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NY DANSK FRISKOLE
INDVIET
I I 1988 blev de fleste flygtninge i Odense visiteret på Bullerup Skovgård, som var modtagelsescenter for flygtninge, der lige var
kommet til Odense. Fredag den 18. februar 2011 var mange af disse tidligere flygtninge igen at finde på Skovgaarden, men denne
gang for at deltage i Al- Salahiyah Skolens åbningsreception. Skoleleder Ayub Chahine lagde i sin tale vægt på, at skolen er en
dansk muslimsk friskole, som hviler på demokratiske idealer og i sit værdigrundlag tager afstand fra religiøs ekstremisme.

KIRKEBLADET
LÆS bl.a. om påskens gudstjenester, „Almindelig
dansker?“ Kirkens fødselsdag og
Helligåndens
komme og Mariann Fischer Boels
foredrag i Sognegården.

S. 22-28

God påske!

Det kan du da ikke, Palle!

S. 4-5
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Mandag den 6. juni kl. 17.00 19.00 holder Lokalhistorisk Forening reception for blandt andet inviterede foreninger i anledning af udgivelsen af Ib Holdts bog, Agedrup
Krøniken.
Bogen udgives i samarbejde
med Lokalhistorisk Forening.
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Fru Harriet „Bager“ Albertsen er
næsten samtidig med udgivelsen af
AR 99 lige så stille blevet 99 år, og
Agedrup Rundts medarbejder fandt
derfor lejlighed til at aflevere en
buket blomster. Fødselsdagen var d.
3. marts.
Harriet Albertsen er heldigvis
frisk og rask, selv om hun siger, at
der nu ikke er så meget ved at blive
så gammel.
Hun er formentlig alderspræsident her i sognet, men er”still going
strong” og god at besøge.

Skyttekredsen på
Engløkken

OMDELING
Thomas Olsen, 6010 1499

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

6610 7575

Bullerup Skyttekreds starter på 25
- 50 - og 200-meterbanerne på Engløkken 5 b.
Mandag den 11. april kl. 10.00-12.00
Mandag den 11. april kl. 18.00
Onsdag den 13. april kl. 18.00
Husk, det er mandag aften, der
er hjælpere til børn og junior.

Nr. 99 - april 2011

Sognegården i Agedrup torsdag den
14. april 2011 kl. 19.30
Af FDF Agedrup
FDF Agedrup indbyder til foredrag om FDF Agedrups historie og
er værter med gratis kaffe og brød.
Ikke mindre end 8 forhenværende og nuværende FDFere deltager i afholdelsen: Bestyrelsesformand Jan Vennekilde, Christian
Sohn, Hans Otto Hansen, Hans Ove
Nielsen, Jette & Ole Rasmussen,
Peter Rasmussen og kredsleder René
Skaalum vil fortælle. Historien starter i 1948.
Erik Wendelboes gamle smalfilm (der er overført til dvd) startende med Marselisborglejren i 1952
vil blive vist.
Under kaffebordet vil der blive
vist forskellige historiske og nutidige effekter, som har relation til
FDF Agedrup.
Skulle du få lyst til at erhverve
et nummereret eksemplar af bogen
“FDF Agedrup – 60 års erindringer”,
kan denne købes for 100 kr.
Vi håber, at emnet har din interesse. Det bliver en spændende aften. Skulle du i din omgangskreds
have bekendte (f. eks. gamle FDFere
fra kredsen), som ikke læser denne
indbydelse, bedes du venligst give
indbydelsen videre.
Alle er velkomne. Vi glæder os
til at se dig.

Ny friskole på Brolandvej
i Bullerup bliver genbo
til Agedrup Skole

FESTLIG INDVIELSE AF
AL-SALAHIYAH SKOLEN
Elever fra 1. klasse optrådte med kernedanske børnesange. Indsat i det store billede skoleleder Ayub Chahine.

Af Erik Schmidt
For 23 år siden var Bullerup
Skovgård modtagelsescenter for flygtninge, der lige var kommet til Odense.
Fredag den 18. februar 2011 var
mange af disse tidligere flygtninge
igen at finde på Skovgaarden, men
denne gang for at deltage i AlSalahiyah Skolens åbningsreception.

- Her fra Brolandvej 11 begyndte
vores historie som flygtninge for knap
23 år siden, indledte skoleleder Ayoub
Chahine sin bevægende tale til de
flere hundrede fremmødte.
- I 1988 blev de fleste flygtninge
i Odense visiteret her på Brolandvej
11 i Bullerup. Her boede en stor del
af os, her i idrætshallen, hvor der nu
er kantine, fik vi vores opholdstilladelser, her giftede mange af os sig.
Her fra Bullerup Skovgård begyndte
vores fremtid.
- Nu står vi så her igen for at arbejde sammen om vores børn og for
vores fremtid. Det er en drøm, der
går i opfyldelse, sagde Chahine.
FIRE FOLKESKOLER LUKKEDE

Anker Boye appellerede til forsamlingen
om at bekæmpe vold og ekstremisme.

Forinden havde borgmester Anker Boye holdt åbningstalen. Boye
kunne ikke nære sig for at nævne balladen på Bøgetorvet i Vollsmose, selv
om den nok ikke umiddelbart havde
noget med de fremmødte at gøre.
Omvendt kan man sige, at skolens ledere virkede tilfredse med, at
borgmesteren overhovedet ville stille
op til åbningsarrangementet lige efter at have stået i spidsen for nedlæggelsen af fire folkeskoler i Odense,

heriblandt Humlehaveskolen i Vollsmose.
Formanden for friskoleforeningen, Ebbe Lilliendal, kunne i sin
tale heller ikke lade være med at
nævne balladen om den arabiske friskole i Marslev, som han utvetydigt
opfattede som værende resultatet af
en fremmedfjendsk lokal indstilling.
I den forbindelse roste han Odense Kommune og Agedrup for en
knirkefri modtagelse af Al-Salahiyah
Skolen, som han selv bød hjertelig
velkommen i foreningen.
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DANSK FRISKOLE

Ayoub Chahine lægger stor vægt
på, at Al-Salahiyah Skolen er en dansk
friskole.
- Vi er meget bevidste om, at vi
som friskole har et samfundsansvar.
Vi skal være aktive medborgere.
I skolens formål er der desuden
gjort en del ud af at udtrykke respekt
for demokratiet og en religion uden
nogen form for ekstremisme.
Al-Salahiyah Skolen blev oprettet i 1998 med elever, som alle har anden etniske baggrund. I dag er der
164 elever op til 6. klasse fra 9 forskellige nationaliteter.
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DET KAN DU DA IKKE, PALLE!

Folkekære Palle Brugs trækker sig som uddeler for SuperBrugsen efter at have sørget for endnu en
modernisering af butikken. Kræfter i lokalområdet ønsker dog en folkeafstemning om tilbagetrækningen!
Af Erik Schmidt
- Det her er mig. Jeg kan lide
det, og det går godt. Alligevel har jeg
måttet spørge mig selv: Hvad har du
egentlig lavet det seneste år ud over
at stå til rådighed for Super Brugsen.
For Palle „Brugs“ kom sandhedens time, da han fyldte 61.
- Da skete der noget. Jeg måtte
erkende, at Super Brugsen tog det
hele. Tidligere havde jeg altid overskud til et projekt ved siden af. Men
det har jeg ikke længere.
For nylig traf han et valg.
- Jeg nyder stadig at gå rundt i
butikken, men som uddeler i en stor
Super Brugs er man altså både butikschef, personaleleder og vicevært. Det
er ikke sådan at smyge af sig. Man
kan ikke være brugsuddeler på deltid. Så jeg meddelte ledelsen, at jeg
stopper som uddeler den 30. april.
- Netop den 30. april er min fødselsdag. Jeg bliver 62. Forinden når
vi at åbne en næsten ny butik med ny
grøntafdeling, ny bake-off-faciliteter
og ny facade. Der er fremgang over
hele linjen. Jeg har det godt med at
stoppe, mens det hele går godt.
TAB FOR FORENINGSLIVET

Palle Vennekilde har med sit karismatiske væsen og sit store overskud
og engagement i foreningslivet været
en samlende person i lokalområdet.
For foreningslivet vil hans arbejdsnedlæggelse være et mærkbart
tab. Det har gennem mange år nydt
godt af Palles generøsitet. Ingen er
gået forgæves til ham for at få hjælp
til et arrangement, uanset om der er
brug for en idemager, en båltaler eller en forsanger.
Altid har foreningerne kunnet få
på klods og komme af med overskydende varer, selv om det voldte ham
besvær. Ofte har han leveret små præmier til lotterier og andespil.
Uddeleren er selv rundet af for-

enings-Danmark. Han har fået sin
demokratiske opdragelse i FDB, der
ejer COOP, der ejer SuperBrugsen.
Der er stort set ikke det betydende
styrelsesorgan inden for COOP, han
ikke har siddet i.
Én af hans sidste håndsrækninger til foreningslivet er, at han har fået
fremstillet en vinetiket i anledning af
udgivelse af Agedrup Rundt nr. 100.
Ole H. Christiansen, der er én af
byens ildsjæle, mener ikke, at Palle
Vennekilde kan trække sig tilbage,
uden at have fået lov af beboerne!
- Jeg mener ikke, han kan stoppe,
uden at vi har haft en folkeafstemning!
Også skoleeleverne kender Palle
Brugs. Hvert år har han inviteret 4.
klasserne på besøg til en pædagogisk
fortælling - ja, nærmest en forestilling.
For Palle Brugs er det ikke blot
en time med samfundslære. Det forventede afkast er også, at han minimerer risikoen for, at skolebørnene
rapser ting fra butikken, for „man
stjæler da ikke fra Palle“.
TØJRET TIL ET TRÆ

Da Palle Andersen Vennekilde i
1989 som 40-årig tiltrådte stillingen
som brugsuddeler i Bullerup efter
Svend Mortensen, havde han været
brugsuddeler i Nr. Broby i 11 år.
Han er barnefødt i Bullerup, hvor
han i sin tid stod tøjret til et træ, for at
han ikke skulle sejle rundt på Mølledammen. Han husker også, at han var
med til at høste på Bullerup Skovgård
og gik i skole hos førstelærer Tarp.
Der var matematik i Forsamlingshuset, og her spillede han også badminton. - Der var ombold, når vi ramte
kakkelovnen, husker han.
Palle er født på Bullerup Kro, der
dengang var en almindelig gård. Hans
forældre havde lejet ovenetagen. Den
nu snart afgående brugsuddeler er i
familie med hele den navnkundige
møllerfamilie med efternavnet Andersen.

