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NY BOG OM
MADS
TIMMS
FODBOLDLIV
PÅ VEJ

Nu udgiver
People’s Press
bogen om
Mads Timms
fodboldhistorie
fortalt til Søren
Baastrup.

Mads Timm, der har en fortid i Agedrup, OB og Manchester United, har rigtig travlt for tiden. Om kort tid udkommer bogen om hans
fodboldliv, så pressen har bestilt interviews med ham. Han har lige startet streetfodboldprojektet, Projekt Zlatan, i Vollsmose, han har
netop fået arbejde som familieterapeut, han er blevet assistenttræner for OB’s U15-drenge, og her i oktober skal han være far for
første gang. Nu har han skadet korsbåndet i sit knæ, fordi han har „pjattet“ med et par af de store fodboldknægte.

KIRKEBLADET
LÆS bl.a. om
orgelindvielse,
om pilgrimsvandring med
konfirmander,
fortælleteater om
Katharina Luther,
om Gud og Spaghetti og
morgensang.

S. 24-32

Læser politividenskab på
Cambridge University s. 3

Anja fik dårlig
samvittighed s. 9
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■ Julemesse i Agedrup Forsamlingshus 20. november 2016
Traditionen tro afholder Agedrup
Forsamlingshus julemesse sidste søndag før 1.søndag i advent, i år den 20.
november fra 11.00 til 16.00.
Kom og få fyret op for julestemningen. Blandt udstillerne er både
lokale handlende, lokale kunsthåndværkere, og en del af udstillerne byder
også på en smagsprøve. Forsamlingshuset skaber hyggelig stemning, så hele
familien kan føle sig velkomne.
På scenen etableres hyggekrog for
børnene med juletræ pyntet af
Pilebækkens Børnehave. Der kan spises slikpose mens Lisbeth Kaspersen
fra ALF læser hyggehistorier kl. 13.00,
kl.14.00 og kl.15.00.
Der bages æbleskiver og serveres Glühwein. Der sælges desuden
træer og dekorationer, og så kommer
FjordagerScenen og underholder mellem 13.00 og 14.00.
Der lægges op til en hyggelig eftermiddag, hvor der er gratis adgang.

Andespil i Agedrup
Forsamlingshus
■ Andespil i Agedrup Forsamlingshus Onsdag 2.november kl.19.00.
Så er det igen tiden at komme til
årets forrygende flotte andespil. Der
spilles om 40 ænder og 2 gæs samt et
fantastisk gavebord med over 100 gevinster, der spilles om på amerikansk
lotteri.
Sponsorer har igen i år doneret alle
gevinster både ænder, gæs og gaver,
og Agedrup Forsamlingshus bestyrelse
takker og kan fortælle, at overskuddet fra bankospillet er væsentligt, for
at vi har råd til vedligeholdelse af bygninger og inventar.
Vi håber naturligvis på, at rigtig
mange finder til Agedrup Forsamlingshus den 2.november kl. 19.00 ikke
alene for at støtte Agedrup Forsamlingshus, men også for at sikre anden
til Mortens Aften.
Dørene åbnes kl. 18.00. Der må
ikke medtages mad og drikke.
Bestyrelsen
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Agedrup-pige vinder
brunsvigerkonkurrence
■ For nylig fejrede SPIS! Odense
Food Festival brunsvigeren med en
åben konkurrence, som blev vundet af
Sofie Visti og Mette Bindzus. Det skriver Fyens Stiftstidende.
Med Sofie Visti indskriver Agedrup sig i den fynske mesterdisciplins
historie. Sofie har nemlig trådt sine
barnesko i Agedrup.
Vinderparret fik ud over titlen som
landets bedste brunsvigerbager også
1000 kroner samt 10 kg luksusmel fra
Økomølleriet Kragegården og et gavekort til Bryggeriet Flakhaven.

Arkivets dag
■ Den 12. november.
Alle er velkommen i vores arkiv
fra kl. 14.00 til 16.00. Kom og få en
hyggelig snak.
Det foregår på Agedrup Skole
med indgang ved Agedruphallen.
Med venlig hilsen Agedrup Lokal Historiske Forening.

