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VINTER TRODS HEDETUR
Kloden havde hedetur i 2010. Så vidt er alle enige. De tre centre, der udregner globale temperaturer, har peget på, at 2010 var
meget varmt. Og i det globale billede betyder det ikke noget, at Danmark var isnende koldt. Vinteren har i år været en rigtig kold
affære siden november 2010 med temperaturer på tocifrede minusgrader. Der har været is på skolens sø og Vejrup å i månedsvis.
Men åen er nu våd igen. Det går mod lysere og varmere tider. Dagens længde er tiltaget 1 time og 18 minutter.

KIRKEBLADET
LÆS bl.a. om
Rockgudstjeneste
med nadver, Sultens onde cirkel,
Gud og spaghetti,
menighedsmøde,
Kyndelmisse,og
Konfirmandundervisning for
voksne.

Unge fik AR Prisen s. 7

Ishockeytalentet s. 3

S. 22-28
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Bullerup Antennelaug

Jan Frederiksen

Af bestyrelsen
■ Efter kanalomlægningen den 1.
december 2010 har Bullerup Antennelaug nu 60 digitale - kanaler, heraf
10 i HD kvalitet, samt 34 analoge
kanaler.
Der har desværre været en del
henvendelser, hvor medlemmerne
har haft spørgsmål til denne omlægning. Ved at bruge vores hjemmeside
www.bulant.dk prøver vi at give råd
og vejledninger samt informationer
om nyheder og ændringer på
Bullerup Antennelaug.
På www.bulant.dk er det også
muligt at se en kanaloversigt eller at
komme videre til YouSee kanaloversigt via et link på hjemmesiden.
En anden mulighed er at bruge fjernsynets infokanal tekst-TV side 633,
der finder man også en kanaloversigt.
Et godt råd til alle, både digital
og analog, er at bruge fjernsynets
menu under „opsætning“ og vælge
„geninstallerer automatisk alle kanaler“. Ved digital indstilling skal man
vælge DVB-C (kabel-tv) og bruge
net - id - nummer 00421.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

ADMINISTRA
TION
ADMINISTRATION

Generalforsamling i ASB

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

■ Husk generalforsamlingen i
beboerforeningen onsdag den 16. februar 2011 kl. 19.30 i Sognegården.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Vi opfordre kraftigt
vore medlemmer til at møde op, så
vi kan få en saglig debat om beboerforeningens fremtid.
Se mere på side 21. Der henvises desuden til beboerforeningens
hjemmeside: www.agedrupsogn.dk
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Generalforsamling i
Lokalhistorisk Forening
■ Mandag d. 21. februar kl. 19.30
afholdes den årlige generalforsamling i Lokalhistorisk Forening i
Sognegården.
Der afholdes valg til bestyrelsen, regnskabet fremlægges og foreningens virke er til debat.
Foreningen er vært med en kop
kaffe. Bestyrelsen.

Poul Anker stopper som
lokalhistorisk arkivar
■ Lokalhistorisk Foreningen med
arkivet har eksisteret i mere end 20
år. Poul Anker Jensen har været foreningens arkivar i 15 år.
Med stor samvittighedsfuldhed
har Poul Anker den første mandag i
hver måned åbnet for publikum.
Poul Anker ønsker nu at blive afløst.
Vi kan jo ikke bare blive ved og ved.
Foreningen har med stor respekt taget Poul Ankers ønske til efterretning.
Midlertidigt er Ib Holdt nu foreningens arkivar.

OMDELING
Thomas Olsen, 6010 1499

AGEDRUP RUNDT SØGER MEDARBEJDER

DEADLINE
Stof til næste nummer, der udkommer ca. 1.
april 2011 skal være redaktionen i hænde
senest den 8. marts 2010.

6610 7575

Agedrup Rundt mangler en kasserer, som kan føre kassebog (evt. Exel) og styre ind- og udbetalinger. Arbejdet er
absolut ærefyldt, men ulønnet! Kontakt ARs administrative leder, Finn Pedersen tlf. 6593 8081 el. finnep@live.dk
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TALENTFULD ISHOCKEYMÅLMAND FRA BULLERUP
Kevin er udtaget til ishockeyens unionshold, og til sommer skal han med OIK til USA, hvor han skal spille 9 kampe på 14 dage.

Af Erik Schmidt
Kevin Munkebo Naldal har en
mormor, der er bidt af en gal ishockeypuck, og det er blevet Kevins skæbne.
Allerede som 3-årig sørgede mormor Birte for, at han blev meldt ind i
Odense Ishockey Klub.
I dag er Kevin fra Arendalsvej i
Bullerup ét af Danmarks største
målmandstalenter. I hvert fald er han
udtaget til unionsholdet i Vest under
Dansk Ishockey Union, hvor der spilles i landsholdets farver.
Det var OIKs legendariske målmand Derek Herlowski, der var hans
store forbillede.
Til daglig er Kevin OIKs sidste

Et udsnit af OIK Junior 15 fra denne
sæson med Kevin i midten.

bastion på U15-1-holdet. For tiden
spiller holdet om retten til at deltage
i slutspillet, hvor kun landets 6 bedste hold deltager - tre fra vest og tre
fra øst. Det tegner godt. OIK er næstbedst. Og Kevin er tændt.
TIL USA

Der er tre målmænd på OIKs
hold, og trænerne Bo Clemmensen og
Kasper Mundt bestemmer, hvem der
skal stå. Men kun Kevin er på unionsholdet. Og det er ikke altid, han er
tilfreds med sine målmandskolleger.
Én af de kampe han bedst husker
var i slutningen af sidste sæson, hvor
en anden startede i buret mod Vojens,
og OIK kom bagud 0-4. Kevin stod
resten af kampen, der endte 5-5.
Det kræver masser af træning at
være med på det niveau, som Kevin
er på. Han træner mandag, tirsdag,
onsdag og torsdag. Og så er der kamp
i weekenden.
Mormor Birte kører Kevin til
træning, og hvis hun ikke kan, er det
morfar Karsten.
- Når man har meldt sig til, så
kommer man hver gang. Sådan er

morfars holdning. Og Kevin passer
sin træning.
At være målmand på Kevins niveau kræver ifølge ham selv fysik,
hurtig reaktionsevne, at man er god
til at læse spillet og kan nogle grundtricks, og især at man har selvtillid.
Nogen billig sport er det ikke.
Alene målmandsudstyret koster i
omegnen af 15.000 kr., og kontingentet er 1.000 kr. i kvartalet.
Til gengæld kommer spillerne på
en række fantastiske ture. Kevin har
med hockeyklubben været i Tjekkiet,,
Belgien, Tyskland og Sverige. Lige
før sommerferien skal han 14 dage til
USA, hvor OIK skal spille 9 kampe
på 14 dage. Han skal indkvarteres privat, men mormor følger med. Hun
skal bo på hotel.
Den store drøm er at komme til
den amerikanske NHL-liga.
- Selv om der er kommet lønloft,
så får de bedste spillere millionlønninger derovre. Der vil jeg gerne
over.
Lykkes det for Kevin får han vel
også råd til at betale lidt benzinpenge
tilbage til mormor Birte.
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LARS ARVAD INSTRUERER
“SKATTEØEN”
Fjordagerscenen sætter nu Sebastians musicalversion af Skatteøen op.

Af Martin Pedersen
I december var audition på musicalen Skatteøen, hvor det var instruktør Lars Arvad og medinstruktør
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Lasse Lomborg og kapelmester Ulrik
Kehman, der sad med den nok sværeste del: at få fordelt rollerne i musicalen.
Men rollerne er nu besat med nye
folk og gamle kendinge. Alderen
spænder lige fra 7 år til de omkring
60 år.
Skatteøen er en klassiker, som
både Disney, Universal Studios og vores eget kongelige teater har lavet.
Lars Arvad, som kom med ideen, har

valgt denne danske version, hvor det
er Sebastian der har lavet musikken.
Skatteøen er en fantastisk historie med den snakkesalige godsejer
Trelawney, den snusfornuftige læge
Dr. Livesey, John Silver og hele hans
slæng af mere eller mindre troværdige
søfolk.
Drengen Jim må tage ved lære
hurtigt og stole på sin egen dømmekraft og handle selvstændigt og hurtigt. Det kan blive nødvendigt, når der
opstår mytteri på skibet, og når blod
og guld bliver hverdagskost for den
14-årige knægt.
Hvis du skulle have lyst til at
prøve kræfter med de skråbrædder, så
kig forbi Fjordagerscenens hjemmeside www.fjordagerscenen.dk

JANE JEGIND
TIL MØDE MED
FORENINGER
Af Ole H. Christiansen
Fjordager Idrætsforening samler
et par gange om året alle foreninger i
området, og således også den 19. januar i Agedrup Forsamlingshus.
Af markante ting kan nævnes, at
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forsamlingshuset igen er renoveret.
Nu med nyt loft i den store sal, så akustikken er bedret betydeligt, og da 100
nye stole er på vej, er man ved at være
godt kørende.
Kommunens forstadspulje har
været lidt spendabel, og man må sige,
at de penge er faldet på et tørt sted.
Udlejningen er gået fint, og man har
haft både julemesse og bankospil.
Rising ungdomsskole var repræsenteret af Lene, der fortalte vidt og
bredt om virksomheden nu og i fremtiden og deres opsøgende arbejde med
“blåjakkerne” blandt 14 – 18 årige i
såvel skoler som foreninger. Ungdomsskolen har klubvirksomhed om
eftermiddagen ugens 5 første dage.
Rådmand Jane Jegind kom lige
fra et byrådsmøde og kunne fortælle
lidt om spareplaner samt om de nye
tiltag på ældreområdet med brug af
robotter, men også om brug af frivillige hos ensomme ældre mennesker,
der bl.a. kan have behov for at kunne
spise sammen med andre.
ENDNU IKKE MIDLER TIL KULTURHUS

De øvrige 10 lokale foreninger
er alle i gang og har et godt medlemsunderlag. Eksempelvis udover sammenkomster og klubdage, kører man
ture, går til computerundervisning,
har læsekrreds, bankospil, foredrag,
hyggedag, fællesspisning, byvandringer, er aktiv med trafikudvalg, deltager i Fjordens dag.
Foreningerne er Åsum borgerforening, Seden borgerforening, Agedrup Sogns beboerforening, Hvenekildens venner, Seden seniorklub, Lokalhistorisk forening i Seden og Agedrup, Lokalområde 1 for ældreområdet og Ældresagen.
Endvidere Fjordager Idrætsforening, der kunne fortælle om nye
hjertestartere i idrætshallerne, at man
er ved at lave et motionscenter, og at
det tidligere omtalte kulturhus endnu
ikke er på skinner. Vi håber stadig.
Agedrup Rundt ved Finn Pedersen sluttede af med, at økonomien er
stabil. Der skal dog nok bruges lidt
flere penge, da det af og til er nødvendigt at udvide antallet af sider i
bladet på grund af overvældende stof.