STØRSTE BEDRIFT

Som brugsuddeler i Bullerup har
Palle Vennekilde haft mange sejre.
I 1997 byggede SuperBrugsen
Bullerup om for 13 mio. kr. Arkitekten bag renoveringen, moderniseringen og udvidelsen af butikken var
Palle Vennekilde selv og butikskonceptet viste sig at være så levedygtigt,
at det har været en spydspidsmodel
for udviklingen af SuperBrugsen.
- Jeg er stolt af den holdbarhed,
som konceptet viste sig at have.
I 2001 blev SuperBrugsen udfordret af to andre dagligvarebutikker,
da Alta (senere Kiwi) etablerede sig
som nabo på butikstorvet, og Netto
fik en afdeling på Kertemindevej.
Palle Vennekilde tog det som en
„spændende udfordring“ og udarbejdede en 8-sider lang handlingsplan,
som skulle gælde for to år.
Planen lykkedes.
- Det første år efter den skærpede
konkurrence mistede vi 8%, men allerede året efter havde vi vendt udviklingen. Og det skete uden at fyre
medarbejdere.
FRIRUM

SuperBrugsen er i 2011 igen under forvandling. Både indvendig og
udvendig. Parat til fremtidens udfordringer. For butikkens førstemand
gennem 21 år, Palle Vennekilde, bliver udfordringerne at leve livet uden
SuperBrugsen.
- Jeg har tænkt mig at bruge det
første år på at rydde op i min dårlige
samvittighed. At lave noget på huset
derhjemme eller feriehuset i Bogense,
at tage mig af min hustru Karin, vores 4 børn og 9 børnebørn og vores
venner. At læse avis, at cykle og stå
på rulleskøjter. Jeg vil forsøge at
skabe det frirum, jeg ikke har haft.
Der er afskedsreception for Palle
Brugs på P-pladsen den 30. april
2011. Kunder er yderst velkomne,
skulle vi hilse at sige.
AGEDRUP RUNDT 99 - april 2011
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100 KR.

Nu kan man igen tegne medlemsskab af beboerforeningen
Af Hans Jørgen Zinther, fmd. ASB
Kære beboere!
Midt i april vil bestyrelsen for
Agedrup Sogns Beboerforening igen
trave vore gader og vænger tynde, når
vi går rundt med “Årets flyer og girokort”.
Hvert års flyer har et nyt lokalt
forsidebillede - og indholdet fortæller om beboerforeningens virke.
Et nyt revyhold til årets Revy i Teltet er klar. Øverst fra venstre er det Rikke Bach
Eriksen, Heidi Kristensen og Lise Haavik. Nederst er det fra venstre Lasse Lomborg
Vinkler, Per Thorhauge og Jan Larsen.

OVERRASKELSEN LISE HAAVIK
Den tidligere Grand Prix-stjerne er med i Revy i Teltet 2011
Af Erik Schmidt
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Traxx. Den anden var hendes tidligere mand, John Hatting.

Der var interessante overraskelser, da revydirektør Sune Krintel og
instruktør Jan Larsen offentliggjorde
den nye skuespillertrup, der skal løfte
årets nye udgave af Revy i Teltet til
nye højder.
Fire af spillerne er gengangere fra
sidste års succesfulde revy i H. C.
Andersen Skoven, nemlig Rikke Bach
Eriksen, Heidi Kristensen, Lasse
Lomborg Winkler og Jan Larsen.
Sidstnævnte forsøger også denne
gang at eftergøre kunststykket fra sidste år som instruktør.
To nye ansigter har fundet teltindgangen og de skrå brædder. Den
ene har et glimrende renommé som
dygtig og kendt sangerinde. Lise
Haavik vandt i 1986 det danske Melodi Grand Prix med sangen “Du er
fuld af løgn”.
Til daglig slår hun sine folder
som sangpædagog og underviser i
sang og brugen af stemmen. Men de
fleste kender hende måske som den
ene del af den hedengangne duo,

PREMIERE 4. AUGUST

Revyens andet nye ansigt tilhører Per Thorhauge, der ifølge Jan Larsen er en entertainer, som Vorherre
ønsker dem.
Per Thorhauge har et langvarigt
engagement i Nyborg Voldspil på sit
CV, ligesom han også har gjort sin
skyldighed ved festspillene på Frøbjerg Bavnehøj - senest med stor succes i gyseren Kvinden i Sort, som fik
5 ud af 6 stjerner i Fyens Stiftstidende.
Per Thorhauge kan ifølge Jan
Larsen både spille, synge og entertaine, så mon ikke der finder en naturlig indbyrdes underholdning sted,
når holdet i starten af maj måned går
i gang med at øve til Revy i teltet
2011.
Der er premiere d. 4. august og
forestillinger den. 5.-6.-10.-11.-12.og 13. august.
Billetsalget starter d. 3. april kl.
10.00, hvor der kan ringes på tlf. 4246
8450.
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HER ER LIDT FOR NYE MEDLEMMER

Du er ikke medlem, fordi du ikke
har tænkt over det. Du vil måske
egentlig gerne være medlem, men har
blot ikke fået bragt medlemskabet i
orden.
Uanset årsagen til et eventuelt
manglende kendskab til beboerforeningen vil vi i bestyrelsen bede dig
overveje at melde dig ind for det kommende år, således at også din husstand
kan bidrage til udvikling, forbedring
og forskønnelse af området samt ikke
mindst til at bevare det etablerede
beboerblad.
OGSÅ LIDT FOR MEDLEMMER

Bestyrelsen i “Agedrup Sogns
Beboerforening” sender hermed en tak
til alle beboere, som var medlem i det
forløbne år, og som dermed støttede
foreningens virke og bladet “Agedrup
Rundt”. Vil du være med til at støtte
dette, så betal kontingentet på 100 kr.
I “Agedrup Sogns Beboerforening” tilstræber vi at medvirke til
byforskønnelse, vi arrangerer “Sankt
Hans festen”, opstiller landsbyens juletræ, vedligeholder flag og flagstang
ved Mindestenen, har et samarbejde
med Odense Kommune om forbedringer af veje og stier med meget mere.
Dit kontingent kan betales gratis ved Bullerup Brugs lørdag den 7.
maj samt lørdag den 14. maj mellem
kl. 9.00-13.00.

NYE BÆNKE OG
SKRALDESPANDE
PÅ BANESTIEN

Cykelsti 45, der går gennem skoven, er netop blevet beriget med nye faciliteter monteret af denne unge belgier.

Af Ole H. Christiansen
Så lykkedes det endelig at få
cykelrute 45, banestien gennem skoven, forsynet med nye bænke og skraldespande. Vi fandt i trafikudvalget

den rigtige knap at trykke på, så vi fik
fornuftige ansatte i Odense Kommune
til at sætte arbejdet med et par nye
bænke og nye skraldespande i stand.
Jeg traf den 17. marts en ung
mand fra Belgien i gang med at ned-

støbe skraldespandene og rette de nuværende bænke op og fik løfte om, at
i hvert fald den ene af dem udskiftes.
Der er vist gået omkring 5 år, siden vi fremsatte ønsket første gang.
Men hurra for en god løsning.

AFKØRSEL MOD AGEDRUP DÅRLIGT SKILTET 7
Når man kommer fra Jylland via motorvej E 20 er det svært at finde Ring 3 og vejen til Agedrup
Af Ole H. Christiansen
For længe siden skrev jeg til Vejdirektoratet om, at skiltningen på
motorvej E 20 ikke var fyldestgørende
for afkørslen til Ring 3 Nord, altså her
til Agedrup og Kertemindevej, især
når man kommer fra Jyllandssiden.
Den 27. oktober 2010 havde jeg
en brevveksling med ingeniør Thomas
Povlsen ved Odense Kommune, som
fortalte, at man i Vejdirektoratet arbejdede på en bedre vejvisning.

Der skete ikke mere, så den 9.
marts 2011 havde jeg kontakt med
Andrew Crone-Langkjær i Vejdirektoratet, hvorefter jeg fik et svar
fra civilingeniør Erik Randrup samme
sted om, at man har taget stilling til
ændrede ruteforløb og vejvisning.
Ændringerne siges at få betydning for kommunale veje, hvorfor forslaget blev sendt til høring hos kommunerne. Man venter stadig på svar.
Men han fortæller også, at ændringerne skal ses i sammenhæng med

KAREN BLIXENS AFRIKA

ændret frakørsel ved det nye supersygehus og fjordforbindelsen nord om
Odense. Man vil lave en samlet løsning, så færre portaltavler behøver
at blive skiftet.
Man erkender altså, at en så kompliceret sag kan trække ud længere
end ønsket.
Jeg bad dog bare om at få opsat
et par skilte med “Ring 3”, så vi og
vore gæster kan finde hertil, når de
kommer ad motorvejen, men nej, så
let er det altså ikke.
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ØKSESTENEN FREM Agedrup Rundt
JUBILÆUMSFESTIVITAS
AF GEMMERNE
PÅ BUTIKSTORVET
Stenen, der blev fundet ved Lundsgård,
skulle fotograferes til Agedrup Krøniken

Af Erik Schmidt

Museumsinspektør Jørgen Jacobsen sammen med lokalhistoriker Ib Holdt.

Ib Holdt er i gang med at indhente
fotos til sin bog, Agedrup Krøniken,
der udkommer 1. juni 2011.
I den forbindelse blev „Øksestenen“ ved museumsinspektør Jørgen Jacobsens mellemkomst velvilligt
hentet frem af museumsdepoterne.
Stenen, der stammer fra bronzealderen, blev fundet af Svend
Frederiksen på Lundsgård mellem
Åsum og Bullerup i 1928.

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.
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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 kl. 15.00
ved boden på
Butikstorvet eller i
SuperBrugsen.
Efter 3. juni 2011 kan
bogen købes i flere
lokale forretninger på
Bullerup Butikstorv
til normalprisen
214,- kr.
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Fredag den 3. juni kl. 15.00
præsenteres AGEDRUP KRØNIKEN på Butikstorvet ved hyggeligt
grillarrangement i det grønne
Af Ole H. Christiansen

AGEDRUP RUNDT kan snart
runde nummer 100, som kommer på
gaden den 1. juni 2011.
Samtidig udkommer Ib Holdts
AGEDRUP KRØNIKEN.
Det fejrer vi ved en uformel
folkereception fredag den 3. juni kl.
15.00-16.30 på det grønne område
ved Butikstorvet, hvor vi vil opstille
et lille telt og en grill. Herfra vil der
blive solgt varme pølser, drikkevarer
og andet mundgodt.
Ved samme lejlighed vil vores
krønikeskriver, Ib Holdt, præsentere
sin nye bog Agedrup Krøniken og signere eksemplarar, der sælges eller afhentes af forudbetalere.
Bogen er udgivet i samarbejde
med Lokalhistorisk Forening, som i
øvrigt holder reception mandag den
6. juni kl. 17.00 - 19.00, hvor forudbestillere også kan afhente deres bøger. De „omliggende foreninger“ vil
ifølge Ib Holdt blive inviteret til dette
arrangement.
AGEDRUP RUNDT fejrer desuden jubilæet med en permanent udvidelse af bladet med 4-8 sider. Af
samme grund er der for første gang i
bladets historie lagt 5 % på annoncerne og forhøjet tilskud fra interessenterne.
Da vi for 17 år siden sendte det
første nummer på gaden, sagde skeptikere til redaktøren, at bladet ville lide
en forsmædelig død på grund af stofmangel. Vore læsere vil vist kunne tilbagevise påstanden.
Der har oven i købet vist sig at
være en formidabel interesse for bladet, også uden for Agedrup, så vi har
for tiden 45 abonnenter ud over Danmark, samtidig med, at bladet kan
læses på Beboerforeningens, skolens
og kirkens hjemmesider.