UDSKIFTEDE POLITIKNIPPEL MED TAVLEKRIDT
Jan K. Larsen fra Daltoften er én ud af 12 danske politifolk, der i øjeblikket suger ny viden til sig
på det historiske Cambridge University i England. De er i gang med en masteruddannelse, der skal
gøre dansk politi bedre til at kunne håndtere det konstant forandrende kriminalitetsbillede.
Af Erik Schmidt
I august 2012 skiftede 49-årige Jan Kenneth Larsen fra Daltoften politikniplen ud med tavlekridtet. Fra at arbejde i felten og på politigården i Odense begyndte han at undervise på
Politiskolen i København på Institut for Etik, Adfærd og Dannelse.
Sidste år tog han i den forbindelse en diplomuddannelse
på University College Capital i pædagogik om unge og voksnes læreprocesser. Det var et krav, for at han kunne fortsætte
som underviser, vejleder og censor på Politiskolen.
Nu er Jan yderligere gået i gang med at tage en mastergrad i „applied criminologi and police management“ på
Cambridge University i England, og det er han ret begejstret
for. 12 særligt udvalgte politiansatte har fået muligheden for at
tage masteruddannelsen på Cambridge, efter at TrygFonden
og Rigspolitiet sidste år indgik et samarbejde om videreudvikling af det vidensbaserede politiarbejde.
-Det er meget lærerigt, og jeg er positiv overrasket. Det
er en ny verden, der har åbnet sig for mig.
Ikke mindst mødet med de øvrige 73 studerende på uddannelsen i England er en stor oplevelse for Jan Larsen.
-Jeg får jo venskaber for livet med kolleger fra andre
dele af verden.
SOM I HARRY POTTER

På Jan Larsens hold er der omkring 30 politifolk fra Australien, Canada, England, Nordirland og Trinidad Tobago, som
sammen blev optaget på masteruddannelsen med alle dertilhørende traditioner.
-Der var en formel middag med professorerne, og så skriver man under på, at nu er vi tilhørende vores college,
Fitzwilliam for tid og evighed. Det er næsten ligesom i Harry
Potter.
Undervisningen på Cambridge foregår på Intitute of
Criminologi, hvor akademikere, professorer og tidligere politifolk fra USA, England og Australien underviser holdene. Én
af underviserne er den tidligere chef for Metropolitan Police i
London.
-Det første år er meget fokuseret på evidensbaseret politivirksomhed målrettet områder, hvor der foregår meget eller
alvorlig kriminalitet.
FØRST FÆRDIG I 2018

For at komme ind på uddannelsen har Jan Larsen gennemgået forskellige interviews og test i bl.a. engelskfærdigheder,
men slap igennem nåleøjet. Alligevel har sproget indtil videre
været den største udfordring.
-Jeg har ikke brugt engelsk på det niveau siden politi-

Jan „Politi“ Larsen fra Agedrup i engelsk, akademisk positur.

skolen. Heldigvis har vores supervisors stillet sig meget til rådighed og været ekstremt gode til at hjælpe os i gang, og så
finder man de gamle sprogfærdigheder frem igen.
Uddannelsen på Cambridge tager to år. Tre gange om
året er Jan afsted i 14 dage ad gangen. Han underviser stadig
på Politiskolen og er lige blevet klasselærer for en ny
basisklasse.
Den 12. december 2017 skal han aflevere sin afhandling,
og der er „graduation“ på Cambridge den 28. februar 2018.
SYNGE KAN HAN OGSÅ

Mange i lokalområdet vil være bekendt med Jan Larsen som
sanger, skuespiller og foreningsaktiv. Han har blandt andet
siddet i beboerforeningens bestyrelse, optrådt i mange store
opsætninger på Fjordagerscenen og i Revy i Teltet som både
skuespiller og instruktør. Synge kan han også!
Sammen med Revy i Teltet har han hentet tre priser med
hjem, ved DM i Revy i Juelsminde. Det var i 2008, 2010 og
så den fornemme pris “Årets Revynummer” i 2012.
Mon ikke de unge politiaspiranter nyder godt af hans alsidige evner. Lene og Morten Bischoff-Mikkelsens datter Ida
er i øvrigt én af dem, som Jan har haft fornøjelsen af at undervise på politiskolen i Brøndbyøster.
AGEDRUP RUNDT 132 - OKTOBER 2016
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HAN HOLDER AF AT LØSE PROBLEMER
Verner Trolle er ikke til modeklummer, designmøbler og økobomuld. Han transporterer
store ting med store køretøjer!
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Af Erik Schmidt
Verner Trolle Hansens brune labrador,
Tajs, er en dygtig jagthund, og de to er
denne søndag lige kommet hjem efter
en jagt på Nakkebølle Gods med 14
jægere.
Verner går til træning to gange om
ugen med hunden.
-Jeg går selv på jagt, men jeg tager
også ud med Tajs og apporterer (henter
et nedlagt bytte, red.), så det er med at
holde sig skarp!
Til daglig arbejder Verner Trolle på
Lindø for Blue Water Shipping, der
transporterer store tunge ting med store
køretøjer. Det er et transport- og
logistikfirma, som på Lindø er blevet
større og større.
-De første år var vi tre. Nu er vi
23, og vi har en afdeling i Polen, som
jeg har været med til at starte op.
Det er kæmpeprojekter, som
logistikfirmaet binder an med. Én af de
første opgaver, som Verner deltog i løsningen af, var at modtage Odinsbroen
fra Kina i „bits and pieces“.
GROVKORNET HUMOR