FORSAMLINGSHUSET
MODERNISERET - IGEN

Det gamle 70’erloft er blevet erstattet med et mere nutidigt og miljørigtigt loft og ny belysning.

Af Kirsten Jørgensen
Det meste af december 2010 har
der i Agedrup Forsamlingshus været
arbejdet intenst med at renovere loftet i Husets festsal.
Festsalens gamle blå loftsrondeller, som blev opsat i 1973 er
blevet fjernet, og loftet er nu blevet
erstattet med et mere nutidigt og
miljørigtigt loft og ditto belysning dog uden at ødelægge helheden i det
gamle hus.
En bevilling fra Odense Kommunes Forstadspulje muliggjorde og finansierede renoveringen, og som det
kan ses af fotoet blev resultatet en
absolut nydelig festsal.

og Forsamlingshusets 250 medlemmer kan sammen med lejere af Huset
glæde sig over, at deres medlemskroner bliver anvendt på fornuftig vis.

De gamle stole vil efterfølgende
blive sat på lager og Husets medlemmer vil som tidligere kunne låne stole
til private arrangementer.
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100 NYE STOLE

Da Forsamlingshuset nyder stor
opbakning hos de lokale sponsorer og
har en trofast medlemsskare er det nu
også blevet muligt at indkøbe 100 stk.
nye stole til Husets nyrenoverede festsal.
Salen er hermed ført up to date

I 2006-7 blev Forsamlingshuset udvidet med denne nydelige tilbygning. Det var fortrinsvis bestyrelsens egne medlemmer, der udførte det store arbejde. Billedet er fra
dengang, da der stadig manglede lidt finish.
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Af Erik Schmidt

Betonkanonen i arbejde på grunden ved siden af Grethe Ecklons tandlægeklinik.

DE GRAVER OG GRAVER
Udbygning af kloakpumpesystemet, der sørger for, at vi
alle kan komme af med kloakvandet
Af Ole H. Christiansen
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Nogle har spurgt om, hvad man
nu laver på grunden ved siden af tandlægen.
Det er såmænd en udbygning af
kloakpumpesystemet, der sørger for,
at vi alle kan komme af med det egentlige kloakvand, der skal over til rensningsanlægget i Seden.
Som måske ikke alle ved, så har
vi herude 8 kloakpumper, der løfter
vandet op, så kloaksystemet kan fungere 100 % i hele vor landsby.
HUS UNDER HAVOVERFLADEN

De hidtil brugte pumper anses
ikke for effektive nok, så man har
konstrueret nogle nye. De kræver lidt
mere plads, og for at kunne servicere
dem er det nødvendigt med noget
plads omkring dem.
Derfor har man nu støbt et underjordisk hus på 4 x 4 meter til dem.
Byggeriet ligger så dybt, at bunden
ligger 10 cm under havoverfladen,
altså kote minus 0,10 for at være teknisk.
Men man graver altså ikke bare

et hul uden videre. Derfor måtte man
først nedbanke spunsjern, så vejen til
Skovhaven ikke skulle skride ud og
ellers sørge for, at de øvrige sider i
hullet var tilstrækkelig skrå, så det
hele ikke skrider sammen. Sikkerheden skal naturligvis være i top.
Selve bygningen startede med et
godt fundament, hvorpå støbekassen
er rejst med indbyggede jernbindinger, og alt det arbejdes der med her
i den kolde tid.
Når det arbejde er færdigt, installeres pumperne og andet grej, og det
hele dækkes til, så der bliver ikke
meget at se på jordoverfladen.

Fodbolddrengene fra Agedrup
Skole slog overraskende de klassiske
kandidater til Agedrup Rundt Prisen
2010.
Skoleholdet fik prisen, fordi det i
2010 vandt kredsfinalen i Ekstra Bladets store fodboldturnering og markerede sig som Fyns bedste skolehold.
Det er første gang, en bestemt,
bemærkelsesværdig præstation er blevet belønnet og foretrukket frem for
mange års tro foreningsarbejde, og det
er første gang, at unge løber med hæderen.
Som repræsentanter for holdet var
lærer og holdleder Carsten Andersen
og den ene af de to anførere, Ahmed
el-Haj, mødt op i Sognegården for at
modtage hyldesten, diplomet og „pokalen“ - et kunstnerisk fad udarbejdet
af Ida Holm Mortensen.
De øvrige kandidater var Anne
Lise Laursen, Kim Engelbrecht Petersen, Bjarne Nielsen, Per Adolfsen og
Kathrine Sørensen, der alle var inviteret med til festligholdelsen i Sognegården.
SELVKØRENDE DRENGE

Carsten Andersen takkede på
holdets vegne for prisen og fortalte
den forsamlede flok af nominerede,
baggrundsgruppe- og foreningsrepræsentanter, at han var glad på drengenes vegne.
- Dette hold har været meget initiativrigt og næsten selvkørende. De
har selv sørget for vask af trøjer og
opkridtning af bane og den slags, og
det skyldes ikke mindst de to anførere
- Ahmed el-Haj og Rasmus Larsen.
- På banen har det været et godt
teknisk baseret hold. Flere modstanderhold har været større og stærkere end
vores drenge, men vi har kompenseret med en bedre teknik og en god
holdånd.
BRUG FOR NY KASSERER

Støbekassen til bygningen, der skal
rumme kloakpumperne.
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Inden prisarrangementet orienterede ARs administrative leder, Finn
Pedersen, om Agedrup Rundts organisation og situation.
- Budgettet er på ca. 140.000 kr.
om året, og midlerne tilvejebringes

Agedrup Skoles
fodbolddrenge løb
med AGEDRUP
RUNDT PRISEN
2010 foran
garvede
foreningsfolk

UNGE KNÆGTE
FIK AR-PRISEN
15-årige Ahmed el-Haj modtog sammen med holdleder Carsten Andersen AR Prisen på fodbolddrengenes vegne.

gennem annoncer for halvdelens vedkommende. Den anden halvdel finansieres af baggrundsgrupperne - skolen, beboerforeningen og kirken.
Agedrup Rundt har 35 abonnenter uden for omdelingsområdet, og
desuden sendes en række blade ud til
politikere, presse og kommunale embedsfolk.
Den 1. juni kommer Agedrup
Rundt nr. 100 på gaden, og ved
samme lejlighed udgives Ib Holdts
nye bog om lokalhistorien, Agedrup
Krøniken.
Jubilæet og bogudgivelsen fejres
efter planen med et grill-arrangement
ved butikstorvet.
Gennem 11 år har Grethe
Schmidt-Pedersen været kasserer i
Agedrup Rundt, og nu vil hun gerne
trække sig tilbage. Finn Pedersen takkede for Grethes solide og stabile indsats, men giver ikke helt slip på hende,
før en ny kasserer er fundet.

DET GIVER DA SELVTILLID
Af Erik Schmidt
-Det er meget fedt at få Agedrup
Rundt Prisen. Det giver da selvtillid, og det er også dejligt at mærke,
at folk i Agedrup er opmærksomme
på os.
Det siger Ahmed el-Haj, der
trods sine kun 15 år til daglkig spiller på OKS’s U17-hold sammen med
„nogen af de bedste holdkammerater
på Fyn“.
Han har spillet fodbold siden
han var 5-6 år. Først i ØB, siden
OKS. På trods af sliddet, træningen
og disciplinen har han altid været
bidt af fodbold.
- Jeg har altid elsket fodbold. Vi
spiller fire gange om ugen, og konkurrencen er hård. Hvis ikke du er

KAREN BLIXENS AFRIKA

seriøs og passer din træning, så ved
vi, at en anden får chancen. Vi kommer til tiden og går ikke til fest dagen før en kamp. Det er seriøst.
Men jeg elsker suset ved det hele.
På spørgsmålet, om det også er
sådan med skolen glider Ahmed lidt
af. Først gik han på H.C.Andersen,
men familien flyttede til Seden, og
deseneste år har Ahmed gået på
Agedrup Skole.
- Det er fint nok. Jeg er glad
for Agedrup Skole.
Ahmed el-Haj har delt anførerjobbet med Rasmus Larsen, og sammen har de fået meget ros for deres
seriøsitet. Rasmus, der har været
holdets topscorer med 19 mål,
kunne ikke være med til overrækkelsen af AR-Prisen.
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NY KOSTVEJLEDER
Slankekonsulent Anne Birgitte Poulsen ny terapeut i
sundhedshuset Bullerup Svømmebad
Af Erik Schmidt

Anne Birgitte Poulsen har tidligere været gymnastikinstruktør i Fjordager.