Af Erik Schmidt

MONTERING AF AUTOUDSTYR
Johnny Svane monterer autoelektrisk udstyr for både erhverv og private. Monteringen foredår der, hvor kunden er.

Johnny Svane har åbnet sin egen
mobile forretning. Han kører nemlig
rundt og monterer elektrisk ekstraudstyr i biler.
- Jeg er uddannet automekaniker
og har arbejdet med biler i 14 år - de
seneste 3 år med speciale i montering
af autoelektrisk udstyr.
Her har Johnny Svane været ansat hos de største monteringsfirmaer
i landet og oparbejdet erfaring.
- Så fik jeg lyst til at stå på egne
ben. Jeg er kørende montør så monteringen foregår der, hvor kunden er,
så kunden ikke har spildtid eller skal
undvære sin bil.
Svane Montering monterer for
både erhverv og private.
Se mere om udvalget af løsninger på www.svanemontering.dk

DE FLESTE PÅ LUNDEN VIL HAVE BUMP
Beboerforeningens trafikudvalg stemte dørklokker på Lunden
Af Ole H. Christiansen

det er tåleligt for de beboere, der har
dristet sig til at bo klos op ad vejen.
Egentlig ville vi have indkaldt til
Det næste store trafikprojekt i
Bullerup er anlæg af et fortov på Lun- et beboermøde om projektet, der på
den og istandsættelse af vejbanen, der den ene side berører beboerne langs
vejen, men i høj grad
da også de trafikanter,
der stadig bruger den
gamle landevej, som
jo også er mange beboeres forbindelse til
Åsum og Nyborgvej.
Men vi havde jo håbet, at et stort antal beboere ville troppe op
til vor generalforsamling og give deres mening til kende. Det
Når Lunden skal bringes tilbage til normal standard efter
skete ikke.
fortovsarbejdet, ønsker borgerne bumpene retableret.

siden kloakarbejdet har henligget som
en særdeles hullet grusvej.
Hidtil har der været et antal bump
på vejen, og spørgsmålet er nu, om vi
ønsker genetablering af disse bump,
eller kan vi på anden måde holde bilisternes hastighed så langt nede, at

HVEM BESTEMMER ?

Udvalget har derfor stemt dørklokker hos beboerne langs Lunden
for at høre deres mening om etablering af bump igen. Beboerne har næsten alle sagt, at de ønsker bumpene.
Et alternativ var, at vi kunne få

sat den tilladte hastighed ned til 40
km/t eller lavere overalt i vor landsby
og dermed opsat et antal påbudsskilte
ved landsbyens trafikveje og få afskaffet de grå skilte med 45 km/t, så
man aldrig ville være i tvivl om den
tilladte højeste hastighed. De firkantede skilte er jo ikke påbudsskilte.
For tiden må man kun køre 30
km/t på grund af vejarbejde. Men på
trods af, at Lunden for tiden henligger som en hullet grusvej, så er der
stadig en del bilister, der kører med
en højere hastighed end den anbefalede på 30 km/t
ENDELIG BESLUTNING

På grundlag af den gennemførte
undersøgelse hos beboerne må vi i
beboerforeningen anbefale kommunen igen at anlægge bumpene som før.
Så må vi håbe, de vil falde i alle bilisternes, herunder udrykningskøretøjernes og bussernes smag, så
ingen, heller ikke beboerne på Lunden, overtræder hastighedsreglerne.
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OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - Agedrup Sogn 1920-40

SYGEPLEJEFORENINGEN
NEDLÆGGER SIG SELV
I 1933 kom “Steinckes store socialreform”. Alle over 21 år
var nu forpligtiget til at søge optagelse i en sygekasse
Af Ib Holdt, fmd. lokalhistorisk Forening
Agedrup Sogn har haft det held,
at have fostret en række af ildsjæle
blandt husmænd og håndværkere. De
tog virkelig del i sognets liv. Brugsforeningen, forsamlingshuset og sognets sygekasse.
Blandt dem var Mads Pedersen
også kaldet Mads Væver og skrædder
R. C. Rasmussen.
Det var den gang sygekassen, der
ved sygdom udbetalte en dagpengesats. Nu er det jo ingen der ønsker at
blive syg, og alle tror at sygdommen
er langt borte. Derfor havde sygekassen tre dagpengesatser - en høj en mellem og en lav sats, og kontingentet
blev så indrettet derefter.

pr. medlem + ¼ til lægehjælp og til
sygehus. Det bliver i 1921 i alt 2.242
kr. fra staten.
Både Mads Pedersen og skrædder Rasmussen skriver breve til læger, til inspektoratet, til amtet, ja
endog til indenrigsministeren. De formulerer sig og argumenterer for deres synspunkter. De har ikke gået i
en højere skole, men i henholdsvis
Holev og Vester Kærby landsbyskole.
MADS VÆVER, SKRÆDDER RASMUSSEN OG MALER DUCH

I 1922 holder Mads Pedersen
som formand. Han afløses af R. Chr.
Rasmussen. Samme år får sygekassen en fast kasserer og hjælp til kontorarbejdet. Det er maler Duch. Han
fortsætter i mere end 25 år.
PENGENE LIGGER BEDST I BORGERDer er i 1924 så mange forandrinNES LOMMER
ger, at bestyrelsen afgår, men umidMads Pedersen havde tilsynela- delbart der efter lader sig genvælge.
dende et slogan længe før det blev Det er formanden skrædder R. Chr.
landskendt, nemlig “at
Rasmussen, næstformanden
pengene ligger bedst i
husmand Kresten Rasmusborgernes lommer”. Der
sen, gartner Karl Jensen,
blev sparet.
murer Carl Riisum, ValdeInspektoratet skriver i
mar Hansen, og mekaniker
1920, at de skal hæve
Vilhelm Johansen.
kontingentet. Mads PeProtokollen skildrer de
dersen skriver til dem “nye problemer, der dukker
at hvis kontingentet hæves
op og man søger hjælp i divil en stor del af medlemrektoratet med hensyn til f.
Ib Holdt
merne benytte den lave
eks.: Hvad skal man stille
Formand for
Lokalhistorisk Forening
dagpengesats, og det vil
op, når en invalideret person
give økonomisk ubasøger hjælp til bad? Skal
lance”.
kassen give hjælp til hudInspektoratet giver sig og kontin- læge?
gentet er stadig 1,50 kr. pr. kvartal.
En læge henviser til “MassageDa der i 1915 er kommet en ny behandlinger”. Det er en læge, Sygesygekasselov, hvor staten yder 2 kr. kassen har meget samarbejde med, så
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de skriver til lægen for nærmere forklaring. I dag kender vi jo alle til
fysioterapibehandling. Det gjorde de
bestemt ikke den gang.
GIK RUNDT OG OPKRÆVEDE
KONTINGENT

Bestyrelsen i Sygekassen har i
næsten 70 år kvartal efter kvartal gået
rundt til medlemmerne efter kontingentet.
I 1925 annonceres der, at man
kan byde på jobbet. Det gør 6 personer. Den lavestbydende vil gøre det
for 54 kr. årligt, den dyreste for 160
kr.
For den ringe løn kører opkræveren hurtigt træt, og Sygekassen sætter selv lønnen op med 88 kr. til i alt
142 kr. årligt. Der er nu 359 medlemmer. Folk gik dengang ikke meget til
læge.
I 1926 holdt Sygekassen sammen
med Sygeplejeforeningen en stor fest,
hvor tidligere formænd var inviteret også lægerne Bichel fra Rynkeby var
med til festen. Der er sket en forandring mellem de to foreninger.
De er ikke mere konkurrenter,
men samarbejder og kan holde fest
sammen. Sygekassens medlemmer
havde jo også brug for sygepleje ind
imellem, derfor havde mange meldt
sig ind begge steder.
LÆGEPARRET BICHEL I RYNKEBY

I 1909 kom ægteparret Bichel til
Rynkeby, de var begge læger og særdeles afholdte. Dr. Bichel irriterede
mangen gæv bondekone ved at anbefale manden at drikke en snaps eller
to på fastende hjerte hver morgen, et
råd som mange fulgte til punkt og
prikke for helbredets skyld.
Dr. Bichel var lidt blød af natur,
men fruen var mere hård i det. Det
var hende, der skar for bylder og trak
tænder ud.
Han havde en stædig islandsk
krikke, som ingen kunne få til at gå
forbi en busk eller en vogn o. lign. så
han væddede med folk om, at det
kunne han da sagtens få den til, og
straks var hesten medgørlig, og den

gik roligt og fredeligt forbi busken.
“Min far, Dr. P. Bichel og hans
kone sled sig op i den store praksis i
Rynkeby”, skriver sønnen Henrik
Bichel om forældrene. Der var ingen
vagtordning ud over ferieafløsere, så
det var ud af sengen mange nætter
hvert år.
Behandlingsmetoderne den gang
var noget utraditionelle. En ung pige
i Rynkeby havde fra barnsben lidt af
blegsot, blodmangel. Hun blev behandlet med “Smedeskæl”, jernspåner fra forhammeren, men det kneb
med at tåle dem, så hun måtte have
natron.
Den 13. sept. 1934 stod at læse i
avisen, at Dr. Bichel var fundet død
på sin moders grav i Tolne ved Frederikshavn.
I omtalen i avisen står der, at
“både nerverne og hjertet var stærkt
angrebne”. Han var simpelthen slidt
op efter 25 års lægearbejde på Fyn fra
Bullerup og Dræby i vest til Rønninge
i øst. Han måtte af sted i al slags vejr
først med hestevogn senere med bil.
EFTER 1933 SKULLE ALLE VÆRE
MED I EN SYGEKASSE

Skrædder Rasmussen holder op
som formand i 1926. Han holder ikke
op med at interessere sig for sagen,
tværtimod, han vælges først til den
overordnede fynske forening for
sygekassevæsenet.
Til ny formand valgtes nu Kresten Rasmussen og til ny næstformand
Møller Andersen.
I en del år var medlemmer rykket ind og ud af Kassen p.g.a. indtægt
og formueforhold. I 1930 fastsætter
staten en ny grænse for medlemskab
af en sygekasse til: “En faglærts
arbejders årsindtægt ved fuld beskæftigelse + 20 %.“
I 1933 bliver Martin Hansen,
Lerhusene, formand og cykelhandler
Madsen, Bullerup Station, bliver
næstformand. De kom virkelig på arbejde for netop det år kom “Steinckes
store socialreform”.
De samlede næsten alle regler om
hjælp til syge og gamle. Herefter var

medlemskab af en sygekasse betingelse for at opnå aldersrente. Alle
over 21 år var nu forpligtiget til at søge
optagelse i en sygekasse.
Når folk herefter søgte om aldersrente, skulle sygekassen erklære, at de
ikke kan udføre et fuldt job mere.
Efter protokollen holdes der bestyrelsesmøde hver anden uge i efteråret
1933.
SYGEPLEJEFORENINGEN NEDLÆGGES