Derfor kommer det nok ikke bag på
nogen, at Verner Trolle ikke er til modeklummer, designmøbler og økobomuld.
Verner Trolle Hansen, der bor på
Lunden i Agedrup, er mere til dumptrucks, store biler, svedigt arbejde, jagthunde, rifler, grovkornet håndværkerhumor og Vollbeat.
Det kan man forvisse sig om ved at
kigge på hans Facebookprofil. Men han
siger det også selv. Ikke uden en vis
humoristisk selvdistance.
Den grovkornede humor har Verner Trolle på Facebookprofilen Agedrup
Info enkelte gange måttet indkassere et
par rap over fingrene for. Skriftlig humor er ikke nem, har han måttet sande.
En bruger skrev for nylig: „Sidder
på Samos og tænker, hva ' fan...har Verner Trolle nu luftet én af sine morsomheder.“
Men det aftvang alligevel enorm
respekt, da Verner for nylig tog affære
efter at en bord-bænk-sæt ved butikstorvet for nylig var blevet ødelagt af en
gruppe unge og smidt i hegnet.
Et par dage efter, at en borger
havde fortalt om det på Facebook, skrev

Verner følgende opdatering:
-Jeg er aldrig med, når der samles skrald og har ikke fået betalt til
beboerforeningen. Men jeg har her på
min feriedag hentet det omtalte bordbænk-sæt, skiftet det stykke lærketræ,
som var flækket, og junior og jeg har
bragt bordet hen, hvor det kom fra.
Ha’ en god dag.
Det fik han 229 likes for. Social
ansvarlighed er også Verners boldgade.
DRØMMEJOBBET

Jobbet hos Blue Water Shipping er et
drømmejob. Han er både glad for det
og stolt af, hvad han laver.
-Der skal jeg være til jeg går på
pension!
En ret bastant og optimistisk udtalelse af en mand, der har haft en del forskellige jobs og trods alt kun er 45 år.
Verner Trolle Hansen havde i flere
omgange arbejdet på Lindø, men da han
havde båret de sidste rør ombord på
krigsskibet Niels Juel, som var den
tredje og sidste fregat i Iver Huitfeldtklassen, der blev bygget på Lindøværftet, stod han uden arbejde.
Lukningen af Lindø blev annonceret den 10. august 2009, og den 24.
november 2011 var det endegyldigt slut.
Det blev markeret med en gigantisk
medarbejderfest med 3.000 deltagere.
Mandagen efter begyndte Verner
hos Blue Water.
MAMMUTOPGAVER

Det, der får den store klejnsmed fra
Bullerup til at elske sit arbejde, er, at han
konstant får udfordrende opgaver, som
han prøver at løse til alles tilfredshed.
-Jeg holder meget af at løse problemer.
Måske hænger det også sammen
med friheden i jobbet.
-Jeg er gået hen og blevet daglig
leder, eller formand. Det kan jeg godt
lide, men det var lidt kildent, da jeg blev
spurgt. Men mine kolleger sagde, at det
syntes de var en god ide.
Da Odinsbroen ankom fra Kina og
blev læsset af på Lindø, blev opgaven
løst ved, at der blev bygget en kæmperampe med 6.500 kubikmeter sand,
hvorefter der blev udlagt 1700 køreplader.
Blue Water stod også for transpor-

ten af „Byens Bro“, og Verner Trolle har
desuden været med til at hente en portalkran, der er større end Lindøs.
-Vi hentede den i Holland. Det er
Europas største portalkran, som kan
løfte 1.400 tons. Til sammenligning kan
Lindøkranen løfte 1.000 tons. Den har
jeg sat op i Stettin i det nordvestlige
Polen. Altså sammen med andre!
De ca. 60 m høje såkaldte jackets,
som er stativer til havvindmøller og som
for tiden kan ses på lang afstand, bliver
af Blue Water transporteret til Sassnitz i
Tyskland, og for nylig blev et monsterstort beboelsesmodul til en boreplatform
hentet i Polen og bragt til Frederikshavn.
Modulet, der vejede 1.200 tons og
rummede 144 lejligheder i to sektioner
skulle i Frederikshavn løftes ombord på
platformen.
-Hverken Mærsk eller SEMCO var
lige klar til opgaven. Så gjorde vi det!
ALDRIG ARBEJDSLØS