Nu kan Bullerup Svømmebad,
som de senere år er blevet lanceret
som et sundhedshus, også tilbyde
kostvejledning.
Det er sygeplejerske, kostvej-leder og slankekonsulent, Anne Birgitte
Poulsen, som tilbyder hjælp til at åbne
nye døre ved at vejlede om kost og
lægge individuelle kostplaner.
Et kostvejledningsforløb ifølge
Anne Birgitte Poulsen med fordel
kombineres med træning, akupunktur
og TFT, hvilket også findes i det sunde
hus.
- Jeg brænder for kostvejledning,
da jeg selv er fascineret og inspireret
af en sund og aktiv livstil.
Anne Birgitte Poulsen er uddannet sygeplejerske og arbejder på bør-

neafdeling H6 på OUH, men blev i
november sidste år færdig med en
overbygningsuddannelse som kostvejleder og slankekonsulent fra At
Work skolen på Fredeiksberg.
Hun lærer sine kunder at tælle kalorier og skræddersy et program efter
livsstil og aktivitetsniveau. Derved
kan man ifølge hende tabe sig på en
måde, så man kan leve en normal
hverdag med familien, så der fx ikke
skal laves flere retter.
- En slankekur ender som regel
aldrig med de stabile og holdbare resultater. Der skal en livsstilsændring
til.
Anne Birgitte Poulsen er vokset
op i Agedrup og har gået på Agedrup
Skole. Hun er gift med Jesper Poulsen, som hun har Lucas 6 år, Adam 3
år og Frida 1 år med.
Den nye slankekonsulent har
gået på Ollerup Gymnastikhøjskole
og har en instruktøruddannelse derfra. Hun har tidligere været gymnastikinstruktør i Fjordager.
Anne Birgitte Poulsen kan
kontaktes på tlf: 3132 4399.

300 BORGERE TIL JULETRÆSTÆNDING
Tlløbsstykke da landsbyens juletræ blev tændt
Af Ole H. Christiansen
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Der var klar til tænding af landsbyens juletræ kl. 16.00 med uddeling
af æbleskiver, gløgg og kakaomælk
fra KIWI til de over 300 borgere, der
var mødt op.
Borde blev lånt i forsamlingshuset. Normalt ville vi have stillet vore
partytelte op, så vi kunne stå i læ og
servere for al folket, men vejrguderne
havde altså sendt os en ladning sne,
og så var “gode dyr rådne”.
Efter aftale med Palle Brugs trak
vi i stedet ind under baldakinen, hvor
vi stod aldeles fortræffeligt og vore
“kunder” ligeledes, så vi tror på, at
det må blive det fremtidige sted at stå
til det arrangement, som gerne skulle
kunne fortsætte i mange år.
Et stort forarbejde var gjort denne

gang, så nu skulle vi bare have omdelt julesangene. Som sagt, så gjort.
Vi gik i gang med omdelingen af dem,
indtil vi så store smil på folks ansigter.
Jeg havde taget fejl af kassen med
midsommervisen og den med julesangene, men måtte så konstatere, at
vi har sangene til Sankt Hans festen
klar til sommer, og da julesangene
ikke blev brugt i år, så er vi et helt år
forud for vor tid.
FORMANDENS PLAN

Forberedelserne havde ellers ikke
fejlet noget. Formandens plan kunne
vi nøje følge, og så kunne intet gå galt,
når landsbyens juletræ skulle tændes.
Torsdag blev det hentet hos Hjulmand af vores dejlige hjælper, Verner Trolle, og da formanden havde

Nr. 98 - februar 2011

Her afsynges midsommervisen.

åbnet hullet til træets fod, var det en
let sag at stoppe træet derned i, efter
at lyskæden først var sat på.
Vi siger tak for den store opbakning til juletræstændingen. Det blev
nu ikke så tosset endda, og den 30.
december, da juletræet blev fjernet,
må vi konstatere, at alle juletræskæderne er intakte. Intet er ødelagt.
Sådan skal det være.

MILD PENGEREGN TIL DAGPLEJEN
Jane Hansen og Elsebeth Lundgren, der repræsenterede den private dagpleje i Agedrup og Seden, modtog 2.500,- kr.

Ved Agedrup Rundts prisarrangement i Sognegården var der
milde gaver fra Heksefonden til områdets dagplejer og til Seden Rideklub.
Hans Jørgen Zinther, der både er
formand for Agedrup Sogns Beboerforening og Heksefonden uddelte de
rare checks, der i alt beløb sig til
13.000 kr.
For året 2010 faldt valget på områdets dagplejer og Seden Rideklub.
For de kommmunale dagplejer
modtog Birgit Hüttel og Lis Rasmussen fra Freja i Birkeparken 7.500,- kr.,
mens Jane Hansen og Elsebeth Lundgren fra Agedrup og Seden modtog
2.500,- kr.
Endelig fik Lisbeth Kaspersen fra
Seden Rideklub 3.000 kr. til en stor
kaffemaskine.
Heksefondens midler kommer fra
afholdelsen af Skt. Hans-arrangementerne. Fonden 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 koordi-

nerende udvalg, der består af personer fra de lokale foreninger, Agedrup
Skole, kirken og forsamlingshuset.
De praktiske opgaver løses i fællesskab, men det overordnede ansvar
har Agedrup Sogns Beboerforening,

som også leverer kasserer og formand.
Heksefondens styregruppe vedtager ved første møde efter afholdelse
af Skt. Hans aften, hvordan et eventuelt overskud skal fordeles.
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Lisbeth Kaspersen fik 3.000 kr. til Seden Rideklub, som havde ønsket et stor kaffemaskine. Klubben er lige flyttet til Bullerup.
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OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - Agedrup Sogn 1890-1920

SYGEKASSEN OG
SYGEPLEJEFORENINGEN
Først efter en generalforsamling i 1919 fortælles det i
avisen, at ingen i bestyrelsen ønsker genvalg. I avisen
står der: “Når alle går af skyldes det Epidemien, og det
ekstra arbejde omkring denne. Epidemien er “Den
spanske Syge”, der florerede i 1918–19.
Af Ib Holdt, fmd. lokalhistorisk Forening

nale tilskud til driften.
Sognerådet lader følgende meddele til Agedrup sogns beboere: “Hvis
man har brug for en læge, henvender
man sig til et sognerådsmedlem, som
udbetaler buddet 10 øre, hvorefter
dette går til telefonen og kalder
Karstensen eller lægen i Rynkeby.”

Sygekassen i Agedrup var en forening af ikke formuende i sognet.
Sognerådet for de to sogne med
formand ovre i Kølstrup henvender
sig d. 26. juni 1902 til sygekassen i
Agedrup. Det er blevet for dyrt det
hele. Nu må der sættes en bremse på
udgifterne, når læger skal have refun- TÆT PÅ FALLIT
deret kørsel til patienter, hvis ikke må
Da sygekassen i 1890’erne med
gårdmændene i Agedrup Sogn køre i sin begravelseskasse nær var gået fal“Ægt”. Noget bønderne måtte gøre for lit melder bestyrelsen “Begravelsesenevoldskongerne, men det har de kassen” ind i genforsikringen “Danaltså ikke glemt ovre i Kølstrup.
mark”. Det koster 80 kr. pr. forsikret
Hvad mener sygekassen en sådan medlem. De tages af kassens reservekørsel må koste? Svaret er: Agedrup formue.
– Odense t/rt = 5 kr. og Agedrup –
Næsten hele Hovgyden = LerRynkeby t/rt. = 2 kr.
husene er meget imod dette,
Sognerådet er utilde melder sig ud. Som ny
freds med, at den nye læge
ude fra Lerhusene valgtes
i Rynkeby, Dr. Wiberg tiltømrer Peder Frederiksen,
byder, at gøre turen til
han repræsenterer sygekasAgedrup for 2 kr.
sen i flere år i det overord.Skal lægen både have
nede repræsentantskab for
for kørsel og sygebesøg?
Odense Amt.
Uhørt, mener sognerådet.
Den 24. juni 1906 afDa sygekassen jo er
holdtes en ekstraordinær gestatsanerkendt, agter den
Ib Holdt
neralforsamling i Bullerup
Formand for
ikke mere polemik med
Lokalhistorisk Forening
Skov efterfulgt af en svingsognerådet, så den træffer
om under de grønne bøge.
en aftale med Gdm. Søren
Før musikken spiller op forNielsen i Agedrup. Uanset dette tæller formanden, at kassen nu agter
entrerer sognerådsformanden med at slutte kontrakt med Jantzen og
vognmand Karstensen i “Hotel Post- Schrol i Odense og Wiberg i Ryslinge.
gården” i Odense om lægekørsel for
medlemmer af sygekassen i Agedrup. NU KOMMER HUN SIG
Hvad kan sygekassen gøre? InWiberg var en meget fåmælt
tet, den er afhængig af det kommuNr. 98 - februar 2011

læge. Han aflagde hyppige sygebesøg
hos en kvinde med tuberkulose. Han
sagde under disse besøg ikke et ord.
Da foråret kom rejste han sig fra stolen ved sygelejet idet han sagde:”Nu
kommer hun sig”. Og det gjorde hun.
Hans besøg ophørte den dag.
Der er 7 medlemmer af kassen,
der ønsker Dr. Pedersen i Mesinge
som læge. Det må de gerne, men de
må selv betale differencen til det, det
koster mere end med de læger sygekassen har kontrakt med.
FESTLIGE SAMMENKOMSTER

Den 21. jan. 1906 er der sammenkomst i forsamlingshuset, da har foreningen 40 års jubilæum. Der samles penge ind. Til Hvad? Til en fane.
Den 21. juni 1906 er der fest i
skoven. Indsamlingen har 71,70 kr. i
kassen, de 70 kr. er gået til en fane.
Pastor Boesen indvier fanen. Og så
er der midsommerdans under skovens
træer.
I 1907–08 er der næsten kun
håndværkere i bestyrelsen: Tømrer
Karl Falkestrøm, V. Kærby, Maltgører Damsted, Bullerup, Skrædder R.
C. Rasmussen, Agedrup, Murer
Rehhof Clausen, Bullerup. Tømrer
Peder Frederiksen, V. Kærby. Jørgen
Nielsen, V. Kærby Mark og formanden A. G. Clausen. Det er interessant
at se, ar håndværkerne altid skriver
under i protokollen med deres profession før navnet. Det vidner ikke så lidt
om faglig stolthed.
Folk i Agedrup lod ingen anledning gå forbi uden en festlig sammenkomst. Efter generalforsamlingen i
1909 bliver bødker Peder Christiansen og hustru hædret. De er begge 80
år gamle, men har været med lige fra
starten, nu bliver de æresmedlemmer
med fri kontingent.
Den 23. jan 1910 meddeler lærer
Clausen, at han ønsker at holde op
som formand efter 19 år på posten.
Møller Petersen valgtes som ny formand.
Inspektoratet meddeler nu sygekassen, at 4 navngivne medlemmer er
for godt kørende økonomisk til at

kunne forblive i kassen. På denne
konto må den ny formand trække sig.
Det var lykkedes at få nogle af medlemmerne, der ikke ville i en statslig
begravelseskasse til at blive i foreningen under “den gamle ordning.” Den
sidste af disse dør i 1912. Restbeløbet på 45,58 kr. i deres kasse overføres nu til sygekassen.
SYGEPLEJEFORENINGEN