Midt i al bøvlet med at få indarbejdet alt det nye anmoder Sognerådet Sygekassen om at betale 1 kr. pr.
medlem til sygeplejen.
Der indkaldes til ikke mindre end
to generalforsamlinger, hvor Sognerådets forslag forkastes. Nu ønsker
Sognerådet et møde om sagen. Da
bestyrelsen nødig går mod medlemmerne, får den på generalforsamlingen den 27. febr. 1934 bemyndigelse
til at forhandle sig til den bedst mulige ordning for hjemmesygeplejen.
Det er noget helt nyt. Sognerådet må anmode om forhandling med
Sygekassen, der jo repræsenterer den
fattigste del af beboerne, og som rask
væk underkender Sognerådet på
generalforsamlinger. Det var sandelig nye tider.
Opkræveren skal nu kun hente
restancer, i det man på bestemte tider
direkte kunne betale til Claus Duch,
men vedtager også, at foreningens
fanebærer skal have 6 kr. pr. gang ved
begravelser.
Den gamle sygeplejeforening
nedlægger sig selv. Sygekassen an-

moder nu formanden og kassereren
om at gå ind i den forventede nydannede sygeplejeforening.
Man må sige, at de var forudseende, for nu meddeler staten, at efter
de nye love skal Sygekassen sørge for
fri sygepleje i hjemmet af en autoriseret fuldt uddannet sygeplejerske,
som er godkendt af Sygekassevæsenet.
Martin Hansen skriver lakonisk i
protokollen: “Sygekassen indser, at
når Staten udsender nye bulletiner,
nytter det ikke at protestere.”
DÅRLIGE KONJUNKTURER

Konjunkturerne er dårlige for
landbruget, så en del gårdejere indtræder nu med deres hustruer i medlemsskaren.
Ikke kun landbruget havde det
svært i disse år. Der var smalhans over
det hele. På generalforsamlingen i
1935 vedtog man at nedsætte kontingentet til begravelseskassen til 33 øre
pr. kvartal.
Der er så mange penge i kassen,
at der udbetales 15 kr. ekstra ved dødsfald. Direktoratet sætter sig omgående i mod dette. Så bliver kontingentet ved det gamle, men man undlader at opkræve kontingent i oktober kvartal
Den 15. maj 1937 er der besøg
fra Direktoratet, og dette finder, at alle
448 medlemmer er ubemidlede og
nydende medlemmer, da hverken indtægter eller formue overskrider de
gældende grænser. Alt er i bedste orden.
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JUBILÆUMSFESTIVITAS PÅ BUTIKSTORVET
FREDAG DEN 3. JUNI KL. 15.00
PRÆSENTATION AF AGEDRUP KRØNIKEN
PÅ BUTIKSTORVET VED HYGGELIGT GRILLARRANGEMENT I DET GRØNNE
KIG INDENFOR I TELTET OG KØB EN BOG
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HIP HIP BETTY!

Køkkenmontering
v/ Sne dkermester Henrik Damm-Hansen

Har arbejdet 40 år for SuperBrugsen
- altså på samme adresse!

Alt tømrer- & snedkerarbejde

Køkken - Bad - Garde robe - Døre - Vinduer

Af Ole H. Christiansen

Hvenekildeløkken 225
5240 Odense NØ

Betty Madsen i SuperBrugsen
havde 40 års jubilæum som ansat i
SuperBrugsen i Bullerup - altså på den
nuværende adresse, hvilket nok må
anses for at være usædvanligt.
På vegne af AR gav Finn Pedersen og jeg hende en speciel gave i
form af en lysedug af glasperler frem-

Mobiltlf.: 20 73 67 47
Privat:
65 93 86 35

Super Betty - 40 år i Brugsen.

stillet af Finns kone, Karen. Vi syntes ikke, at vi ville gå ind i Brugsen
og købe et par flasker vin til hende.
Derfor den lidt specielle gave.

V/DORTHE KLEINER - GRÆSHA
VEN 15 - 5320 A
GEDRUP
GRÆSHAVEN
AGEDRUP
TLF
TLF.. 6610 8016 - MOBIL 2063 0816

Tir
.-lør
Tir.-lør
.-lør.. fra kl. 9.00

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

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

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

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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KONFIRMATIONER I AGEDRUP KIRKE 2011
7. A søndag den 8. maj 2011 kl. 9.30
Navn og adresse
Frederik Valentin Vinther Andersen, Piletoften 12H, 5320 Agedrup
Simon Georgi Hansen, Hammeren 8, 5320 Agedrup
Nicolai Rossau Holst, Græshaven 9B, 5320 Agedrup
Jesper Larsen, Lunden 76, 5320 Agedrup
Kevin Munkebo Naldal, Arendalsvej 8, 5320 Agedrup
Fie Holbæk Dralle, Arendalsvej 14, 5320 Agedrup
Regitze Hauerholt, Agedrupvej 22A
Marie Lindø Henker, Brolandvej 15, 5320 Agedrup
Emilie Jørgensen, Hvenekildehaven 6, 5240 Odense NØ
Josefine Nielsen, Engtoften 31, 5320 Agedrup

Forældre
Pia Valentin og Kim Vinther Andersen
Flemming og Susan Georgi Hansen
Susan Holst Rossau og Kenneth Rossau
Marianne Pedersen og Brian Larsen
Lene Munkebo Hansen og Bo Tue Naldal
Birthe Holbæk Dralle og John Dralle
Maybrith og Anders Hauerholt
Mette og Kent Henker
Laila Jørgensen
Lene og Ole Nielsen

7. A søndag, den 8. maj 2011 kl. 11.00
Emil Aagaard Pedersen, Kærhaven, 5320 Agedrup
Emil Johan Poorthuis, Skovhaven 92, 5320 Agedrup
Kristian Kleiner Juel Rasmussen, Græshaven 15, 5320 Agedrup
Viktor Nørregaard Skafte, Kærbygade 20
Mads Witek, Parallellen 5, 5320 Agedrup
Cille Nordlund Reinholt, Daltoften 109, 5320 Agedrup
Sara Mailand Rosengreen, Brolandvej 24, 5320 Agedrup
Cecilie Damgaard Serritslev, Brolandvej 99, 5320 Agedrup
Zia de Claville Skytte, Buen 29, 5320 Agedrup
Cecilie Krüger Wanscher, Lunden 43, 5320 Agedrup

Helle Aagaard og Tage Pedersen
Pia og Klaus Poorthuis
Dorthe og Lars Rasmussen
Kirsten Nørregaard Jensen og Jens Skafte
Hanne og Thomas Witek
Gitte og Lars Nordlund Reinholt
Heidi Mailand Rosengreen og Jesper Rosengreen
Marianne D. Serritslev og Ulrik Petersen
Jane og Tom Skytte
Sandie og Kenneth Wanscher

7. B søndag den 15. maj 2011 kl. 11.00
Nicolas Skou Berg, Hvenekildehaven 57, 5240 Odense NØ
Sofie Just Bom, Fredemarksvej 62, 5320 Agedrup
Niclas Dyrvig, Daltoften 73, 5320 Agedrup
Aske Foght-Nielsen, Hvenekildevej 26, 5240 Odense NØ
Morten Gellert Geltoft, Bødkerstræde 2, 5240 Odense NØ
Alberte Hauerholt, Agedrupvej 22, 5320 Agedrup
Emil Kristiansen, Daltoften 56B, 5320 Agedrup
Signe Amalie Madsen, Humlehaven 6, 5320 Agedrup
Maria Elisa Mattson, Daltoften 119, 5320 Agedrup
Frederik Møller, Lunden 62B, 5320 Agedrup
Kim Damgaard Nielsen, Kirsebærhaven 15, 5320 Agedrup
Mira Anna Kierkegaard Nielsen, Brolandvej 713, 1., 5320 Agedrup
Rikke Helen Pedersen, Borsvinget 1, 5320 Agedrup
Jesper Hauvre Rasmussen, Hvenekildeløkken 182, 5240 Od. NØ
Louise Udsen Steffensen, Skovhaven 148, 5320 Agedrup
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Per og Lotte Skou Berg
Kurt og Anette Just Bom
Renate og John Dyrvig
Eva Foght-Nielsen og Niels Mørk
Lis Geltoft Petersen og Jørgen Geltoft
Maybrith og Anders Hauerholt
Helle og Søren Kristiansen
Randi og Carsten Madsen
Maibritt og Jens Mattson
Tina og Jens Møller
Annegrethe og Lars D. Nielsen
Annette og Johnny Nielsen
Gitte og Jørgen Pedersen
Kirsten Hauvre og Michael Rasmussen
Tina Udsen Steffensen og Michael Steffensen

ABB FÅR FAST SIDE
I AGEDRUP RUNDT
Agedrup-Bullerup Boldklub fejrer 20 års jubilæum - og
skruer op for klubambitionerne
Af Michael Stengel Petersen, ABB
ABB har fået en fast side i AGEDRUP RUNDT.
Vi vil gerne fortælle jer om, at vi
faktisk har en ret stor fodboldklub her
i lokalområdet.
Vi er kun en oldboysklub, som
dog tæller omkring 60 aktive spillere
og flere frivillige mennesker.
Vi har faktisk 20 års jubilæum i
dette år, og det vil vi markere med
nogle festlige dage lige efter sommer.
Jeg kan endnu ikke løfte sløret for programmet, men forhåbentlig i næste
nummer vil der være et færdigt program.
Vores klub tæller pt. 4 hold, som
er fordelt med et ungt oldboyshold (30
år+) også kaldet onsdagsholdet. Så
har vi et veteranhold (45 år+), som
spiller om torsdagen. Endelig har vi
2 mandagshold (38 år+).
Vi spiller alle vores hjemmekampe på Agedrup Park (ved skolen).
KENDT FOR GÆSTFRIHED

Vores klub er meget socialt anlagt, men det skal dog siges, at når vi
går på banen, så vil vi selvfølgelig
vinde kampen. Det er jo sjovest at
komme ind til omklædning, når vi har
vundet.
Rent socialt fungerer vores klub
helt optimalt. Næsten til hver hjemmekamp bliver der tændt op i grillen,
og blandt andet derfor ved jeg, at
mange vores modstandere ser frem til
at komme og spille på Agedrup Park,
for vi er meget kendt for vores gæstfrihed.
Det er faktisk blevet sådan, at
nogle af vores modstandere blandt
andet fra veterankredsen byder os ind