Blue Water-styrmanden har trådt sine
barnesko i Vester Kærby sammen med
søsteren Ulla. og forældrene Niels og
Kirsten. Bedsteforældrene var Esther og
Cæsius, og da Verner for nylig blev formand for Agedrup Jagtforening, opdagede han, at det var Cæsius Trolle, der i
1923 havde stiftet foreningen.
Fra 1971 til 1988 gik han på Agedrup Skole, og så skulle han have været
i lære på en lokal møbelfabrik, men den
gik ned.
-Så fik min mor mig ind som fejedreng på Aasum Smedie, hvor jeg også
kom i lære og blev udlært klejnsmed i
1992.
Derefter kom Verner på Lindø i
forsyningsafdelingen, men han syntes
ikke, det var rigtigt smedearbejde, så
han fandt et andet arbejde i Vissenbjerg.
Verner Trolle syntes dog hverken at
arbejdet eller lønnen var optimal, så han
kom igen på værftet, hvor han først var i
forsyningen og siden i vedligeholdelsen.
Under orkanen den 3. december
1999 havarerede Lindøs store portalkran, og så var der ikke længere arbejde
til Verner, der så begyndte at køre skrot
for H.E. Hansen og senere at montere
døre for Wormald.
Arbejdsløs har Verner aldrig været. Men hos Blue Water er han efter
eget udsagn havnet på sin rigtige hylde.
AGEDRUP RUNDT 132 - OKTOBER 2016
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FØRSTE INDFLYTNING
I BULLERUPPARKEN

Den 30. august kl. 16.00 ankom det første flyttelæs og de
første beboere til nybyggeriet ved Brolandvej

bygget, mens der naturligvis er taget hensyn til alt det, der skal til ifølge normerne
m.h.t. isolering, rørføring, tæthed og
meget andet, mens beboerne selv må
give boligen deres personlige præg.
Men spændende er det at følge de
første beboere i byggeriet, hvoraf over
halvdelen allerede er udlejet på trods af,
at huslejen ligger på 8.000 – 9.000 kroner pr. måned.
Lejlighederne er på hhv. 97 og 116
kvadratmeter og dermed en god størrelse for de fleste. Der hører til lejlighederne redskabsrum for enden af de forreste 2-etages rækkehuse.
Parkering af en bil kan ske foran
indgangen på et funderet græsareal,
mens der også bliver plads til et stort
antal biler langs med hegnet ind til friskolen.

JEPPE AAKJÆR OG
SPILLEMÆNDENE
Mødet i Sognegården 2. september
Hans Jørgen og Tove Jørgensen fik dsen første bolig i Bullerupparken.

6

Nu starter indrykningen i Bullerupparken.

Af Ole H. Christiansen
Den 30. august kl. 16.00 ankom det første flyttelæs samt beboerne til nybyggeriet. Det var Hans Jørgen og Tove Jørgensen, der pludselig fik solgt deres hus

på Åsumvej. De fik derfor den første
bolig, der var færdig, mens deres egen
bolig endnu er under opførelse, så en ny
flytning må der til inden længe.
Selv om et sådant nybyggeri ser lidt
„ferskt“ ud, så synes det at være vel-
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Af Ole H. Christiansen
Så startede menighedsrådet igen med at
invitere os til torsdagscafeen. Det blev
et gensyn med folk, om vi kender så
godt, men måske ikke omgås til daglig,
og derfor var der hjertelige gensyn de
50 deltagere imellem.
Underholdning havde man sørget
for, og Karin Ritter var den gode værtinde sammen med resten af menighedsrådet, som havde engageret et lille
spillemandsorkester, som kalder sig
Spilfolk, hvor også vor egen Grønnemose spillede på sin violin. Vi fik naturligvis spillemandsmusik både svensk,
men også fra Ærø, Vejle og andre steder i dette land. Derudover blev det til
rugens sange af Jeppe Åkjær, som vi alle
kunne synge med på.
Lederen af orkestret fortalte desuden levende om Jeppe Åkjær, og uanset om man har læst bøger om ham, var
det en dejlig opfriskning af kendskabet
til digteren på en særdeles dejlig måde,
idet han læste anekdoter om ham mellem melodierne.
Et par dejlige timer i godt selskab
med kaffe i pausen.

Vejen, hvor Børnehuset
Pilebækken ligger, bliver
tidligst sat i stand næste
forår eller sommer
Af Dorthe Wallentin, mor til tre

EN HULLET VEJ
Som forældrer til cyklende småbørn, er det ikke forsvaligt at cykle med sine børn, på så
hullet en vej, mener Dorthe Wallentin

HVEM SKAL HAVE
AGEDRUP RUNDT PRISEN?
Hvem kan være kandidater?

DT PRISEN
AGEDRUP RUN

2016

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

INDSTIL DIN KANDIDAT!