Den 21. maj 1911 er der en annonce i Fyns Tidende. Her indbydes
beboere i Agedrup Sogn til møde
omkring oprettelsen af en sygeplejeforening. Desværre er der ingen navne
under annoncen.
Sygeplejeforeningen bliver en
meget levedygtig forening. Der ansættes en sygeplejerske. I avisen er der et
langt referat af, hvad sygeplejersken
har lavet i 1912. Der er da 131 bidragydende medlemmer. Hun har plejet i
5 dage, 72 halve dage, 103 kvarte
dage, aflagt 1771 korte besøg og våget i 16 nætter. Hun hed Anne Jørgensen, og hun roses meget.
DEN SPANSKE SYGE

Om sygekassen har set en konkurrent dukke op ved man ikke. Sygekassen fik en ny formand i 1914,
væver Mads Pedersen, Agedrup.
Da sygeplejeforeningen i 1915 i
et brev til Mads Væver skriver: “Vi
vil gerne overvære Sygekassens generalforsamling, da vi mener, at der
debatteres spørgsmål af vores interesse” Svarer Mads Væver: “Der bliver intet behandlet på generalforsamlingen, som har noget som helst med
Sygeplejeforeningen at gøre.”
Efterhånden tilslutter en del
sygekassemedlemmer sig også Sygeplejeforeningen. Først efter en generalforsamling i 1919 fortælles det i
avisen, at ingen i bestyrelsen ønsker
genvalg. Nyvalgt blev:
1. Fru Amalie Marstrand, Vester
Kærby. 2. Kaptajn Rosbæk, Bullerup.
3. Hans Trolle Hansen,V. Kærby .
I avisen står der: “Når alle går
af skyldes det Epidemien, og det eks-

tra arbejde omkring denne.”
Epidemien er “Den spanske
Syge”, der florerede i 1918 – 19 med
store overskrifter står der i aviserne:
“ Den syges skæbne afgøres i de første 10 dage.”
Sygeplejersken hed nu Hansigne
Larsen, hun cyklede rundt i hele sognet. I begyndelsen boede hun ovenpå
hos snedkermester Hansen på hjørnet
af Brolandvej og Agedrupvej.
Hun blev gift med Rasmus Rasmussen i Søndermarken i 1919. Både
sygekassens formand Mads Væver og
den nye sygeplejerske fik selv under
epidemien sygdommen.
Da sygekassen i 1970 blev til
Odense sygekasse, var der i forenin-

gen en gammel fane. Den er nu på det
lokalhistoriske arkiv. Fanen er meget
slidt, den har været brugt, når hæderkronede medlemmer afgik ved døden.
På fanen er der en sølvplade med
7 kvinders navne. Rasmine Frederiksen – Sofie Hansen – Karen Larsen,
Vester Kærby. Marie Christiansen –
Kathrine Nielsen, Bullerup. Marie –
Jacobsen – Kirstine Clausen, Agedrup.
Der var ingen kvinder i bestyrelsen. Mændene i bestyrelsen sørgede
for at opkræve kontingent hvert kvartal, mon ikke deres koner har hjulpet
dem med dette, og så er de blevet
hædret med en plade.

AGEDRUP KRØNIKEN

- BESTIL NU OG FÅ RABAT
Vær sikker på at få et eksemplar af Ib Holdts fantastiske
fortælling om Agedrup Sogn fra oldtiden til moderne tid.
Rabat ved subskribering. Bogen udgives ca. 1. juni.
Bestil AGEDRUP KRØNIKEN
allerede i dag ved at indsætte
179,- kr. (subskriptionspris) på
konto 5389 - 0320712 i
Arbejdernes Landsbank.
HUSK: Navn, tlf. og evt.
emailadresse! Bogen
afhentes 3. juni ved
boden på Butikstorvet
eller i Superbrugsen.
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Efter 3. juni 2011 kan
bogen købes i flere
lokale forretninger på
Bullerup Butikstorv til
normalprisen
214,- kr.
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Det har også længe været mere
eller mindre uforsvarligt at begive sig
ud på de mange vænger og veje, der
ikke var ryddet, og så har man vel ikke
så mange ærinder i cykelforretningen.
Agedrup Rundt ønsker tillykke
med de nye lokaler!

ABCyklers nye specialforretning indviet på Borsvinget

CYKLISTENS ABC
Mere end hundrede gæster var med til receptionen i Bjarnes nye lokaler.

Af Ole H. Christiansen
Bjarne Cykelsmed har fået god
plads i sin nye forretning på Borsvinget, hvilket han længe har savnet.

Efter en reception med et par
hundrede gæster er der måske nok lidt
stille, men med det føre med megen
sne, er kunderne vel også mere fristet
til at bruge bilen.

/81'(179$*('583
:::-($1(77(6.29'.
7/)

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

MURERMESTER

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

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

Hardy Clausen Eftf. Aps
Egegårdsvej 3
5260 Odense S

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48

Tlf. 6610 8539 - 4016 6868

Alt murerarbejde udføres

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

Brolandvej 7
5320 Agedrup
TLF. 6593 8707

MØLLEDAMMEN 11
BULLERUP

PIZZA VERO
v/ Mehmet og Hassan
Mølledammen 7, 5320 Agedrup
6610 9170
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pladsen.
Det er klart, at arbejdet har været
til ulempe for beboerne langs Lunden,
og det var heller ikke rart, at forbindelsen ad Lunden til Åsum var afbrudt, ligesom man var nødt til at
lukke for bilkørsel ad Markhaven fra
Lunden et par dage, men alle de besværligheder blev forholdsvis hurtigt
overstået.
HVAD MED FÆRRE BUMP?

KLAR TIL FORTOV PÅ LUNDEN
Det forberedende arbejde er nu færdigt, men fortovet må vente til foråret.

INDLÆG
Af Ole H. Christiansen
Man bad om at få lagt nogle fliser på Lunden, så man som fodgænger kan gå fredeligt langs med vejen,
men hvem pokker tænkte vel på, at
der skal meget mere til, for at det kan
lade sig gøre.
Vi har nu set det kæmpearbejde,
der blev udført af specialister på

kloakeringsområdet. Der er meget
vand i jorden herude i vort flade område, kun få meter over havoverfladen, og arbejderne udfører derfor et
minutiøst arbejde, så vandet kan løbe
den rigtige vej.
Hele 6 store maskiner i form af
gravemaskiner, gummigeder, vibratortromle og andet værktøj har været
i gang med at lægge en stor hovedledning midt i vejen, da der ikke var
plads i vejsiden, hvor antennekabler,
elkabler, fiberkabler, vandrør, kloakledninger og meget mere optager

Det forberedende arbejde er nu
færdigt, og så kan man gå i gang med
fortovet. Det må imidlertid vente til
foråret, når vejret bliver bedre.
Vi må håbe, det vil blive til gavn
for beboerne langs vejen, og som jeg
tidligere har skrevet, behøver vi vel
ikke så mange bump, hvis bilisterne
lover at holde hastighederne nede. Det
er jo hovedsagelig lokale beboere fra
vor landsby, der kører på vejen, og vi
er vel alle pæne mennesker, der tager
hensyn til hinanden. Ikke sandt.
Jeg kunne ellers godt forestille
mig, at vi holdt et beboermøde om alle
de bump og forbedringer af vore veje
og vænger på samme måde, som vi i
sin tid mødtes om bygningen af Ring
3, men vi kan jo tale med beboerforeningens trafikudvalg om det på
foreningens generalforsamling den 16.
februar i Sognegården, hvor ethvert af
vore medlemmer kan give sin mening
til kende.

ÆV, NU IGEN!
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Sprængte postbrevkasser i Bullerup

Af Ole H. Christiansen
Igen i år skulle 2 af vore 3 postbrevkasser altså lade livet nytårsaften.
Det er utroligt, at det er så nødvendigt
at ødelægge ting.
Ganske vist er postmængden faldet drastisk og vil vel gøre det endnu
mere, når portosatserne stiger, men
derfra og til at ødelægge vore røde
postbrevkasser er der nu et stykke vej.
Må vi ikke godt blive fri for den
slags hærværk fremover!
Med sprængte postbrevkasser er der desværre ingen udsigt til, at portoen vil falde.
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DEN SVÆRE TREER
Publikum elsker Lars Arvads vinterrevy

Jeanne Boel, Lars Arvad, Mette Døssing og Thomas Mørk i revyens indledende ensemblenummer.

Det er tredje år med revy i Odense, og Lars Arvad står nu alene på
broen og styrer skuden sikkert i havn.
Årets revy er helt hans egen - Leif
Maibom er borte - men man kan indvende, at Lars Arvad alligevel har
valgt det sikre frem for det dristige,
hvilket ikke er vanskeligt at forstå.
Lars Arvad er på hjemmebane
som fynsk bondeknold, parkinsonstiv
pensionist, penispianist, totalvissen
fulderik eller kæmpebaby. Han er
selv god på scenen, fordi han har talent for vanvidskomik, og årets revy
er rigtig sjov. Den er bare ikke rablende morsom eller lækker bidsk. Det
er ikke en fuldfed oplevelse.
Der er lovlig meget indavl blandt
danske revyforfattere, og mange revynumre minder om hinanden - pensionister, burkakvinder, alternativ behandling, fuldemandsscener topper
listen. Det er der ikke noget i vejen
med. Morskabsteater løsner lattermusklerne, men revyen kan mere.
Det, kan man håbe på, venter forude, når firer’en sættes i søen næste
år. Lad os få noget mere politisk satire, Lars!
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ANMELDELSE
Jeanne Boel som „Ulla Gerda Bob Nielsen“ i et gedigent husmorstripnummer.