Vi er så småt i gang, men der er stadigvæk et stykke vej. Vi har lavet en
43 m2 overdækning.
Agedrup Park er vores lille stadion, og det er blevet til ved en masse
arbejdskraft og nogle gode sponsorere. Vi har næsten bander halvvejs
rundt, men kunne selvfølgelig sagtens
bruge nogle flere stykker. Det koster
kun 2500,- kr. + moms for en 10 årig
periode. Ja, du læste rigtigt!
Fordi vi har nogle fantastiske
sponsorer her i klubben, har vi sidste
år fået et trådløst stadionur. Det er
meget godt gået af en oldboysklub.
Der er desværre ikke ved bladets
deadline kommet turneringsprogram,
som vi kunne bringe i dette nummer
af Agedrup Rundt, men det er selvfølgelig med i næste nummer.

www.Agedrup-Bullerup

Den lokale oldboysklub har fået et trådløst, sponsorbetalt stadionur og arbejder
nu på at få etableret et klubhus i Agedrup
Park, som også er blevet godt besat med
reklamebander. En bandeplads kan fås
til rørende billig pris.

til en gang fælles spisning, når vi spiller ude hos dem.
Som et nyt tiltag i sæsonen 2011
vil vi forsøge at hænge plakater op i
lokalområdet, hvor vi fortæller, hvornår der er fodbold i Agedrup.
Det kunne være rart med lidt flere
tilskuere, selvom om der er godt besøgt, når der er bold i Agedrup Park.
Sidste år mødte vores unge oldboyshold OBs mesterhold, hvor mere
end 125 voksne og børn kom for at se
på.
KLUBHUS, BANDER OG STADIONUR

SPILLESTED
Agedrup Park (ved skolen)
BESTYRELSEN
Formand
Michael Stengel Petersen – 4091 5497
Kasserer
Jens Mattson – 3025 8697
Henrik ‘Damixa‘ Nielsen – 2927 0316
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Holdlederne
FBU junioroldboys
Anders Villemose – 2224 1328
Claus Eisner – 2639 9279
Superoldboys – mandagshold 1
Lars Engstrøm – 6120 9245
Super oldboys – mandagshold 2
Rex Jacobsen – 2830 5609
Jens Mattson – 3025 8697
Veteraner
Lars Ingo Andersen – 6025 9232
Flemming Lauritsen – 2814 6996

Vi håber, at kunne gentage succes’en fra sidste år. Vi arbejder også
på at få et klubhus stablet på benene.
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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

FRA ELEVER TIL ELEVER

April/maj
KALENDEREN
24. 3. 11
16. 4. 11 - 25. 4. 11
28. 4. 11
Uge 18-19
Uge 19
20. 5. 11
26. 5. 11
27. 5. 11

Skolebestyrelsesmøde
Påskeferie
Skolebestyrelsesmøde
Skriftlige prøver
Tværuge, ændrede mødetider
St. Bededag – fridag
Skolebestyrelsesmøde
9. klassernes sidste skoledag

Imponerende
hvad ældre
elever kan, hvis
økonomien og
rammerne er i
orden

Hoptrup Efterskole - Efterskolen for
scenekunst i Danmark - besøgte for nylig
Agedrup Skole. Alle elever store som små
fik en flot musisk og æstetisk oplevelse.
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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.)

AGEDRUP RUNDT 99 - april 2011

TO NYE BØRNEHAVEKLASSER
48 elever indskrevet til de nye bh-klasser, hvilket bliver til to klasser.
Forskønnelse af skolegange og værdiskabe til de ældste elever.
Politisk vision vedtaget. Kai Holm har 40 års jubilæum.
Af Birgitte Andersen, skoleleder

BIRGITTE

noget nyt. Der er opsat skabe, så alle
eleverne i overbygningen kan få et
På grund af den nye struktur for aflåst skab. Eleverne skal betale et
Odenses skoler, hvor 3 skoler fra næ- depositum, der svarer til en ny lås,
ste skoleår nedlægges, var indskriv- når de får udleveret en nøgle. Mange
ningen til næste års børnehaveklasser elever har computere og mobillagt i starten af marts, hvilket er no- telefoner med i skole og har i nogle
get senere end vanligt.
tidsrum brug for at kunne anbringe
Vi har fået indskrivdisse under sikre forhold.
ningen godt overstået.
De vil også kunne bruges
Informerer til værdigenstande af forStort set alle har henvendt sig i uge 9, hvor
skellig art, når eleverne er
indskrivningen fandt
til idræt.
sted. Det betyder meget
Det har været et stort
for skolernes videre
ønske fra elevrådet, at få
planlægning, at vi har
denne mulighed, så vi
hørt fra alle, så en stor tak
glæder os over, at det har
til de berørte familier for
kunnet lade sig gøre. Det
jeres fremmøde!
har været en stor investeDer er 48 børn skrevet ind, så det ring, som vi ikke løbende har resurbliver til 2 klasser, og der bliver des- ser til, så også her er det af stor beværre ikke mulighed for at optage tydning, at eleverne passer på invenbørn, der ikke bor i skoledistriktet. taret.
Det er en stor skuffelse både for de
familier, hvor ældre søskende i for- 40 ÅR PÅ SKOLEN
vejen går på skolen og for dem, der
Den 23. marts fejrer vi Kai
af andre årsager har søgt vores skole; Holms 40-års jubilæum på Agedrup
men det er desværre en konsekvens Skole. Ikke alle når at arbejde som læaf de spilleregler, byrådet har beslut- rer i så mange år og slet ikke på
tet for området. Vi må ikke oprette samme skole. Kai blev ansat i august
flere klasser, end der er behov for til 1970, og som den regnestærke læser
eleverne fra eget skoledistrikt.
vil bemærke, er det mere end 40 år
siden. Det skyldes, at han i en korSLIDT SKOLE FORSKØNNES
tere periode arbejdede i Norge.
Mange steder bærer skolen præg
Kai har i alle årene været en meaf, at den har en del år på bagen. Vi get aktiv lærer, specielt på idrætshar brugt en del år på at renovere området. Han var i nogle år svømmeklasselokalerne, og nu er turen kom- lærer i Vollsmose Svømmehal for
met til vestgangen, hvor skolens kon- skolesvømning og har i flere periotor, SFO og indskolingsafdelingen der videreuddannet sig bl.a. til
holder til.
praktikkontaktlærer for lærerstudeArbejdet er påbegyndt, der er rende og AKT-vejleder. AKT står for
fjernet overflødige knager, rokeret adfærd, kontakt og trivsel og der arrundt på skabe og endelig skal væg- bejdes med elever, der har problemer
gene males. Vi glæder os meget til en på disse områder.
Jeg ønsker Kai hjertelig til lykke
flot gang, og håber at alle de, der færdes her, vil være med til at passe godt med jubilæet og takker for den store
på den.
indsats, han har ydet gennem alle
I fællesrum Nord er der også sket årene.
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POLITISK VISION OG PRAKSIS

Visionen for fremtidens skole i
Odense er blevet vedtaget politisk. Vi
skal så i gang ude på de enkelte skole
med arbejdet med at omsætte den til
praksis.
Tanken er, at skolerne skal finde
deres egen vej i dette arbejde hjulpet
på vej af inspirationskonferencer arrangeret af skoleafdelingen. I dette
forår har der været en konference med
titlen: “Fremtidens Skole. Inkluderende læringsmiljøer - hvordan?” og
en udviklingskonference om “Ungemiljøer”.
Folkeskolerne i Odense skal arbejde inkluderende. Det betyder, at
vi i arbejdet skal se på hele klassen.
Alle er aktører og kan yde forskellig
former for bidrag til, at en klasse bliver et velfungerende fællesskab.
For børn er det at tilhøre et fællesskab meget afgørende. Ønsket
om at være sammen med nogen er
mere styrende for børns adfærd end
det, de er sammen om.
Alle voksne, der har relationer til
børnene, er vigtige i dette arbejde.
Forældre er derfor også vigtige aktører i arbejdet for at få en velfungerende klasse. Et vigtigt bidrag i dette
arbejde er, at være opmærksom på
ikke at omtale børn dårligt. Det er
også vigtigt at alle forældre deltager i
de forskellige arrangementer og møder, der bliver inviteret til.
Alle forældre har en betydning
for at skabe en velfungerende klasse.
Både børn og voksne bliver klemt af
negative historier.
Undervisningsministeriet har udarbejdet materialet “Den usynlige
klassekammerat”, der handler om det
vigtige forældresamarbejde. Materialet kan ses på nettet, hvis man er interesseret i at vide mere om dette.
Visionen er et offensivt initiativ,
som skal gøre folkeskolen i Odense
klar til at møde en fremtid, hvor kravene til vores børn og unge ændrer
sig hurtigere og hurtigere. Det er en
stor opgave, og afgørende for at vi kan
løse den med succes, er et godt og
konstruktivt samarbejde mellem alle
de betydningsfulde voksne, børnene
møder.

BØDER FOR ULOVLIG STANDSNING
Nu bliver al standsning og parkering udenfor afmærkede pladser på skolens
parkeringsplads forbudt alle hverdage i tidsrummet 06.00 – 17.00

Af skolebestyrelsen
Igennem mange år har der være
store problemer med, at forældre holder i deres bil udenfor afmærkede
pladser på skolens område.
Dette har dagligt skabt farlige
situationer for børn og gående på vej
hjem fra skole.
Skolebestyrelsen og skolen har
forsøgt at løse problemet med dialog
og oplysning, men uden nogen virk-

ning. Skolen har derfor i samarbejde
med skolebestyrelsen ansøgt om etablering af standsning og parkeringsforbudszone på skolens område.
Trafikafdelingen ved Fyns politi
har undersøgt sagen og givet tilladelse
til etableringen.
Det vil i praksis sige, at standsning og parkering udenfor afmærkede
pladser er forbudt alle hverdag i tidsrummet 6.00 – 17.00.
Ved overtrædelse kan pålægges

en parkeringsafgift på 590 kr.
Skiltningen vil blive opsat ved
skolens indkørsel i nærmeste fremtid.
Skolebestyrelsen understreger, at
de nye regler er lavet for at sikres vores børns skolevej – ikke for at genere forældrene.
Endvidere opfordres børnene til
at cykle / gå i skole.
Det er stadig forbudt at køre ind
på skolens område i tiden 07.30 –
12.00, medmindre det er erhvervskørsel.
Så hold godt øje med skiltningen!
Benyt én af de 48 afmærkede pladser
og undgå en parkeringsafgift.

ANNA KATRINE
SKYDER MED
SKARPT
Anna Katrine fra 6. b er skarpskytte. Skydning er noget, hun går til
i skytteforeningen. At hun har en sikker hånd opdagede klassekammeraterne, da forældrerådet havde arrangeret en klassefest i Skyttehuset. Kun
enkelte skud ramte ikke i plet, og hun
har til stævner opnået at ramme centrum 20 gange ud af 20 mulige.
6. b’s skyttedronning ved Skyttehusets 25 m -bane.

NYE AFLÅSELIGE 19
SKABE TIL DE
ÆLDSTE ELEVER

I Fællesrum Nord kan alle eleverne i overbygningen nu få et aflåst skab til rådighed.