OV.
SENEST 8. N

Du kan indstille kandidater til AGEDRUP RUNDT PRISEN både som forening og som
privatperson - dog senest 8. nov.
Send en mail til ARs administrative leder Hans Jørgen Zinther på hj@zinther.dk

De nominerede offentliggøres med begrundelse i ARs decembernummer. Nomineringen
skal indeholde følgende: Navn på den nominerede, begrundelse for nomineringen (3-20
linier), navn, evt. forening, adresse og telefonnummer på afsenderen.

Der er masser af huller i asfalten på Brolandvænget hvor Børnehaven Pilebækken ligger.
Som forældrer til cyklende småbørn, er det ikke forsvaligt at cykle med
sine børn, på så hullet en vej. Jeg har
derfor på eget initativ, taget kontakt til
Odense Kommune, men da vejen er
privat vil Odense Kommune ikke tage
ansvaret!
Men eftersom der ligger en offentlig Børnehave på vejen er Odense Kommune nu gået igang med proces, hvor
de informerer mig om, at vejen bliver
vedligeholdt tidligst næste forår/sommer.
Barfoed Group A/S, der har huse
forenden af Brolandvænget, vedligeholder kun ud for deres andel.
Jeg vil vente i spænding og glæder
mig over, at der er gang i processen.

HVEM SKAL HAVE
ET SKULDERKLAP?
Indstil din kandidat til AR Prisen

Nu starter processen om valget til Årets
Agedrupper - AGEDRUP RUNDT
PRISEN.
Tidligere modtagere af AR-prisen:
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Ib Holdt
Poul Anker Jensen
Poul Larsen
Ulla Kristensen
Bodil Sloth
Egon Nielsen
Palle Vennekilde
Greta Nielsen
Agedrup Skole, fodbolddrenge
Kim Engelbrecht
Jan Vennekilde
Anne-Lise Laursen
Finn Pedersen
Vicki Torp
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Foto: Danmarks Radio.

JEG VAR EN HYKLER!
Da Anja Fonseca var barn, var Bullerup Skovgaard modtagelsescenter for flygtninge, og de fik ikke altid den varmeste velkomst.

TV-meteorologen Anja Fonseca, der er vokset op i Agedrup, lagde for et stykke tid siden en
opdatering ud på sin Facebookside, hvor hun fortalte om en batalje fra sin meget tidlige ungdom,
som hun siden har haft dårlig samvittighed over. Med tilladelse bringer vi her hele ordlyden.
Af Anja Fonseca, TV-vejrvært
Var jeg 10 år, var jeg 11 år…jeg husker
det ikke?
Vi stod dér på den ene side af den
smalle stribe vand, som nogle kaldte en
å. Alle „os“ børn fra skolen, eller i hvert
fald en 30 stykker? Unge mennesker,
de fleste lidt ældre end mig og flest
drenge. Der blev råbt.
„Skrid hjem hvor I kommer fra“!
„De kommer bare her og tager vores kvinder, vores penge og arbejde“,
lød ekkoet fra de voksne gennem deres
børns munde. I min hjemby, den lille
provinsflække Agedrup, var målet
flygtningecenteret.
Nogle kastede med sten. Små og
store sten, over på den anden side af
vandet. Over træerne og ind mod
„dem“.
Jeg kunne ikke samle sten op,
kunne ikke kaste med sten, kunne ikke
råbe. Kunne kun stå der og prøve at
være en af „os“ og håbe jeg ikke blev
opdaget. Jeg prøvede at passe ind på
trods af mit lange mørke hår og eksotiske træk. På samme måde som i skolen, når snakken gik om „perkerne“ og

jeg gjorde mig usynlig.
Jeg var en hykler og jeg vidste godt
jeg hverken var „dem“ eller „os“, men
angsten for at nogen skulle pege på mig,
var så stor at jeg gjorde køb på mig selv.
På den anden side, inde bag træerne, kom en voksen mørk mand os i
møde. Han havde hænderne oppe, signalerede fred.
„Not war, we want peace“.
Bag ham stod de andre flygtninge,
de inviterede os krigeriske unge ind. De
mødte os med venlighed og ydmyghed.
De talte stemningen ned. Vi skulle se
deres sted og spise deres mad.
OGSÅ FRA EGEN VENNECIRKEL