„Hjem fra ferie“ - revyens afsluttende
nummer med direktøren for det hele.

Af Erik Schmidt

skuespillerkollega Niels Ellegaard og
teaterdirektør Michael Mansdotter.
Hvad mere kan man forlange, når
man er landets yngste revydirektør, er
fra Fjordager og hedder Lars Arvad.
Odense Vinterrevy er ved at bide
sig fast i byens kulturliv, og det er en
bemærkelsesværdig kraftpræstation.

4.500 solgte billetter. Veloplagt
publikum og stående ovationer. Opbakning og premierebesøg af revykongerne Flemming Krøll, Torben
Træsko og Leif Maibom. Fornemt
besøg af bykongerne Boye og Boye,
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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

Kristian Tvergaard
Tlf 6617 1807
Mobil 4051 0001
kristian@tvergaard.com

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

16
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

TJENTE 617 KR.
VED AT GÅ

Mathilde, Cecilie, Helene og Muhammed er her i front på 3.a’s gåtur. Turen gik rundt
til elevernes huse, og snoren, der holdes fast i, var klasselærerens dårlige idé. Sådan
går man bare ikke i 3. klasse. Snoren blev hurtigt trukket tilbage.

Uden mad og ... Dejligt solskin at gå tur i. Og forældrenes fodringstrug rundt på ruten
var en succes. Saft, frugt, kager, pølsebrød, rosiner. Uhm. Det gik bedre på den måde.

Febr./marts
KALENDEREN
14.-15. 1. 11
17. 1.11
Uge 5
15. 2.11
Uge 7
Uge 8
Uge 9
7. 03. 11
24. 03. 11

Skolebestyrelseskonference
Næste halvårsskema træder i kraft
9. årgang projektuge
Skolebestyrelsesmøde
Tværuge
Vinterferie
9. årgang vejledende prøver
Fastelavn i indskolingen
Skolebestyrelsesmøde

617 kilometer gik 2.a, 2.b og 3.a
tilsammen fredag den 21. januar, og
det var ikke kun for fornøjelsens
skyld. Der kom nemlig 617 kroner ud
af det til et særdeles godt formål.
Det handlede om at “gå for
Afrika”, for hver kilometer travet af
den enkelte elev betød 1 krone til
hjælp langt sydpå.
Lørdagen efter kunne eleverne
sætte sig til rette og se Danmarksindsamlingen i fjernsynet, hvor
Legofonden, den glade sponsor,
kunne sende ikke kun Agedrup Skoles bidrag, men alle danske og gående
elevers bidrag ned i indsamlingskassen.
Sidst, der blev gået, kom der 3,6
mio. kroner ind. Dette års resultat
kendes ikke ved redaktionens slutning. Men de 77 små fodgængere
blev på den vis en del af hele landets
hjælp og fik også i dagene op til spadsereturen en masse ny viden om livet
under helt andre forhold.
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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
Jan Frederiksen - 66107008
Tom Martin Buchholz - 66108140
Steffen Lauridsen - 40626585
Thomas Dreisig - 28102891
Lene Petersen - (suppl.)
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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VISION OG BESPARELSER
Opmærksomhed om faglig læsning. Klar til indskrivning
af de nye børnehaveklassebørn først i marts. Tjekkerfunktion nedlægges i SFO.
Af Birgitte Andersen, skoleleder
VISION OG BESPARELSER

BIRGITTE

Der er på forskellige områder
I Odense Kommune arbejdes i
skoleafdelingen med et kvalitets- ændringer på vej i folkeskolen. På
sikringssystem, som i daglig tale kal- landsplan er der fra flere partier
udarbejdet nye forslag til en folkedes KIS. Dette står for Kvalitet
skolelov, og i Odense er der vedtaget
I Skolen.
Det er et system, der inddrager en vision, der skal indarbejdes i skolen i de kommende år.
elever, lærere, skoleSideløbende hermed
ledelse, skolebestyrelse
Informerer er der udmeldt besparelog skoleafdeling. Det enser og ændret struktur.
der i en samlet kvalitetsHvordan de kommer til at
rapport, der drøftes i bypåvirke skolens hverdag
rådet i december. Man
ved vi ikke endnu, men
kan læse mere om systejeg har på Forældreintra
met på kommunens
skrevet, at al opsparing
hjemmeside.
og planlægning i forbinDet er et rullende
delse med lejrskoler og
forløb, der allerede er
startet i skolen, hvor tre klasser - en skolerejser skal sættes i bero, indtil
fra hver afdeling - har lavet et vi kender de resurser, vi kan planundervisningsforløb, der bliver eva- lægge med i det kommende skoleår.
Hvis udfaldet bliver, at vi ikke
lueret af skolens ledelse. Der er hvert
år fokus på et bestemt område, og i år længere kan afholde disse former for
undervisning, vil problemstillingen
har det været faglig læsning.
Læsning i sig selv er en meget blive taget op i skolebestyrelsen,
vigtig disciplin, der danner grundlag og jeg forventer, vi kan finde en løsfor stort set alle skolens øvrige fag. ning i forhold til de opsparede midFaglig læsning er ikke kun dansk- ler.
lærerens område; men noget, hvor de
enkelte faglærere skal arbejde med INDSKRIVNING AF NYE ELEVER
Når strukturen, i forhold til
det, der er særligt for deres fag. Det
handler bl. a. om forskellige læse- hvilke skoler, der skal nedlægges og
teknikker, notatteknikker, faktabokse, hvordan de forskellige skoledistikter
grafer og forskellige illustrationer skal placeres, besluttes endeligt i byrådet i januar, er der klar til indskrivmed og uden tekst.
Den basale læsefærdighed, der ning af de nye børnehaveklassebørn
handler om at kunne afkode ordene, først i marts.
Der sker ikke ændringer i Ageforstå hvad de betyder og læse med
en rimelig hastigehed, er derfor vig- drup Skoles distrikt, og alle børn, der
fylder 6 år i det kommende skoleår,
tig at vedligeholde.
Her vil det være af stor betydning vil få brev om indskrivningen.
for det enkelte barn, at der er god opØnsker man, at ens barn skal
bakning til at læse hjemme, at der er starte på en anden skole end distriktsgode vaner omkring det at læse, at der skolen, giver lov om frit skolevalg
læses hver dag, og at barnet ser de mulighed herfor, hvis der er plads.
Odense Byråd har besluttet efter
voksne læse. Som voksne er vi forbilleder for børn og unge, de gør det, hvilke retningslinjer børn fra andre
de ser, vi gør.
skoledistikter skal kunne optages på
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en skole. At der er plads betyder, at
der er under 22 elever fra skolens eget
distrikt i den pågældende klasse.
Er der flere elever, der ønsker optagelse, end der er pladser, kan man
på Odense Kommunes hjemmeside
under folkeskolen og herunder skolestart læse de vedtagne retningslinjer eleverne så vil blive udvalgt efter.
Når et barn skal starte i skolen,
skal man dog altid henvende sig på
distriktsskolen til indskrivning. Her
kan man fortælle, at man ønsker en
anden skole, og skal så udfylde en
speciel blanket, der sendes til den
ønskede skole.
FORÆLDRE LAVER SELV AFTALER

I skolens fritidsordning vil der fra
ugen efter vinterferien ske den ændring i den daglige praksis, at personalet ikke længere sender børnene
hjem.
Tjekkerfunktionen bliver nedlagt
til fordel for en opprioritering af det
pædagogiske arbejde med børnene.
Tjekkerfunktion kræver mange resurser, der nu i stedet vil blive brugt aktivt i arbejdet med børnene.
Det betyder, at forældre selv skal
hente deres børn, eller lave aftaler
med deres børn om, at de skal gå hjem
på et bestemt tidpunkt efter at have
sagt farvel til en af de voksne. Er der
børn, der skal til fritidsaktiviteter, vil
de fortsat blive mindet herom.
På kommunalt plan sker der ændringer i ledelsen af skoleområdet,
idet skolechef Jørgen Schaldemose går på pension d. 1. marts.
Indtil videre vil ledelsen af skoleafdelingen derefter overgå til
administrationschefen, den pædagogiske chef og udviklingschefen i et
fællesskab med den administrerende
direktør Klaus Majgaard.
Det nye år vil givet brin-ge en del
ændringer til skolen, så jeg vil slutte
med at ønske elever, personale, forældre og andre samarbejdspartnere et
godt og spændende nyt år.