Det har længe været en ønske for
elevrådet, at de ældste elever kan
komme af med deres værdifulde gear
et sikkert sted. Det kan være mobilen eller den bærbare, når der er idræt
i hallen eller lignende.
Nu er ønsket blevet opfyldt. Eleverne skal betale et depositum,
der svarer til en ny lås, når de får udleveret en nøgle.
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MANGE NYE MEDLEMMER
Generalforsamlingen i Beboerforeningen
Af Ole H. Christiansen
Aldrig har beboerforeningen haft
så mange medlemmer. 500 ud af 1250
husstande er ikke en dårlig organisationsprocent for en beboerforening. Til generalforsamlingen den
16. februar var der dog kun ca. 20
fremmødte.
Formandens beretning omfattede
beslutningerne på de 5 bestyrelsesmøder og de deraf følgende aktiviteter.
Vi har i årets løb gjort lidt for at få
fortove i nødvendigt omfang, men
som omtalt i AR blev det ikke til noget med ét til kirken, mens man er i
fuld sving med ét på Lunden. Juletræet
ved torvet blev opstillet som sædvanlig, men med nye lyskæder, der ikke
så let frister til ødelæggelse.
Beboerforeningens formand,
Hans Jørgen Zinther, er også formand
for Heksefonden, og foreningen er
derfor tovholder ved Sankt Hans festen. Det næsten nye telt stod sin
prøve ligesom det nye højttaleranlæg.
Det er finansieret af Forstadspuljen.
Modtageren var Heksefonden, som
tidligere har betalt vort nye telt og for
nogle år siden for landsbyens flagstang ved 5. maj stenen - i svinget ved
Brolandvej.
Det var Heksefondens overskud,
der blev fordelt til dagplejemødrene
og Seden rideklub.
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MANGE NYE MEDLEMMER

Foreningen har i det forløbne år
haft 500 betalende medlemmer, og det
har givet overskud i kassen.
Da Agedrup Rundt nødvendigvis

må udvide med nogle ekstra sider,
kommer det også til at koste lidt mere
at drive bladet, så efter ønske fra AR
blev bestyrelsen enig om, at forhøje
tilskuddet med 2.000 kroner pr. år,
mens kirkens tilskud forhøjes med det
dobbelte.
Fortsætter økonomien med at
være positiv, så kan foreningen for
første gang i flere år sætte nye aktiviteter i gang. Kontingentet blev af generalforsamlingen sat til 100 kroner
pr. år pr. husstand.
AGEDRUP RUNDT

Finn Petersen berettede, at bladet udvides med 4-8 sider for at få
plads til mere stof. Juninummeret bliver et jubilæumsnummer, idet det er
nummer 100.
Ud over den lokale omdeling af
bladet til samtlige husstande i 5320
området, sendes det til 35 abonnenter og annoncører, bladredaktioner,
DR og TV-stationer og afdelinger på
rådhuset.
Bladets regnskab balancerer med
140.000 kroner om året. For første
gang i bladets 16 årige historie er
annoncepriserne blevet øget med 5%.
TRAFIKUDVALGET

Trafikudvalget har beskæftiget
sig med fortove og en forbedring af
cykelstierne på Kertemindevej, der er
resulteret i, at kommunen har forsynet dem med en hvid stribe langs vejgrøfterne, så man ved cykellygternes
svage lys kan se stiernes afgrænsning.
Vi havde jo truet kommunen med at
gøre det selv, men er taknemlige for
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kommunens lydhørhed.
NYE I TRAFIKUDVALGET

Valgene til bestyrelsen var genvalg, mens trafikudvalget fik 4 medlemmer, nemlig Ole H. Christiansen,
Kathrine Sørensen, Greta Nielsen og
René Theilgård. Revisorerne var genvalg, og vi fik valgt Erik Pedersen,
Agedrupvej ind som revisorsuppleant.
Foreningen har en plan om at arrangere et fællesarrangement i H.C.
Andersen-skoven til sommer.
Der fremkom et ønske om en fælles oprydningsdag i vores område
samt rydning af planterne, der breder
sig helt vildt i søen ved Skolen.
Endvidere ønsker vor flagmand
Keld Espersen at blive afløst, så jobbet er ledigt nu.

Konkurrence genoptages

KEND DIT
NÆROMRÅDE

Af Hans Jørgen Zinther, ASB
Beboerforeningen genoptager
vor lille konkurrence for det kommende år. På vor hjemmeside
www.agedrupsogn.dk vil der, hver
gang Agedrup Rundt udkommer,
være indsat et nyt billede. Man skal
så gætte, hvor billedet er taget.
Stedsangivelsen skulle gerne
være ret præcis. Svaret sendes til
konkurrence@agedrupsogn.dk – og
blandt de rigtige besvarelser, som indsendes de første to uger efter udgivelsen, trækkes der lod om to gode
flasker rødvin fra Super Brugsen.
Vinderen præsenteres i følgende
nummer af AR.

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

PARKERING PÅ HOSPITALET
Får vi post hver dag herude, spørger Olivia.

Jo ældre vi bliver, jo mere får vi
åbenbart vor gang på “O’ense
Sy’hus”, der nu hedder et universitetshospital.
Jeg har oplevet at få en seddel
derudefra om, at jeg har gratis parkering, når jeg skal til behandling, men
er man nu ikke patient, skal man altså
betale for at parkere og købe billet i
en automat, der tilsyneladende er opstillet af et parkeringsfirma i Århus.
Efter at have læst en masse læserbreve om det i Stiften, kunne jeg
da godt lide at vide, om det er det
firma, der stryger pengene eller om

ejeren af pladserne får del i dem. Det
synes, som om der er tale om et firma,
der kun ønsker at tappe fynboerne for
deres sparepenge.
Jeg har endnu ikke derude set de
såkaldte parkeringsvagter, som jeg i
et par tilfælde har kunnet bruge til at
anvise mig en ledig plads til og holde
vagt om min bil og dermed holde biltyve væk. Men da er de i hvert fald
usynlige.
Hvor bliver vore penge mon af ?
Med venlig hilsen
Olivia W. Olsen

Kære Olivia
Ja, der er vi godt nok kommet
uden for vor landsby, men det er jo
stadig i kommunen.
Sygehusledelsen har svaret, at
opgaven med at sikre ordentlige parkeringsforhold efter EU-licitation er
overladt til parkeringsgruppen ApS
(ejes af advokat Jørgen Pedersen), der
med hård hånd håndhæver parkeringsreglementet (som en slags politi)
og opkræver bøder for biler, der ikke
har en parkeringsbillet i forruden, eller hvis deres hjul berører afstribningen, og det gælder for alle leverandører, besøgende og personalet.
Endvidere er man opmærksom
på, at brand- og flugtveje ikke spærres (Har i hvert fald ikke været tilfældet under den seneste ombygning.
Tværtimod).
Man fortæller også, at man til
rådighed for besøgende bilister stiller P-guides med gule veste, der alene
har til opgave at hjælpe dem. Har aldrig set dem.

Indtægten, som nok ikke redder
sygehusets økonomi, har i 2009 været 5,6 mio kroner, hvoraf halvdelen
tilfalder parkeringsgruppen ApS. Det
er ikke lykkedes at få svar på, om det
også omfatter bøderne, der normalt er
på 510 kroner, eller om pengene bruges til parkeringsgruppen alene eller
sammen med deres advokatfirma, der
fører sagerne om bøderne.
Jeg har i sagen været i forbindelse
med en borger, der har været særlig
hårdt ramt af firmaet og Advokatgruppen ApS, som han kalder de
skurkagtige terroradvokater i Århus.
Han nægter simpelthen at betale bøderne og forklarer, at advokaterne
udnytter den stressfaktor, der ligger i
at sende en stævning ud.
Han skriver, at vore læsere simpelthen også skal nægte at betale, da
dommerne anser dem for småsager,
hvorfor systemet til sidst vil bryde
sammen, hvis alle gør det. Men han
er også gået et skridt videre, da han
regner med at få stillet et lovforslag i

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

Nyt på ASB‘s
hjemmeside
www.agedrupsogn.dk

Folketinget om, at offentlige, skattebetalte institutioners P-pladser ikke
må udbydes i licitation. De skal ikke
være “cash-cows” for grådige terroradvokater og deres ligesindede.
Med venlig hilsen
Ole H. Christiansen
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FRA ØSTERGAARD I KØLSTRUP TIL BRUXELLES
Tidligere landbrugskommissær Mariann Fischer Boel gæstede Sognegården
Mariann Fischer Boel, Østergaard.

Af Ole H. Christiansen
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Det var en afslappet Mariann
Fischer Boel, vi 40 tilhørere mødte i
Agedrup Sognegård.
Frem til 2009 var hun i fem år
som den første kvindelige kommissær
for landbrug i EU den gæve, lyslokkede pige, der lyste op i det mandsdominerede foretagende.
Men tag ikke fejl, hun ser sig selv
som en bondekone, der har forstand
på det, hun har med at gøre, og hun
mener ikke, hun lod sig trække mere
rundt i manegen, end hun selv ville.
Et møde med 600 tyske landmænd i Bayern var en særlig oplevelse
for hende, da de bayerske bønder i begyndelsen ikke havde fidus til en
kvinde fra Danmark, men senere nødtvunget måtte anderkende kommissærens faglige indsigt.
I Mariann Fischer Boels tid blev
de EU-støttede vinsøer delvis afskaffet og sukkerprisen nedsat, men ifølge
den tidligere kommissær kan nogle
lande være meget kreative med hensyn til at malke EU for store tilskud
til ting, der ikke findes mere, og her
så hun en opgave, der skulle løses.

og hun havde 2 chauffører til rådighed og et antal sikkerhedsfolk, som
sørgede for, at ingen kom hende for
nær. Derfor var det et mindre chok
for dem, at hun stoppede karavanen
et sted i Frankrig, hvor en masse protesterende landmænd var forsamlede,
stod ud og gik i dialog med dem.
STATSMINISTERENS OPKALD

Mariann Fischer Boel havde været fødevareminister for Venstre, da
statsministeren en dag ringede til
hende i Kølstrup og fortalte, at han
havde udset hende til at være Dan-

AGEDRUP KIRKE

marks kommissær, og da der helst
skulle en kvinde af sted, var hun et
oplagt emne.
Det er klart, at det må være noget af en balancegang at arbejde så
meget uden for hjemmet og alligevel
ikke forsømme familien, så eksempelvis børnebørnene ville glemme hende.
Det kræver, at man er stærk og kan
overkomme det hele. Det er mit indtryk, at Mariann Fischer Boel har styr
på det hele, også når andre i dag forsøger at få hende til at agere i andre
sammenhænge.

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

IKKE ALENE

Som kommissær havde Mariann
Fischer Boels en flok rådgivere, der
arbejdede lige så meget, som hun selv
gjorde.
Hendes rejser rundt til de 27 medlemslande foregik hovedsagelig i bil,

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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Langfredag er alteret dækket af en sort dug uden lys og blomster, men påskedag er glædens dag.