Jeg var lettet og skammede mig over
mit manglende mod til at sige fra. Her
blev vi mødt med åbne arme af flygtninge, som jeg ikke tør gisne om hvilke
oplevelser, de mon før havde gennemlevet?
Her mødte jeg Naime og hans lillebror, som jeg desværre ikke husker
hvad hed.
Vi legede sammen i nogen tid, os
og mine to andre danske venner. Vi
kunne ikke snakke samme sprog, kun

lidt engelsk tilsat fagter, men vi kunne
lege. Vi blev til „os“, fire børn. Der gik
ikke lang tid og pludselig var de væk.
Formentligt flyttet til Vollsmose, der hvor
flygtningene blev placeret.
Jeg håber, at de sidenhen blev mødt
med samme åbne og gæstfrie sind, som
de selv inviterede med, men jeg tvivler…
Når jeg læser diverse kommentarer rundt omkring, selv nogle fra mine
egen vennecirkel og mange andre, bliver jeg trist. Når jeg ser hvordan en stor
del af retorikken skaber endnu større
kløfter mellem „dem og os“. Hvordan
påvirker det mon vores børn? Vil vi virkelig lære dem at kaste med sten, eller
det der er værre…,jeres retorik bliver i
stort omfang deres.
Engang tog flygtninge vores damer,
penge og arbejde. I dag er „de“ åbenbart potentielle terrorister, velfærdsturister og mange andre mindre flatterende ord.
Stop.Jer.Selv.
PS: Jeg er fuldstændigt med på at vi
også skal hjælpe andre grupper såsom „ældre, hjemløse, psykisk syge“.
Og ved I hvad, man kan faktisk godt
hjælpe både-og.
AGEDRUP RUNDT 132 - OKTOBER 2016
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OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - Agedrup Sogn 1872-2016 - Agedrup Skole i 80’erne

DEN ÅBNE SKOLE (2)
Agedrup Skole søgte for skoleårene 1988/89 og 89/90 om
udviklingsmidler med henblik på at udbygge forbindelsen til
lokalsamfundet. Der blev lagt en plan sammen med
Agedrup Sogns Beboerforening, Fjordager Idrætsforening
og Agedrup Ungdomsklub, som blev lanceret som Den åbne
Skole (kulturcenterprojektet). I skoleåret 1990/91 fik
skolen en ekstrabevilling. Der er stadig spor efter Den åbne
Skole, og ideen er relanceret med den seneste skolereform
Af Ib Holdt, lokalhistorieforfatter
da jeg hørte, at nogle par havde fortsat
Selve projektet „Den åbne Skole“ kørte fællesspiseriet privat ganske regelmæsi tre år, det var oprindelig et to års pro- sigt i 15 år.
jekt, men en ekstra bevilling fik det til at
Der blev fra starten oprettet nogle
køre et ekstra år.
værksteder såsom julegaveværkstedet,
En af succéserne var
påskeværkstedet, blomsterden ugentlige fællesspisning
binding og smykkefremstilling.
i skolekøkkenet, hvor delHovedtendensen var nu, at
tagerne på skift viste deres
der stod 20 børn og tit ingen
kogekunst. Prisen var 20 kr.
voksne ud over de to, der
som maden jo kostede
havde tilsyn med værkstedet.
utillavet
I Sydfløjen havde Erik
Der var stor opfindSchmidt fået arrangeret store
somhed, Gunnar ude fra
koncerter én gang med Arne
Ib Holdt
Sdr. Boulevards fiske hanLundemann, også foredrag
Lokal krønikeskriver
del lavede kogt torsk, han
med Troels Kløvedal. Niendevar jo forælder på skolen.
klasserne lavede kaffe, som de
Man lavede en liste, så folk
gik rundt og solgte. De tjente
kunne melde sig til. Den aften, hvor bl.a. så lidt til deres lejrskoletur.
Søren Lilienhoff og Per Olsen skulle lave
gammeldags skipperlabskovs stod der FORTÆLLING OM AGEDRUP SOGN
60 spændt ventende deltagere. Maden Da nu biblioteksindslaget ikke gik som
kom med slagteren fra Brugsen 10 mi- forventet, foreslog jeg Tarp, at jeg gerne
nutter før tid. Den var god med rødbe- ville forsøge med fire aftener om Ageder.
drup Sogn. Der skulle være en seance
hver anden uge. Det blev så annonceFÆLLESSPISNING
ret. Allerede i 10-frikvarteret den følFru Stentoft var kassemester og alt hvi- gende dag sagde skolesekretær Grethe
lede i sig selv. I samtlige tre år var der Schmidt-Pedersen, at der var 20 til50-60 deltagere, ikke altid de samme. meldt, så det blev til noget. Efter to dage
Til julefrokosten var der over 100 del- var der tilmeldt 60 deltagere.
tagere. Nogle gange sluttede man af med
Den anden aften kom en dame fra
at gå ned i det store fællesrum i Syd- Vester Kærby, jeg tror hun hed Jonna,
fløjen, hvor der var arrangeret lidt mu- med en stor lerbeholder - om den mon
sik.
var fra bronzealderen?
Fællesspisningen er det folk bedst
Dagen efter kørte jeg ud på
kan erindre. Jeg blev noget forbavset, Hollufgård, hvor byens museum den
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gang holdt til huse.
Det var et „Sikar“, et lerkar man
siede mælken ned i i 1800 tallet.
Museumsinspektøren havde netop skrevet om Kjeldstrup Skov og pottemageriet der. Han vidste, hvornår og hvordan sikaret var kommet til Vester Kærby.
Det er jo virkelig et held, når sådan noget falder i historikerens turban.
Til den sidste aften havde jeg været
rundt i sognet og lånt gamle billeder, som
jeg på Amtscentralen i Odense fik lavet
en diasserie af. Da jeg viste billederne
blev der en snak uden lige blandt publikum.
På et af billederne var der en yngre
kone med to køer på vejen uden for
maltgøreren i Bullerup, der hvor der nu
er frisørsalon. „Det er min mor“, sagde
Svend Maler. Han kendte ikke billedet.
Disse billeder var en kavalkade
over publikums barndom. Det var en
oplevelse. Ak ja, „Storken sidder på
bondens tag.“
Fru Wendelboe, der deltog i møderne, fortalte øjensynlig manden, pastor Wendelboe, om det hele, for han
kom til mig og sagde, at den slags om
Sognet burde være afholdt i den nye
sognegård.
Jeg sagde, at det kunne jeg jo ikke,
så længe jeg var ansat i „Den åbne
Skole“.
LITTERATUR OG KNALLERTDRENGE