FREMTIDENS SKOLE

MINIPORTRÆT

Skolebestyrelsen på kommunalt kursus med “fremtidsforsker” og jægersoldat
Af Pia Juel
Skolebestyrelsen deltog 14. og
15. januar i den årlige skolebestyrelseskonference, som arrangeres af
Odense Kommune.
Temaet i år var ikke uventet
“Fremtidens Skole”, hvor konferen-

ste punkt på programmet. Lektiefri
skole, læsning og det digitale forældresamarbejde var nogle af emnerne
vi hørte om.
I den forbindelse vil jeg gerne
takke for den store opbakning, der er
på Agedrup Skole og blandt vores forældre til at benytte Skoleporten og
Intranettet. Lad os fortsætte den gode
udvikling og hjælpe hinanden i det
digitale samarbejde.
JÆGERSOLDATEN

Skolebestyrelsens formand, Pia Juel.

cens første fælles indslag fredag efter middag, var besøg af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen.
Jesper Bo Jensen gav os hans billede af, hvilken retning vores samfund
udvikler sig i, og hvilke krav det stiller til os. Hvad er det vi skal lære vores børn, for at de er godt rustet til
deres fremtidige uddannelse og senere
det arbejdsmarked, der venter forude.
Jesper Bo Jensen er en spændende foredragsholder, og du kan b.la.
på www.fremforsk.dk finde artikler
skrevet af ham.
LEKTIEFRI SKOLE

Efter den fælles start var det tid
til at gå ud i temagrupper, skoler der
have noget på hjertet, projekter de
havde lyst til at fortælle om var næ-

Nicolai Moltke-Leth, ledte os lørdag formiddag gennem en 3 timer
lang workshop med temaet “Personligt lederskab og sociale kompetencer
i fremtidens skole”.
Nicolai Molkte-Leth arbejder
med børn og unges udvikling af sociale og personlige kompetencer. Du
kan læse om nogle af hans projekter
på www.truenorth.dk.
Nicolai Moltke-Leth har meget
på hjerte og en brændende lyst til at
påvirke den danske folkeskoles udvikling.
Fremtidens skole skal skabe en
balance mellem en høj faglighed og
de unges personlige/sociale kompetencer. De skal klædes på til at håndtere en uvis fremtid med langt hårdere
konkurrence, hvor evnen til at tilpasse
sig, vil få en større betydning end tidligere.
Lyst til at lære og en kritisk sans,
er det vigtige egenskaber at udstyre
vores unge med, og vi godt i gang på
Agedrup Skole.

Tom Buchholz, skolebestyrelsen

Af Erik Schmidt
DJ Tom bliver han i bestemte sammenhænge kaldt især når han er halspeaker og
discjockey i Odense Stadionhal
til HC Odenses ligakampe i
kvindehåndhold.
Tom Buchholz har i mange
år selv spillet håndbold for Stjernen, og nu er han træner for et
serie-2-hold for kvinder.
Til daglig er Tom Buchholz
controller i en privat virksomhed
i Langeskov. Han beskæftiger
sig med virksomhedsøkonomi.
Som medlem af skolebestyrelsen vil han gerne have indflydelse på skolens forhold. De
nære ting. Men han erkender, at
økonomien sætter grænser for,
hvad der kan lade sig gøre.
- Vi vil gerne have retableret skoleboden, men det er svært
at finde pengene.
Desuden kunne Tom Buchholz godt tænke sig at få udviklet it-samarbejdet mellem skole
og hjem.
- Principielt mener jeg, at
kontaktbogen må kunne afskaffes. Så kan al kommunikation
foregå over Skoleintra. Det bør
udbygges, så forældre fx også får
mulighed for at følge med i,
hvilke lektier eleverne får for.
Tom Buchholz mener, at de
grundlæggende færdigheder er
vigtige, men det er samtidig vigtigt, at eleverne kan bevare deres nysgerrighed efter at lære nyt.
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GENERALFORSAMLING
AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING
Onsdag den 16. februar 2011 kl. 19.30 i Sognegården
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Dagsorden
1.
Valg af dirigent
2.
Godkendelse af dagsordenen
3.
Formandens beretning
4.
Kassererens beretning – herunder fastsættelse af kontingent
5.
Agedrup Rundt
6.
Beretning fra udvalgene – herunder Heksefonden
7.
Indkomne forslag
8.
Valg af bestyrelse
Hans Jørgen Zinther (på valg - modtager genvalg)
Anne-Lise Laursen (på valg - modtager genvalg)
Henrik Thygesen (ikke på valg)
Finn Peterson (på valg - modtager genvalg)
Jan K. Larsen (ikke på valg)
Indkomne forslag skal
Suppleanter til bestyrelsen
være bestyrelsen i
hænde 8 dage før
Greta Nielsen (på valg - modtager genvalg)
Ole Christiansen (på valg - modtager genvalg)
generalforsamlingen.
Nedsættelse af evt. ad hoc udvalg
9.
Valg af revisorer – samt suppleant
10. Fremtidigt virke
11. Eventuelt

Nyt på ASB‘s
hjemmeside

På bestyrelsens vegne
Hans Jørgen Zinther

www.agedrupsogn.dk
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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

SNERYDNING OG POST
Får vi post hver dag herude, spørger Olivia.

Et af mine børnebørn har fået et
job som omdeler af reklamer og også
af Agedrup Rundt og er egentlig glad
for sit job, som giver nogle gode lommepenge.
Men der er altså noget, der generer hende, og det er de mange, små
brevsprækker, som næsten ikke er til
at få de mange reklamer igennem og
de små sprækker i brevkasserne ligeså. Kunne man ikke få fabrikanterne til at lave de brevindkast noget
større, så det var lettere for omdelerne.
Sommetider kommer hun hjem
og har revet en finger til blods. Hun
er en barsk lille dame, men er hun altså

ked af det, når blodet flyder.
Den er også gal med snerydningen mange steder. Hun kommer frem,
men er meget træt efter en omdeling,
hvor det af og til er et skridt frem og
to tilbage. Der går for resten af og til
flere dage mellem, at vi får post, og
så får vi faktisk meget post. Gider I
lige undersøge, om man omdeler post
hver dag herude. Er det mon på grund
af den megen sne, hvis man ikke gør
det. ?

Kære Olivia

vores brevkasse ud i skel ved indgangen til vor parcel, og derfor har jeg i
sinde at bygge min brevkasse selv.
Med lidt held vil den blive konstrueret med to rum og måske et tredje
med lidt servering af lidt mundgodt
eller andet til omdelerne. Desuden
skal der være mulighed for at give signal, når der fyldes noget i kassen.

Jeg må give dig ret i, at de brevsprækker i Danmark faktisk ikke hører til de største i denne verden. For
mange år siden, da jeg var postmester, blev vi på et seminar forevist
mange forskellige modeller i brevkasser, og man havde den gang sat et mål
for brevsprækkernes størrelse, fordi
det ikke måtte kunne lade sig gøre at
fiske brevene op igen. De standarder
er åbenbart fortsat til i dag, men
mange fabrikanter har dog nu fremstillet brevkasser med 2 indkast, nemlig et til breve og et større til aviser,
og det hjælper da lidt på det. Men det
har fordyret kasserne temmelig meget, har jeg set.
Min egen kasse, der hænger på
huset, er en af de billige, og jeg må
beundre omdelerne for, at de kan
stoppe flere kg reklamer og en søndagsavis ned i den.
Men vi skal om ca. et år alle have

Med venlig hilsen
Olivia W. Olsen

Det har altid været således, at det
kan blive så ubekvemt at komme frem
til en brevkasse, at postbudet ikke har
fundet det forsvarligt at gå det sidste
stykke, og derfor kan det forekomme,
at I ikke får post en enkelt dag, men
det, vi kalder l. klasses post, altså
egentlige breve, vil man normalt forsøge at aflevere til tiden. Jeg har talt
med vor egen faste postomdeler, og
han forklarer, at i dette snelandskab
og den stand, som vore vænger er, så
er det ikke muligt at nå frem til alle
husstande inden for rimelig tid. Derfor er han ikke nået rundt til alle hus-

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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stande på en dag, men sørger for, at
de samme husstande ikke bliver snydt
dagen efter så vidt, som det er ham
muligt.
Uanset hvor du bor, Olivia, så kig
lige efter, om du ville være i stand til
at nå rundt til langt over 600 husstande på een dag.
Med venlig hilsen
Ole H. Christiansen
AGEDRUP RUNDT 98 - februar 2011

KIRKEBLADET
FEBRUAR 2011 Nr
Nr.. 2 63. årg AGEDRUP KIRKE www.agedrup-kirke.dk
●

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

KOM OG VÆR MED TIL
MENIGHEDSMØDE
Offentligt menighedsmøde tirsdag d. 22. marts kl. 19.00 i
Agedrup Sognegård
Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet
Ved ændringen af menighedsrådsloven i 2009 blev der indsat en
ny §41-42 om menighedsrådets pligt
til at afholde et årligt offentligt
menighedsmøde.
Agedrup Menighedsråd indkalder derfor Agedrup Sogns menighed
til et offentligt menighedsmøde i Agedrup Sognegård, tirsdag d. 22. marts
2011 kl. 19.00 i Agedrup Sognegård.
Rådsmedlemmerne fortæller om

AGEDRUP KIRKE

Menighedsrådsloven
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arbejdet, som det har forløbet indtil
nu, og om planer for den kommende
tid. Der vil også blive gjort rede for
regnskab og visionsarbejdet. Der vil
blive lejlighed til at stille spørgsmål
til menighedsrådet.
Dagsorden for mødet kan ses på
agedrup-kirke.dk og som opslag i kirken og Sognegården 14 dage før mødet. Vi håber mange vil møde op og
høre om menighedsrådets arbejde.

§41
Stk. 2. Menighedsrådet indkalder
en gang om året til et menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det kommende
års budget. Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.
§42
Til menighedsmøder har alle
medlemmer af folkekirken inden
for vedkommende kreds eller
kredse (Agedrup Sogn) adgang.
Ved afstemning er kun de valgberettigede medlemmer af menigheden stemmeberettigede.

DER VAR OGSÅ ET
LIV I KZ-LEJRENE
Vi minder om sogneaftenen torsdag d. 3. februar kl. 19.30 i sognegården, Agedrupvej 12: “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. Han var som bare
18-årig blandt de første fanger, der
blev sendt dertil den 25. november
1943.
Kom og vær med til en spændende, bevægende historisk aften fortalt af ikke kun et øjenvidne, men af
én der har mærket krigens gru på sin
egen unge krop.
Alle er hjerteligt velkomne, og
der er gratis adgang. Der bydes på en
forfriskning à 30 kr.