PÅSKENS GUDSTJENESTER
Biskop Kresten Drejergaard prædiker i Agedrup Kirke 2. påskedag, den 25. april 2011
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
PALMESØNDAG D. 17. APRIL KL.
11.00

Indtoget i Jerusalem.
Familiegudstjeneste med hele
påsken som tema. Børnevenlig gudstjeneste. Der er uddeling af påskeliljer - og kirkekaffe efter gudstjenesten.
SKÆRTORSDAG D. 21. APRIL KL.
17.00

Jesus spiser sammen med disciplene
for sidste gang og indstifter nadveren.
Der er naturligvis altergang med
’rigtigt’ (hjemmebagt) brød, som brydes og deles.

LANGFREDAG D. 22. APRIL KL 16.00

Lidelseshistorien med Haydns “De 7
ord på korset”.
Alteret er denne dag dækket af
en sort dug uden lys og blomster.
Musikgudstjenesten er liturgisk dvs
består af læsninger i veksel med fællessalmer, solo og strygerkvartetten
under ledelse af Leif Bjørk, Odense
Symfoniorkester (se mere under
organistens klumme). Ingen nadver.
PÅSKEDAG D. 24. APRIL KL. 10.00

Kristus er opstanden! – Han er sandelig opstanden!
Kirkesanger Annie Leth synger
påskesolo.
Glædelig påske! Der bydes på

champagne og påskeæg efter gudstjenesten.
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2. PÅSKEDAG D. 25. APRIL KL. 10.00

Vandringen til Emmaus, hvor 2 af
disciplene genkender den opstandne,
da han bryder brødet.
Prædikant er Biskop Kresten
Drejergaard

LITTERATURKREDS
Litteraturaftnerne fortsætter.
For yderligere oplysninger - kontakt sognepræsten.
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ALMINDELIG DANSKER?
Er man ikke sofavælger, hvis man vælger dåben fra? spørger sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen i denne tankevækker af et indlæg
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Påsken nærmer sig, og det er
længe siden, vi så julekalender. Her i
præstegården fulgte vi på DR2
’Berthelsen på Caminoen’. En tvværts lange pilgrimsvandring til
apostlen Jacobs grav i Santiago de
Compostella, der siges at forandre den
gående for evigt.
Bertelsen møder her Svend Trøst,
som han under en gudstjeneste hvisker til, om han er religiøs?”Nej!”,
svarer Svend, og ser forundret ud:
“Jeg er almindelig dansker”.
Senere på Caminoen fortæller
Svend, at der nok er ét eller andet,
mere mellem himmel og jord og afslører også, at han går i kirke engang
imellem. Men, religiøs? Næ, det synes Svend nu ikke.
KUN 53% AF ODENSES SMÅ ER DØBT

Statistisk er de fleste af os (80,9
%) som Svend i folkekirken, men
medlemstallet daler og i disse år drastisk. Ikke bare i hovedstadsområdet,
men i f.eks. Odense Domprovsti er i
2009 kun 53,4 % af de 1-2 årige døbt.
I Agedrup bliver de fleste stadig
døbt også flere end landsgennemsnittet, men der sker altså noget på landsplan og kommer medlemstallet under
50 %, giver det vel ikke længere mening at tale om en Folkekirke.
Og hvad så?
I Danmark har vi i mere end 1000
år haft et kristent værdigrundlag.
Måske vælger vi ved en grundlovsændring at følge Sverige og adskille
stat og kirke, men endnu hviler vores
moral, jura, ja menneskesyn trygt og
tungt på lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Det er ham, der
uden at stille spørgsmål hjælper en
hårdtsåret fremmed, da han har brug
for det.
Vore normer udspringer heraf,
men fortsætter tendensen, må der nød-
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Berthelsen spørger i TV-udsendelsen
’Berthelsen på Caminoen’ Svend Trøst,
om han er religiøs? ”Nej!”, svarer Svend,
og ser forundret ud: “Jeg er almindelig
dansker”.

vendigvis komme andre boller på
kultursuppen i løbet af bare få generationer.
SEJLE OP AD NILEN

I november sejlede vi på en ferietur op ad Nilen, inden det brød løs.
Dét skulle være alle forundt stille at
glide af sted omgivet af smukke
grønne banker og nyde en kold Stella,
selvom man indimellem kunne ønske
sig et høreværn!
Som i resten af den muslimske
verden opfordres talrige gange fra
solopgang til aften til bøn fra de
mange grøntoplyste minareter. Kirkeklokkerne er også del af lydbilledet i
vort samfund og i vores sogn, men der
er mere sordin på. Der er bare et eller
andet, jeg ikke kan slippe fra Ægypten. Noget med en naturlig selvfølgelighed.
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DET STØRSTE FÆLLESSKAB

Det største fællesskab i Danmark
er stadig det kristne. Vi bliver ved en
bekendelseshandling medlem i dåben,
og ved samtalerne forud, spurgte jeg
i mine første år som præst forældrene,
hvorfor de gerne ville have deres barn
døbt.
Jeg erindrer deres vantro blikke:
er hun idiot eller hvad? For det almindelige svar var: “dét gør man da”!
Dengang tænkte jeg: ureflekteret!
Men, i dag synes jeg faktisk, at det er
et rigtigt godt svar, måske det bedste.
Dåben er mere end en ramme for
den personlige tro; det er også kilden
til de værdier, som vi trækker på og
lever af i vores samfund.
Forfatteren Jens Christian
Grøndahl har børn af to kuld og lod
ikke de ældste døbe. Som ubeskrevne
blade skulle de selv have lov til at
fylde livsarket ud.
De to små valgte den ellers agnostiske forfatter og deres mor så at lade
døbe. Fordi vi altid, om vi kan li’ den
eller ej, vil være rundet og siden dannet af en bestemt tradition og kulturarv, og i Danmark er rødderne kristne.
SOFAVÆLGER?

Et folketingsvalg udskrives senest til november og også denne gang
vil sofavælgerne være med til at bestemme udfaldet, skønt de intet foretager sig. Sådan er demokratiet, og
Gud være lovet - også for vores
grundlovssikrede ret til at tro og
tænke, hvad vi vil.
Jeg kan bare ikke slippe tanken,
om man ved at vælge dåben fra også
er sofavælger? Et manglende valg vil
få indflydelse på vores måde at tænke
og handle på.
Måske du er en af dem, der ikke
synes, dåben eller det kristne fællesskab rigtigt kommer dig ved. Måske
du er til Buddha eller ingenting. Fair
nok. Synes bare, det er en overvejelse og stillingtagen værd af os alle,
hvad vi så kunne tænke os at læne os
op ad, hvis de kristne værdier forsvinder.
Men måske du som Svend bare
gerne vil være “almindelig dansker”?

Workshop for
konfirmander og
efterfølgende
åben koncert
5. april kl. 19.30

SALMEBOGENS KRISTI
HIMMELFARTS- OG
PINSESALMER
To sangeftermiddage med sognepræst og voksenunderviser
Mette Louise Gabelgaard
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

GOSPEL FOR KONFIRMANDER
Tina Buchholtz, sanger, komponist, forfatter og tidligere højskoleforstanderinde.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Efter en vellykket dag i selskab
med SULT-karavanen fra Folkekirkens Nødhjælp skal årets konfirmander som nævnt i sidste nr. af A.R. tirsdag d. 5. april beskæftige sig med gospelmusik i en workshop under ledelse
af Tina Buchholtz, Århus.
Tina Buchholtz, sanger, komponist og forfatter og tidligere højskoleforstanderinde er uddannet musikpædagog fra Det Jyske Musikkonservatorium i 1990. Ud over en lang række

BØRN OG SORG
Det er fortsat muligt at støtte:
“Børn og Sorg – Et folkekirkeligt
tilbud til børn og unge i sorg og
krise i forbindelse med dødsfald, så
samtalegrupper for børn og unge i
alderen 10-16 år, der har mistet helt
tæt på (forældre og søskende) kan
fortsætte.
Derfor en stor opfordring til
via kollekten også at bidrage til
dette nødvendige initiativ, der støtter unge mennesker i at komme
godt videre i livet.
Se desuden hjemmesiden:
www.børnogsorg.dk

optrædener, har hun specialiseret sig
netop i gospelworkshops med konfirmander.
Der er lagt op til en spændende
dag, som kan ’bruges’ også bagefter.
For både gospelmusikken og teksterne
tager udgangspunkt i 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 åben koncert kl. 19.30 i Agedrup Kirke.

KOLLEKTEN
Kollekten i april-maj: Kofoeds skole

Kofoeds skole er en social institution i København, som på et kristent
og folkeligt grundlag yder hjælp til
selvhjælp til mennesker med sociale
problemer. Målet er, at arbejde for
en resocialisering af eleverne, samt at
hjælpe dem i gang med en personlig
udvikling. Skolen driver endvidere
et ungdomsherberg og et kollektiv for
mennesker med psykiske problemer.
Uden frivilligt indsamlede midler er
det ikke muligt at drive skolen. Derfor siger skolen tak for økonomisk
støtte som bl.a. indsamles via kirkekollekten.

„Verdens bedste salmebog“.
Sådan er Den Danske Salmebog blevet omtalt. Det er selvfølgelig et udsagn, der kan diskuteres. Men i hvert
fald vil den, der fordyber sig i Den
Danske Salmebog, finde ud af, at den
rummer skiftende tiders forsøg på at
udtrykke, hvad kristen tro er.
I 2003 fik vi en ny salmebog. Og
med den nye salmebog fik nulevende
salmedigtere som Johannes Møllehave, Lars Busk og Lisbeth Smedegaard Andersen plads i salmebogen
ved siden af f.eks. Grundtvig, Kingo,
Ingemann og Brorson.
Gamle og nyere salmer står side
om side i Den Danske Salmebog, vidt
forskellige i udtryksformer og sprogdragt, men alle med det mål at fortælle og digte om Jesu fødsel, liv, lidelse, død, opstandelse, årstiderne og
menneskelivet.
Fredag d. 8. april 2011 kl.15.00 i
Konfirmandstuen, Fraugdevej 59,
5220 Odense SØ.
OBS – Sangeftermiddagen d. 8.
april begynder med gudstjeneste kl.
14.00 i Fraugde Kirke, Fraugdevej 75,
5220 Odense SØ.
Onsdag d. 11. maj 2011 kl. 14.30 i
Allerup Præstegård, Allerup Bygade
54, 5220 Odense SØ.
Over de to eftermiddage vil vi
synge flere af salmebogens Kristi
Himmelfarts- og Pinsesalmer, og ind
i mellem salmesangen vil Mette Louise Gabelgaard fortælle om teksternes
budskab. Arrangementet er for Hjallese provstis østlige sogne: Allerup,
Davinde, Fraugde, Tornbjerg, Aasum,
Seden og Agedrup, men alle er velkomne. Tilmelding senest d. 5. April
2011 til sognemedhjælper Kirsten
Petersen tlf. 2465 2753 eller e-mail:
kjthpetersen@gmail.com
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Kirkens tredje store højtid er pinsen. Her fejrer vi Helligåndens komme og kirkens fødselsdag.