I foråret 1990 indbød jeg til en række
aftener med emner fra litteraturen. Der
var 25-30 deltagere, men en del var
udensogns. Vi havde sat en lille plakat
op på Amtscentralen.
Kjeld Høgsbro mødte på sin vej en
aftenstund en gruppe halvstore drenge
på hver deres knallert.
K.H.: Er I ikke bange for sådan
at køre rundt?
D.: Hvis der kommer sådan tre, der
er fulde hen imod os, så bliver man lidt
bange. Hvad sker der nu? Men man ved
jo, at der aldrig sker noget.
A.: Jeg er ikke bange for at gå i
skoven, men det kan være lidt uhyggeligt at køre forbi kirken.
B.: Sådan når man kommer kørende der alene.

D.: Så er det godt at have en boret
knallert.
K.H.: Skræmmer den spøgelserne væk?
A.: Man er mest bange for at gå
oppe i villakvartererne. Det er ret øde i
byen om aftenen.
B.: Ja, bortset fra nede ved butikstorvet. Der er lige blevet lavet nogle ramper til skatebord.
BEHOV FOR VÆRESTEDER FOR 1014-ÅRIGE

„Den åbne Skole“ synliggjorde allerede
første år et stort behov for væresteder
og aktiviteter for de 10-14 årige. Det
medførte, at en række forældre i 1989
dannede en fritidsklub på skolen,
(KLASK). Den fik hurtigt godt 100 af
områdets 249 10-14 årige som medlemmer.
I de her arrangementer var Solvej
Hansen meget aktiv.
Et andet projekt, som blev til i forlængelsen af „Den åbne Skole“ var opsætning af en togvogn midt i byens centrum ved Brugsen, et socialpædagogisk
projekt, der fik navnet „4-toget“. Tove
Dyrvig, der var formand for beboerforeningen, var meget aktiv i at søge
midler og alt det praktiske omkring togvognen, der blev stillet til rådighed af
DSB og placeret på nogle skinner på

det grønne område, hvor der nu står en
skulptur.
Togvognen gav i foråret 1990 anledning til en temmelig ophedet debat
mellem beboerne. Pointen var at stille
den op og derved give de unge et tilholdssted. Det kunne så dæmme op for
ungdomskriminaliteten i området. I løbet af sommeren 1990 blev den et tilløbsstykke for de 12-18 årige. Der kom
dagligt 50 unge.
Tirsdag eftermiddag tog en gruppe
forældre initiativ til at få åbnet togvognen
for de 10-12 årige.
VI VIL FAN’ME HA’ NOGLE BAJERE

„Den åbne Skole“ kørte i tre år stort set
uden problemer. En af de sidste aftener
observerer Kjeld Høgsbro en gruppe
unge på gangen. Da han går forbi dem,
spørger han dem, hvorfor de ikke lavede noget. Så siger de: „Vi vil fan’me
ha’nogle bajere“, og så forsvandt de.
Det var vist det frækkeste, der skete på
„Den åbne Skole“.
Nogle af de voksne, der kom i
spiseklubben tog i høj grad del i projektet, og ofrede megen tid på det. Tove
Dyrvig, der var med fra beboerforeningen og Grethe Schmidt-Pedersen, der var sekretær og holdt styr på
de bevilgede penge bar en stor del af
succesen.
Kun til den eneste af de 4 store projekter er der udarbejdet en række statistikker for Agedrup-forsøget.