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

GRAVER & KIRKETJENER
Jon Reffelt - 66109892 eller mobil 4042 0756 - jr@agedrup-kirke.dk

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
Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.
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KYNDELMISSE
Gudstjeneste den 6. februar 2011 kl. 17.00 i Agedrup Kirke
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård. St. St.
Blicher, 1838
Lysgudstjenester
(Missa
Candelarum) har man fejret helt til-

bage fra kirkens begyndelse. Kyndelmisse er d. 2. februar og iflg. traditionen vinterens midte (’knude’) og årets
koldeste dag. Som allerede omtalt i
sidste nummer, fejrer vi vores lysgudstjeneste den første søndag i februar, som er den 6..
Oprindelig tilbage i den katolske
tid var kyndelmisse en fest for Jesu
fremstillelse i templet og Marias renselse 40 dage efter Jesu fødsel. Man
tog også sine lys med i kirke for at få

dem velsignet. Efter reformationen
fortsatte man med at fejre kyndelmisse gudstjenester – nu som en gudstjeneste med lyset i centrum, fordi det
sande lys er Jesus Kristus.
Vi samles derfor denne søndag
eftermiddag i skumringens time omkring lyset igennem salmer, læsninger, lystænding og solosang – og selvfølgelig med masser af levende lys.
Gudstjenesten er liturgisk, dvs
uden prædiken og altergang men med
dejlig musik samt centrale læsninger
om lyset og hvad det betyder for os.
Der er som altid også mulighed for
selv at tænde et lys i vores smukke
lystræ. En stemningsfuld og håbefuld
gudstjeneste.
Efter gudstjenesten bydes på
kaffe/sodavand i våbenhuset.

ROCK-GUDSTJENESTE MED NADVER
Rock-gudstjeneste med Von Hagen-bandet
søndag d. 13. marts kl. 19.00 i Agedrup Kirke

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Som afslutning på landsindsamlingen
i vores sogn, vil vi igen i år holde nadvergudstjeneste med ’rigtigt’ brød. Vi har fornøjelsen af at kunne ’gen’præsentere rockbandet Von Hagen fra Holev, som i fjor gav
os en rigtig dejlig og i lyset af dagens særlige tema relevant musikoplevelse.
Gudstjenesten er med nadver, som er
’rigtigt’ brød, der rækkes fra præsten videre til menneske til menneske.
Læs mere om Von Hagen under organistens klumme.

KALENDER
● Torsdag d. 3. februar kl. 19.30 i sognegården: Sogneaften
● Søndag d. 6. februar kl. 19.00 i Agedrup Kirke:
Kyndelmissegudstjeneste.
● Tirsdag d. 15. februar kl. 18.30 i Sognegården: Menighedsrådsmøde
● Torsdag d. 3. marts kl. 19.30 i Sognegården:
Sogneaften
● Søndag d. 13. marts fra kl. 10.00 fra Sognegården: Lands- og sognesindsamling Folkekirkens Nødhjælp

Søndag d. 13. marts kl. 19.00 i Agedrup
Kirke: Rockgudstjeneste
● Tirsdag d. 15. marts kl. 18.30 i Sognegården:
Menighedsrådsmøde
● Torsdag d. 17. marts kl. 17.00-19.00 i Agedrup Kirke og Sognegård: Konfirmandundervisning for voksne
● Tirsdag d. 22. marts kl. 19.00-22.00 i Sognegården: Menighedsmøde
● Torsdag d. 31 marts kl. 17.00-18.30 i Agedrup Kirke og Sognegård: “Gud og spaghettigudstjeneste” med fællespisning.
● Tirsdag d. 5. april kl. 19.30 i Agedrup Kirke:
●
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Gospel koncert med konfirmander
● Torsdag d. 7. april kl. 17.00-19.00 i Hans
Tausens Kirke, Odense: Konfirmandundervisning for voksne.

LITTERATURKREDS
Litteraturaftnerne fortsætter.
For yderligere oplysninger - kontakt sognepræsten.
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Sogneindsamling 2011

SULTENS ONDE CIRKEL KAN BRYDES

Søndag d. 13. marts 2011 sender Agedrup Sogn og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på
gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden ved den årlige sogneindsamling.
FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker siden
1990. Og FNs fødevare- og landbrugsorganisation FAO skønner, at
antallet af sultende er faldet med 98
millioner mennesker i år.
Folkekirkens Nødhjælp synes,
det er verdens bedste nyheder. Den
store indsats, der allerede er gjort for
verden fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor.
Men der dør fortsat et barn hvert
sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre.

CANAN OG CAROLINE
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I Zambia lever Canan og Caroline Mutinta og deres tre børn
med sulten som en konstant og
reel trussel, bl.a. fordi regntiden
er blevet mere uberegnelig.
I flere år kæmpede de med
svigtende høst, dårlig kost og
mangelsygdomme, der svækkede
hele familien. Men med støtte fra
Folkekirkens Nødhjælp har familien fået en trædepumpe med tilhørende slanger.
Med trædepumpen kan både
børn og voksne ’træde’ vand op
fra brønden, og slangerne leder
vandet ud til afgrøderne i marken
uanset om det er regntid eller ej.
Familien kan nu producere flere
grøntsager, end de selv kan spise.
De mange grøntsager har givet hele familien mere energi og
overskud – og ved at sælge de
overskydende grøntsager på markedet kan Canan og Caroline
Mutinta sende alle børnene i
skole.

En trædepumpe til 1.700 kroner har revolutioneret familien Mutintas liv. Familiens
høstudbytte er blevet firedoblet, så alle kan få sund og nærende kost. Oveni kan forældrene tjene til børnenes skolegang ved at sælge grøntsager på markedet. Foto: Rune
Hansen
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Når landets sogne søndag den 13.
marts ved årets Sogneindsamling sender indsamlere på gaden er det for at
fortsætte kampen mod sulten i verden
og hjælpe folk til at klare sig selv.
GOD OPLEVELSE FOR
KONFIRMANDER

“Sogneindsamlingen er en festlig mulighed for alle generationer til
at arbejde sammen om et fælles mål;
at samle så mange penge ind til verdens fattige som muligt,” siger

GUD OG SPAGHETTI
Flere end 70 børn og voksne fandt vej til gud-og-spaghetti i oktober sidste år.

Gudstjeneste torsdag d. 31. marts 17.00-18.30
Vi fortsætter vores velmodtagne
“Gud og Spaghettigudstjenester”.
Flere end 70 børn og voksne fandt vej
i oktober i fjor, og vi glæder os til at
se jer og mange flere igen den sidste
torsdag i marts.
Når man har fået fri fra arbejde
og børnene er hentet i dagpleje, børnehave eller fritter, så er det hjem til
ulvetimen. Mange er trætte og sultne

og der kan godt ryge en ’finke af fadet’, selvom alle ønsker fred, ro og
hygge.
Forestil jer, at I kunne springe
indkøb og aftensmad over. Forestil
jer, at I tager jeres børn ved hånden
og går hen i kirken for at høre om
Jesus og kristendommen i børnehøjde
og forestil jer derefter at få mad serveret aftensmad for små penge sidst
på en almindelig hverdagseftermiddag.

KOLLEKTEN i feb.-marts

“Gud og spagetti”-gudstjenesten
erstatter søndagens gudstjeneste d. 3.4., hvor vi henviser til nabokirkerne.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

Ved Sogneindsamling 2010 fik Agedrup
Sogns mange indsamlere 17.836 kroner i
bøsserne. På landsplan samlede ca.
23.000 indsamlere 16 mio. kroner ind til
Folkekirkens Nødhjælps arbejde.

indsamlingsleder Karin Ritter i Agedrup Sogn. Ligeledes er det en rigtig
god oplevelse
for vores konfirmander. De
ser, at det nytter
at løfte i flok,
og de har grund
til være stolte af
deres indsats.
Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre
deres liv? Så meld dig som indsamler den 13. marts hos Karin Ritter på
tlf. 65 97 65 30 eller e-mail:
7868@sogn.dk

FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP
Folkekirkens Nødhjælp har
mange forskellige humanitære opgaver rundt om i verden. Og der er altid
alt for mange steder, hvor det brænder på.
Vores frivillige bidrag er med at
sikre at hjælpearbejdet kan fortsætte
rundt om i verden, hvor der er brug
for det. Derfor en stor opfordring til
at lægge et lille eller stort beløb i kirkens indsamlingsbøsse næste gang du
er i kirke. Så slipper du også for selv
at betale porto.

Hvornår? Vi begynder i Agedrup
kirke kl. 17.00, og går derefter hen i
sognegården, hvor vi spiser og hygger sammen. Hele arrangementet varer ca. 1½ time.
● Hvordan? De er ingen krav om tilmelding, hverken til gudstjenesten
eller aftensmaden. Man møder bare
op.
● Hvem? Især for ’før-skolebørn’ (06 år), men alle er som altid meget velkomne, større eller mindre søskende,
konfirmander, bedsteforældre og andre.
● Hvad koster det? Det koster kr. 25
pr. voksen – børn er gratis når de følges med voksne. Der serveres vand
eller saftevand. Andre drikkevarer kan
købes.
●
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KONFIRMANDUNDERVISNING FOR VOKSNE

Sogneaften d. 3.
marts kl. 19.30
i Sognegården

Fyraftensmøder torsdag d. 17. marts
kl. 17.00-19.00 i Agedrup Kirke og
Sognegård og torsdag d. 7. april kl.
17.00-19.00 i Hans Tausens Kirke og
mødelokale, Ruggårdsvej 62

FISCHER BOEL TIL AGEDRUP
Tidligere fødevareminister og landbrugskommissær i EU, Mariann Fischer Boel.