PINSEN - KIRKENS FØDSELSDAG
I al sin glans nu stråler solen: Pinsehøjmessen søndag d. 12. juni kl. 10.00

Af Lene Bischoff-Mikkkelsen, sognepræst

NAVNLIG NAVNE
Nyt fra kirkebogen for januar-februar 2011
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Døbte i Agedrup Kirke
16. 01. 11
16. 01. 11
30. 01. 11
06. 02. 11
13. 02. 11

Nikoline Lund Rasmussen, Hammeren 30, Bullerup
Natasja Emma Birkemand Christensen, Kærbygade 5B, Vester Kærby
Sebastian Noah Toft, Lunden 18, Bullerup
Iben Snejbjerg Madsen, Arendalsvej 32, Bullerup
Luca William Pedersen, Skovhaven 131, Bullerup

Vielser i Agedrup Kirke
Ingen

Bisættelser/begravelser i Agedrup Kirke
13. 01.11
14. 01.11
27. 01.11
03. 02.11

Harry Arndt Steffensen, Hammeren 105, Bullerup
Grethe Karina Beck Eslykke, Ørbækvej 156E, Odense SØ
Marie Hansen Conradsen, Piletoften 12E, Agedrup
Conny Pedersen, Agedrupvej 7, 5320 Agedrup
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Kirkens tredje og sidste store højtid er pinsen. Her fejrer vi Helligåndens komme og Guds stadige nærvær.
Pinse er også kirkens fødselsdag,
da mere end 3.000 blev døbt den første pinse.
Pinsehøjmessen i Agedrup Kirke
finder sted søndag d. 12. juni kl.
10.00. Kirken vil være pyntet op til
fest, og pinsedagen understreges yderligere ved, at kirkesanger Annie Leth
synger en solo, der passer til dagen.
2. pinsedag henvises til andre
gudstjenester; kirkebilen kører til
nabokirkerne.

ORGANISTENS
KLUMME
Af Kristin Lomholt, organist
AGEDRUP KIRKES BØRNEKOR

D. 27. marts var Agedrup Kirkes Børnekor på besøg hos vores
venskabskor, Nr. Lyndelses Kirkes
Kor. Vi sang i Nr. Lyndelse kirke
til en festlig eftermiddagsgudstjeneste. Det var en sjov og lærerrig
tur.
For børnene var det en speciel
oplevelse at være på besøg i en anden kirke. Det hele var anderledes,
lyden i kirken, omgivelserne og
præsten! Det var en dejlig oplevelse at at synge så mange sammen.
Tusind tak til forældrene som hjalp
til med kørsel osv.
GOSPEL-WORKSHOP MED
EFTERFØLGENDE KONCERT

Tirsdag den 5. april står i musikkens tegn for de kommende
konfirmander i Agedrup Kirke.
Der er workshop for konfirmander i kirken tirsdag d. 5. april
kl. 8.15-13.30 og koncert med Tina
Buchholtz i kirken tirsdag d. 5. april
kl. 19.30 Andre medvirkende er
konfirmander, publikum og Kristin
Lomholt (klaver)

MUSIKGUDSTJENESTE LANGFREDAG

Langfredag står i år særligt i musikkens tegn med fremførelse af Joseph Haydns: “De 7 ord på korset” i
Agedrup Kirke. I 1785 eller 1786
modtog Haydn en bestilling fra Spanien om at han til den ene af domkirkerne i Cadiz skulle komponere en
slags meditationsmusik for orkester:
en langsom instrumentalsats på 5-10
minutter for hver af de ord, Forløseren havde udtalt på korset. Dette blev
til et af de mest kendte stykker
passionsmusik overhovedet i: “De syv
ord på Korset”.
Haydn inspireredes af denne opgave til at skrive et mesterværk, som
bl.a. Richard Wagner værdsatte meget højt. I dag finder værket hvert år
vej som langfredagsmusik i kirker
verden rundt. Det er ofte i strygekvartet-versionen (fra 1787), som også er
dén, vi skal høre i Agedrup Kirke langfredag i år.
Musikgudstjenesten er liturgisk,
den består af fællessalmer og læsninger: de 7 ord på korset i veksel med
Haydns til korsordene nøje tilpassede
musik, idet det teologiske styrer den
musikalske konstruktion. Strygerkvartetten, som fremfører værket er
under ledelse af Leif Bjørk, violin,
med Inger Lassen, violin, Benjamin
Christensen, bratsch, og Pavel Do-linsky, cello, alle med tilknytning til
Odense Symfoniorkester.

17.000 KR. FRA AGEDRUP
Indsamlingsleder tilfreds med indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp

Af Karin Ritter
En varm tak skal lyde til alle indsamlere som deltog i Sogneindsamlingen 13. marts 2011. Sognet var
opdelt i 17 områder - et område til
hver indsamler - og i løbet af et par
timer var der indsamlet kr. 17.188 kr.
Det er et rigtigt flot resultat, vi
kan være stolte og glade for. Fra
indsamlingslederen skal der derfor

Sæt kryds i kalenderen
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.

Workshop for konfirmander med
Tina Buchholtz 8.15-13.30 og efterfølgende koncert med Tina Buchholtz og konfirmander kl. 19.30
X SKÆRTORSDAG D. 21 APRIL
KL. 17.00

Børnekoret medvirker ved den
smukke og højtidlige skærtorsdags
gudstjeneste
X LANGFREDAG D. 22. APRIL
KL.16.00

Odense Symfoniorkesters strygerkvartet bidrager til en smuk
langfredagsgudstjeneste. Strygerkvartetten er under ledelse af Leif
Bjørk
X ST. BEDEDAG FREDAG D. 20. MAJ
KL. 10.00

Børnekoret medvirker ved højmessen

med en velbesøgt rockgudstjeneste i
kirken.
Næste år 2012 er der indsamling
igen, hvor vi håber på et gensyn.

lyde en stor tak
til indsamlerne
for en flot indsats. Og naturligvis også en
tak til jer bidrog
til det flotte resultat - også om
aftenen, hvor vi
afsluttede indsamlingsdagen
AGEDRUP RUNDT 99 - april 2011
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GUDSTJENESTER
*Torsdag d. 31. marts “Gud og spagetti’ gudstjeneste
Kl. 17.00
Søndag d. 3. april (Midfaste) Johs. 6,1-15: Bespisningen af de 5000
Kl. ingen
Søndag d. 10. april (Maria bebudelse) Luk. 1,26-38: Bebudelsen af Jesu fødsel
Kl. 9.00
*Søndag den 17. april (Palmesøndag)
Kl. 11.00
*Torsdag d. 21 april (Skærtorsdag) Matt.26,17-30: Jesus indstifter nadveren
Kl. 17.00
* Fredag d. 22. april (Langfredag) Lidelseshistorien iflg. evangelisten Markus
Kl. 16.00
* Søndag d. 24. april (Påskedag) Mark. 16,1-8: Den tomme grav
Kl. 10.00
* Mandag d. 25. april (2.påskedag) Luk 24,13-35: Vandringen til Emmaus
Kl. 10.00
Søndag d. 1. maj (1.sø.e.påske) Johs. 20,19-31 (Thomas tvivler)
Kl. 9.00
*Søndag d. 8. maj (2.sø.e.påske) Johs. 10,11-16 (Den gode hyrde)
Kl. 9.30+11.00
*Søndag d. 15. maj (3.sø.påske) Johs. 16,16-22 (Jesu bortgang)
Kl. 11.00
Fredag d. 20. maj (Store bededag) Matt 3,1-10 (Johannes Døber i ørkenen)
Kl. 10.00
Søndag den 22. maj (4.sø.e.påske) Johs 16,5-15 (Talsmandens gerning)
Kl. 10.00
Søndag den 29. maj (5.sø.e.påske) Johs 16,23b-28 (Bed og I skal få)
Kl. 14.00
Torsdag den 2. juni (Kristi Himmelfart) Mark 16,14-20 (Jesus udsender disciplene) Kl. 9.30
Søndag den 5.. juni (6.sø.e.påske) Johs. 15,26-16,4 (Om sandhedens ånd)
Kl. 19.00
*Søndag d.12. juni (Pinsedag) Johs. 14,22-31 (Løftet om en anden talsmand)
Kl. 10.00
Mandag d. 13.juni (2. pinsedag) Johs. 3,16-21 (“Således elskede Gud verden”) Kl. ingen

Børnegudstjeneste+spisning
Kirkebil
C. O. Christensen
Familiegudstjeneste
Musikgudstjeneste
K. Drejergaard
C. O. Christensen
Konfirmation
Konfirmation
K. Nebel
K. Nebel
N. H. Ellekilde

Kirkebil

* 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

NB

Konfirmandundervisning for voksne

NOTABENE

Torsdag d. 31. marts kl. 17.00-19.00: ’Gud og spaghetti’-gudstjeneste i Agedrup Kirke og Sognegård.
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Tirsdag d. 5. april kl. 19.30 i Agedrup kirke: Gospelkoncert med Tina
Buchholtz og konfirmander
Torsdag d. 7. april kl. 17.00-19.00 i Hans Tausens Kirke og mødelokale, Rugårdsvej 62: Konfirmandundervisning for voksne.
Tirsdag d. 12. april kl. 17.00-18.30 i Sognegården: Menighedsrådsmøde.
Palmesøndag d. 17. april kl 11.00 i Agedrup Kirke: Familiegudstjeneste.
Skærtorsdag d. 21. april kl 17.00 i Agedrup Kirke: Nadvergudstjeneste
med ’rigtigt’ brød.
Langfredag d. 22. april kl 16.00 i Agedrup Kirke: Musikgudstjeneste.
Påskedag, d. 24. april kl 10.00 i Agedrup Kirke: Påskehøjmesse med
solosang og champagne.
Tirsdag d. 17. maj kl. 19.00-21.30 i Sognegården: Menighedsrådsmøde
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Fyraftensmøde - et samarbejde med Hans Tausens Kirke, Odense - torsdag d. 7. april
kl. 17.00-19.00 i Hans Tausens Kirke og mødelokale, Ruggårdsvej 62

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
6. sæson af “Konfirmandundervisning for voksne”
er godt igang. Knap 40 havde fundet vej sidst til
fyraftensmødet i Agedrup Kirke og Sognegård. Såvel
gamle som nye interesserede er hjertelig velkomne. Der
kræves ikke andet end lyst til at genopfriske eller genopdage sin viden om kirken og kristendommen.
Konceptet er kristendomsundervisning for voksne
i alle aldre. Det varetages af sognepræst Laila Groes fra
Hans Tausens kirke, Odense og Agedrups sognepræst.
Næste gang, hvor vi mødes i Hans Tausens kirke,
er temaet: ‘Fortællegudstjeneste’. Hvorfor er gudstjenesten, som den er? Sammen ser vi på kirkerummet og
kigger på leddene i gudstjenesten, præsten fortæller, og
man må gerne spørge om alt!
Efter undervisningen afslutter vi med at spise sammen. Der bydes på et stykke mad samt et glas til kr. 30.
De fleste herudefra plejer at køre sammen. Ellers
kan man kontakte kirkekontoret, som vil være behjælpelig. Vi glæder os til at se dig!

