården, Agedrupvej 12 på tlf.:
6610 8357. Kontortid tirsdag og onsdag kl. 13.00-15.00, og fredag kl.
10.00-15.00. Du vil så få udleveret en
taxabon. Vi glæder os til at se dig/jer.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet
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ORGANISTENS
KLUMME
Af Kristin Lomholt, organist
FESTLIGE MUSIKALSKE INDSLAG I
JULEN OG ADVENTSTIDEN

OGSÅ ET LIV I KZ-LEJRENE
Sogneaften torsdag d. 3. februar kl. 19.30 i Sognegården
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
- KZ-lejrene var andet end krematorier og gaskamre, der var også et
liv.
Det fortæller tidligere fange
nr. DN 73085 KZ Sachsenhausen,
Poul Nielsen om den 3. februar 2011.
Som 18-årig var han blandt de
første fanger, der blev sendt dertil den
25. november 1943.
Poul Nielsen fortæller om sult,
afsavn, sammenhold, sygdom, brutale
SS-vagter, bombeangreb, og om hvordan han som fange “organiserede “ sig
til Berlin 1½ måned før krigen sluttede med Tysklands totale nederlag.
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Kom og vær med til en spændende, bevægende historisk aften fortalt af ikke kun et øjenvidne, men af
én der har prøvet krigens rædsler på
sin egen unge krop.
Alle er hjerteligt velkomne, og
der er gratis adgang. Der bydes på en
forfriskning à 30,00 kr.

LITTERATURAFTENERNE
Vi mødes i januar til nye læseoplevelser. Nye interesserede kan
kontakte sognepræsten.

NAVNLIG NAVNE

Nyt fra kirkebogen for september-oktober 2010

Døbte i Agedrup Kirke
26. 09. 10
26. 09. 10
03. 10. 10
03. 10. 10

Niclas Theis Søndergaard Jensen, Æblehaven 14, Bullerup
Noah Theis søndergaard Jensen, Æblehaven 14, Bullerup
Sofia Thrane-Olsen, Morbærhaven 1, Bullerup
Emil Vestergaard Høj, Rønnehaven 6, Bullerup

Vielser i Agedrup Kirke
02. 10. 10

Ditte Døssing Rosenstand & Morten Eriksen, Møllebakken 15 st., Brønshøj

Bisættelser/begravelser i Agedrup Kirke
29. 09. 10

Børge Jensen, Saven 4, Bullerup
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Den 28. november kom dukketeatret Svantevit, og var med til
at gøre vores familiegudstjeneste
ved kirkens nytår endnu mere festlig. Svantevit bød også på levende
violinmusik.
Den 5. december har vi Luciaoptog i kirken ved vores familiegudstjeneste. Det bliver en stor dag
for de 25 piger og drenge og for mig
selv! Hvert eneste år er børnene
fyldt af forventningen om dette øjeblik hvor lyset, midt i den mørke
vinter, tager over. Det er ren magi!
Koret og jeg vil denne dag optræde
med vores julerepertoire og det glæder vi os også meget til!
De ni læsninger er i år d. 19.
december, kl. 19.00. Musikgudstjenesten de ni læsninger er en tilbagevendende begivenhed i vores
kirke og samler mange mennesker
som nyder forventningen og julestemningen i de dejlige tekster og i
de smukke musikalske indslag.
Juleaftensdag spiller trombonist Michael Thrane. Vi har nu i
nogle år været så heldige at have
Michael med på denne dag. Helt
sikkert vil vi igen nyde hans fine
spil. Mon ikke julesneen så falder
udenfor - og mon ikke vi alle kan
mærke juleglæden? Efter alle de
krævende forberedelser, kan vi
slappe af for en stund og nyde den
festlige julegudstjeneste!
FORVENTNINGENS GLÆDE

Juletiden står for døren. - Jeg
har sammen med børnene i koret,
forberedt vores julerepertoire. Vi
har været på korstævne og sunget
julemusik, og vi snakket om Luciakjoler siden efterårsferien. - Og det
evindelige spørgsmål har meldt
sig....hvem skal gå forrest? For at
kunne navigere udenom konflikter,

skal der her solid skolelærretorik til!
På trods af den umulige situation
det er, at et barn ud af 30 børn skal
vælges ud, er vi alligevel nået frem
til en beslutning. Det er ikke sket i
enighed, men vi er forblevet i julefred
og er forlængst kommet over det og
videre.
Som organist skal jeg i god tid
vælge julens musik for kor, orgel og
solister og i skrivende stund, hvor
efterårsbladene daler i ildrøde farver,
har jeg allerede forberedt julen længe.
Så kunne man tro jeg var træt af
jul når vi var nået december, men nej!
Jeg glæder mig til jul og især til
adventstiden med lys over land. Jeg
holder af adventskransen og de fire
lys som bliver tændt ét for ét. Jeg holder af forventningens glæde, hvor der
er plads til billeder, forestillinger, ønsker, til fortid og fremtid. En tid til
refleksion.
Til adventstiden har børnene i
koret lært nedenstående sang af Holger Lissner (nulevende salmedigter),
som smukt sammenfatter adventstiden. Den kan børnene rigtig godt lide.
Måske er det fordi sangen leder tan-

mærke i fællesskab. Her er sangen:
1. Vi hænger op en adventskrans
og glæder os til juledans
2. Det første lys har Gud os bragt
og lyset bryder mørkets magt
3. Det andet lys skal stråle klart
og siger: Jesus kommer snart
4. Det tredje lys skal lyse op
og jage bort hver edderkop
5. Det fjerde lys skal råbe ud:
Når Jesus kommer, ser vi Gud
6. Se nu er hele kransen tændt
med lys for ham, som Gud har sendt
Jeg håber, at vi ses til både advent,
jul og nytår – og ind i 2011!
JULE SYNG-SAMMEN I SOGNEGÅRDEN MED ANNIE LETH OG KRISTIN
LOMHOLT - TORSDAG D. 2. DECEMBER KL. 19.30-21.30

Agedrup Kirke inviterer til jule
syng-sammen med gløgg og æbleskiver i Sognegården. Alle interesserede,
både tilhørende sognet og andetsteds
- er velkomne.

findes i salme- eller højskolesangbog, bedes man tage tekst og
noder med.