Af Karin Ritter, menighedsrådet
Denne aften får vi besøg af Mariann Fischer Boel, Munkebo, som indtil 2009 varetog posten som landbrugskommissær ved EU-hovedsædet
i Bruxelles.
Vi kender alle denne energiske
dame fra det politiske arbejde og ikke
mindst i en periode som fødevareminister.
I 2008 blev Mariann Fischer Boel
af Europabevægelsen kåret til Årets

Europæer.
Mariann Fischer Boel vil fortælle
om de 5 år i Bruxelles med linjer tilbage til lokalpolitik og linket til livsglæde med menneskelige kontakter og
oplevelser i et internationalt miljø.
Vi ser frem til en spændende aften med indtryk fra en spændende by
og en stor arbejdsplads.
Der er gratis adgang – kaffe med
brød til kr. 30/person. Alle er hjertelig velkommen

NAVNLIG NAVNE
Nyt fra kirkebogen for november og december 2010
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Døbte i Agedrup Kirke
14. 11. 11
05. 12. 11
05. 12. 11
05. 12. 11

William Lindegaard Østerhaab, Skovhaven 200, Bullerup
Caroline Thyregod Vestergaard, Bjerggårdsløkken 64, Odense NØ
Magnus Støttrup Raundahl, Blommehaven 1, Bullerup
Christian Emil Lund Kjersgaard Johansen, Søbyvej 3, Broby

Vielser i Agedrup Kirke
Ingen

Bisættelser/begravelser i Agedrup Kirke
02. 12. 11
16. 12. 11
17. 12. 11
30. 12. 11

Ella Rigmor Pedersen, Brolandvej 17, Bullerup
Jakob Rønn, Hørdumsgade 43A, Odense C
Viggo Gammelgaard Tarp, Rytterkasernen 9A, Odense C
Anny Lund Hansen, Piletoften 8, Agedrup
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Af Lene Bischoff-Mikkelsen
Vi er klar igen med 6. sæson af:
”Konfirmandundervisning for voksne” - et samarbejde med vores venskabssogn Hans Tausens Kirke.
Hvorfor kristendomsundervisning for voksne? Der er stadig en stor
efterspørgsel på, at få genopfrisket
lærdommen fra sin konfirmation, for
ikke alle har en lige skarp hukommelse.
”Konfirmandundervisning for
voksne” tilrettelægges og varetages af
sognepræst Laila Groes fra Hans
Tausens kirke, Odense og Agedrups
sognepræst.
Vi vil i fællesskab stå for undervisningen, som er på skift finder sted
i de to kirker. Der kræves absolut ingen forudsætninger, andet end lyst til
at genopfriske, genopdage eller blive
bekræftet i viden omkring kirken og
kristendommen.
„Kirken“ er det første tema i
Agedrup. Hvorfor ligger den og ser
ud, som den gør? Hvad gør en kirke
til en kirke? Er er forskel på nye og
gamle kirker?
„Fortællegudstjeneste“ er temaet næste gang, vi mødes i Hans
Tausens Kirke: Hvorfor er gudstjenesten, som den er - hvad består den
af og hvorfor?
Sammen ser vi på kirkerummet
og kigger på leddene i gudstjenesten
og som ved enhver anden undervisning vil præsterne fortælle og man må
gerne spørge om alt! Stemningen plejer at være hyggelig og afslappet og
spørgelysten stor.
Efter undervisningen afslutter vi
med at spise vi sammen. Der bydes
på et stykke mad samt et glas til kr.
30 i Sognegården/menighedssalen.
Vel mødt - vi glæder os til at se
dig!

ORGANISTENS
KLUMME
Af Kristin Lomholt, organist
AGEDRUP KIRKES KORSKOLE OG
BØRNEKOR

Kor og korskole er for alle piger og drenge i 2.- 6. klasse, som
elsker at synge og for dig, som har
lyst til at lære at synge. Det er ikke
svært og alle kan lære det!
Hvis du går i 2. kl eller er ny i
koret, starter du i korskole. 2. klelever bliver i korskolen, indtil de
starter i 3. kl. Andre elever i korskole kommer i koret efter ca. 3 måneder. I korskolen lærer du at synge
solmisation (det er sådan noget med
do-re-mi), du begynder at lære noder, og du lærer en masse sjove
sange.
I koret er der lige nu 18 piger
og drenge, som synger (og danser!)
vildt godt. Vi optræder i kirken en
gang om måneden, næsten altid om
søndagen. Vi synger både pop, gospel og klassisk.
Vi synger i Sognegården, men
sommetider tager vi på ture og stævner sammen.
Da vi optræder og er afhængige
af, at du og alle de andre er der hver
gang, får du løn for at være med i
koret. Du kan godt melde afbud,
hvis du er syg eller skal noget vigtigt.

KORTIDER

Korskole torsdage 13.30-14.00
Kor torsdage 14.15-15.45
VON HAGEN

Vi kan se frem til en både vedkommende og flot musikgudstjeneste
søndag d. 13. marts kl. 19.00 med
rockgruppen Von Hagen. Gudstjenesten er for alle aldersgrupper. Både

self” og Friend’s “I’ll be there for
you”.
GOSPEL WORKSHOP MED
EFTERFØLGENDE KONCERT

Workshop for konfirmander i
kirken tirsdag d. 5. april kl. 8.1513.30 med sanger og komponist
Tina Buchholtz.
Der afsluttes med en koncert kl.
19.30, hvor konfirmanderne præsenterer resultatet sammen med
Tina Buchholtz som solist og organist Kristin Lomholt som akkompagnatør. Se nærmere omtale og
foto på bagsiden.
KRYDS I KALENDEREN

børn, konfirmander og det mere
voksne publikum.
Von Hagen er et rock-pop band
bestående af Simon Vinsten Rasmussen på trommer samt af de tre søskende Hjalte på bas, Adam på guitar
og Emilie Hartmann-Petersen med
sang.
Bandet, som også spillede ved
musikgudstjenesten sidste år, har efterhånden spillet sammen i mange år
og nyder at spille til alt lige fra gudstjenester til fester.
Von Hagens repetoire spænder
over flere genrer fra blues og gospel
som “Wade in the water” til mere
kendte rock- og popnumre som
Carpark North’s “Save me from my

X Søndag d. 13. februar kl. 10.00
Børnekoret synger til højmesse i
kirken.
X Torsdag d. 31. marts kl. 17.00
Gud og Spaghetti - børnegudstjeneste i kirken hvor børnekoret medvirker, derefter fælles spisning i
Sognegården.
X Tirsdag d. 5. april kl. 19.30
Koncert med Tina Buchholtz og
konfirmander.
X Skærtorsdag d. 21. april kl.
17.00
Børnekoret medvirker ved den
smukke og højtidlige skærtorsdags
gudstjeneste.
X St. Bededag fredag d. 20. maj
kl. 10.00
Børnekoret medvirker ved højmessen.
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KONFIRMANDER MED TIL SULTAKTION OG GOSPEL
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Også årets konfirmander skal beskæftige sig med Folkekirkens
Nødhjælps projekt “slutsult.nu”.
Fredag d. 11. marts får vi besøg
af Sult-Karavanen, der består af firefem unge, der har været ude som volontører og har mødt folk, der lever
med sulten tæt inde på livet. Samti-

Konfirmanderne skal beskæftige sig med
projekt “slutsult.nu”

dig har de boet hos Folkekirkens
Nødhjælps lokale partnere og medarbejdere og fået indblik i, hvordan de
arbejder på at afhjælpe sulten blandt
verdens fattige.
Tirsdag d. 5. april skal konfirmanderne synge og lære om gospel.
Vi afslutter dagen med en åben koncert kl 19.30 i Agedrup kirke. Læs
mere under „Organsistens klumme“.
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GUDSTJENESTER
*Søndag den 6. februar kyndelmissegudstjeneste (5.sø.e.H3K)
Søndag d. 13. februar (sidste sø. Efter H.3.K)
Søndag d. 20. februar (Septuagesima) Matt. 20,1-16: arbejderne i vingården
Søndag d. 27 februar (Seksagesima) Mk. 4,1-20: Lignelsen om sædemanden
Søndag d. 6. marts (Fastelavn) Matt. 3,13-17: Jesu dåb
*Søndag d. 13. marts (1.sø.i fasten) Matt. 4,1-11: Jesu fristelse i ørkenen
Søndag d. 20. marts (2.sø. i fasten) Matt. 15,21-28: Den kana’anæiske kvinde
Søndag d. 27. marts (3.sø. i fasten) Lk. 11,14-28: Jesus og Beelzebul
*Torsdag den 31. marts Gud-og-spaghetti-gudstjeneste
Søndag d. 3. april (Midfaste) Johs. 6,1-15: Bespisningen af de 5000
Søndag d. 10. april (Maria bebudelse) Luk. 1,26-38: Englen bebuder Maria Jesu fødsel
Søndag den 17. april (Palmesøndag)

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

17.00
10.00
10.00
9.00
9.00
19.00
10.00
10.00
17.00
ingen
9.00
11.00

Lysgudstjeneste

H. A. Bisgaard
C. O. Christensen
Rockgudstjeneste

Med fællesspisning
Henvisning til nabokirkerne
C. O. Christensen.
Familiegudstjeneste

* 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, sognepræst, og
Kristin Lomholt, organist
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En energisk og varm
koncertoplevelse fuld af
humor og livsglæde

VARM OG ENERGISK GOSPEL
Workshop for konfirmander i kirken med Tina Buchholtz tirsdag d. 5. april kl.
8.15-13.30 og koncert tirsdag d. 5. april kl. 19.30. Andre medvirkende er
konfirmander, publikum og Kristin Lomholt (klaver).
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Tirsdag den 5 april skal de
kommende konfirmander ved
Agedrup Kirke hele dagen arbejde sammen med sanger og
komponist Tina Buchholtz om en
række nye salmer og gospelsange på dansk og engelsk.
I Tinas musik oplever man
den oprindelige rå tone fra den
afroamerikanske blues- og
gospeltradition forenet med den
lette lyse nordiske klang.
Både gospelmusikken og
teksterne tager udgangspunkt i at
det liv, vi har fået foræret som
mennesker, og giver os mulighed
for at give det videre i form af
kærlighed, respekt og tilgivelse.
Dagen afsluttes med en koncert hvor konfirmanderne præsenterer resultatet af dagen med
Tina Buchholtz og organist Kristin Lomholt. Da gospelmusikken
har sit udspring i fællessangen
har denne en central placering i
koncerten. Publikum får derfor i
en tryg og varm atmosfære rig
mulighed for at synge med på
både traditionelle negrospirituals
og helt nye numre.