Vel mødt til en aften fyldt af
julestemning og sangglæde!
Der er gratis adgang - gløgg og
æbleskiver kan købes til kr. 30,1. ADVENT, D. 28. NOVEMBER KL.
16.00 - TEATER I AGEDRUP KIRKE

Ved 1. advent (er overstået, når
bladet udkommer) var der familiegudstjeneste og her havde vi besøg
af Dukketeater Svantevit.
Mens mørket faldt på gav
dukkeførerne deres dukker liv. I
vores smukke kirkerum spillede
Svantevit deres forestilling “Juleevangeliet”, som er for både børn
og voksne. Med levende dukker, levende musik, magi, humor og dramatik, åbnede Dukketeater Svantevit for juleglæden. Sammen med
Josef og Maria rejste vi gennem en
varm og billedrig fortælling om det,
der skete i de dage.

KRYDS I KALENDEREN

Søndag d. 28. november kl. 16.00
1. søndag i advent familiegudstjeneste - teaterforestilling i kirken.
Teatergruppen SVANTEVIT opfører “Juleevangeliet”
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.

Dukketeatret Svantevit viser „Juleevangeliet“.

kerne hen på at danse om juletræ med
mormor, varmen og lysene indenfor,
Jesusbarnet, en bøn og en edderkop!
Hver har sine egne tanker, og heldigvis kan man have dem for sig selv,
hvis man gerne vil; men forventningens glæde, den kan vi dog alligevel

Annie Leth og Kristin Lomholt
leder arrangementet og er klar med decembers dejlige sange og salmer.
Deltagere må meget gerne bidrage med forslag til sange/salmer og
komme med spontane forslag til selve
arrangementet. Hvis forslaget ikke

Søndag d. 5. december kl. 11.00
2. søndag i advent.
Agedrup Kirkes Børnekor medvirker ved familie-gudstjenesten og går
Luciaoptog i kirken.
Søndag d. 19. december kl. 19.00
4. søndag i advent - musikgudstjeneste. De 9 læsninger i kirken.

Mange hilsner fra Kristin
6532 4242 /2052 7542
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GUDSTJENESTER
*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 og Jesu genkomst
*Fredag d.10. december Luk. 2,1-14: Jesu fødsel
Søndag d. 12. december (3.sø.i advent) Matt.11,2-10: Johannes Døber i fængslet
*Søndag d.19. december (4.sø.i advent)
*Tirsdag d. 21.december Luk. 2,1-14: Jesu fødsel
*Fredag d. 24.december (Juleaften) Luk. 2,1-14: Jesu fødsel
*Lørdag d. 25. december (Juledag) Luk. 2,1-14: Jesu fødsel
Søndag d. 26. december (2.juledag) Matt. 23,34-39: Dommen over Jerusalem
*Fredag d. 31. december (nytårsgudstjeneste)

Kl. 16.00
Familiegudstjeneste med Svantevit
Kl. 11.00
Familiegudstjeneste med Lucia
Kl. 10.15+11.00 Jul for de mindste
Kl. 10.00
N. H. Ellekilde
Kl. 19.00
De 9 læsninger, musikgudstj.
Kl. 9.30+10.30 Jul for skolen
Kl. 14.30+16.00
Kl. 11.00
Kl. 9.00
C. O. Christensen
Kl.16.00
Med efterfølgende champagne

Søndag d. 2. januar (H.3.K.søndag)
*Søndag d. 9. januar (1.sø. e. H3K.) Mark 10,13-16
Søndag d. 16. januar ( 2.sø. e. H3K) Johs.2,1-11 Brylluppet i Kana
*Søndag d. 23. januar (3.sø.e. H3K) Matt.8,1-13: Helbredelsen af en spedalsk
Søndag d. 30. januar (4. sø. e. H3K) Matt. 8,23-27: Stormen på søen
*Søndag d. 6. februar (5. sø. e. H3K)

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

ingen
11.00
10.00
17.00
9.00
17.00

Der henvises til nabokirkerne
Vi synger julen ud

Helle Anker Bisgaard
Kyndelmisse

* 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

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
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GUD OG SPAGHETTI
Børnene fandt 100 får i kirken!

„Gud og spaghetti“-gudstjeneste
blev taget rigtigt godt imod.
Godt 70 voksne og børn mødte
op til børnegudstjeneste den sidste
torsdag i oktober, hvor vi afprøvede
det børne- og familievenlige koncept:
“Gud og spaghetti”.
Efter den godt ½ time lange gudstjeneste, hvor det lykkedes at finde
100 får (!), der var gemt i kirken,
fulgte næsten lige så mange med hen
i sognegården, hvor spaghettien stod
rygende varm.
Dejligt, at så mange havde fundet vej en blæsende oktoberaften – vi
glæder os til at se jer i foråret igen til
“Gud og spagetti” i Agedrup Kirke!
Nærmere herom i næste nr. af A.R.

Agedrup menighedsråd,
alle ansatte ved kirken
og sognepræsten ønsker
alle en glædelig jul – og
et godt nytår.
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