Der er fremstillet ikke mindre end
13 tabeller over Agedrup området og
den stedlige befolknings syn på „Den
åbne Skole“.
47% siger, at de har deltaget i arrangementer på „Den åbne Skole“ dog
60% af disse kun til enkeltarrangementer.
Mange har fulgt deres børn op på
skolen og er blevet hængende til en kop
kaffe med god musik.
EN ØJENÅBNER

Skuffelse eller succes? Da projektet slutter sætter initiativtagerne sig sammen for
at konkludere hele det store projekt. En
af de negative bemærkninger var, at der
ikke var befolkningsgrundlag til alle de
tilbud, der var i starten. Høgsbro er ikke
så negativ, han mener, der er skabt et
netværk af kontakter. Beboerforeningen
er styrket ved projektet.
Der var en del aktiviteter, som ikke
blev til noget, eller som var engangsarrangementer, der ikke blev forankret
som varige aktiviteter .
For mig personligt var „Den åbne
Skole“ en vældig øjenåbner, jeg lærte
en masse nye mennesker at kende, de
ældste elever på skolen som deltog ivrigt i projektet følte, at de deltagende
lærere var nogle af deres egne.
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BØRN FIK IS I
BYTTE FOR HEKS
Årets heks blev fremstillet af Pilebækken Børnehus

Anne-Lise Laursen var sammen med Hans Jørgen Zinther i Pilebækkens Børnehus for at
dele is ud til gengæld for et fint stykke arbejde.

12

Så er der fællesspisning - med dessert!

Af Hans Jørgen Zinther,
formand for Heksefonden
Hvert år til Skt. Hans bliver der fremstillet en ny heks til bålet, og dette ar-

bejde står en af områdets tre børnehaver for.
Inden for de seneste år har vi opbygget den tradition, at børnene fra den
involverede børnehave leverer heksen
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på dagen kl. 11.00 - og hvor der på
pladsen er ponyridning og gratis popcorn.
Årets heks blev i år fremstillet af
Pilebækken Børnehus Brolandvænget,
og de havde helt sikkert lagt stor sjæl i
denne. Vi, som var til stede, kunne tydeligt se, hvordan har børnenes fantasi
havde været i spil. Og selvfølgelig har
pædagogerne været på mærkerne, når
mange børn skal involveres.
Efter at den ene af de deltagende
pædagoger havde placeret heksen på
bålet, var vi alle enige om, at vi med
sindsro kunne sende hende til Bloksbjerg
om aftenen.
Torsdag den 8. september havde
min højre hånd, Anne-Lise Laursen lavet den aftale, at vi kl. 10.45 om formiddagen kom hen til børnehaven med
is til alle de tilstedeværende børn samt
alle pædagogerne.
Det blev for børn, pædagoger og
vi andre en dejlig formiddag.

SAMLER DU PÅ
AGEDRUP RUNDT?
Af Finn Pedersen, Mellemhaverne 4
Jeg har et par henvendelser liggende
vedrørende enkeltnumre af AGEDRUP
RUNDT, som man mangler i en komplet samling fra starten.
Jeg kan hertil oplyse, at jeg har en
del kasser stående med gamle numre fra
omkring nr. 50 til jeg stoppede.
Da jeg arbejdede med AR, gemte
jeg ca. 25 stk. af hvert nr., netop for at
kunne supplere. Imidlertid ligger de ikke
helt i kronologisk orden mere, idet de
er pakket ned i kasser. Jeg føler ikke, at
jeg har plads til dem mere. Men jeg kvier
mig ved bare at smide dem ud, idet der
sikkert er nogen, som mangler enkeltnumre i deres samling.
Nye lokale borgere kunne måske
tænke sig at læse disse gamle numre.
Rent ud sagt, så orker jeg ikke at sortere dem, men de ligger i store træk samlet med 25 stk. af hvert nummer.
Er der forslag til, hvad der skal ske
med bladene. Det er koncentreret lokal
historie!

ABB I FRONT I FLERE RÆKKER
Veteranholdet kæmper mod Munkebo om retten til at
komme ud og spille om Fynsmesterskabet

www.agedrupbullerupboldklub.dk
BESTYRELSEN
Formand
Michael Stengel Petersen
msp1965@webspeed.dk
Kasserer
Jens Mattson
mattsons@privat.dk
Sekretær
Henrik ‘Damixa‘ Nielsen
Menige medlemmer
Lars Engstrøm
Torben Abrahamsen
Suppleant
Jacob Korsgaard

Superveteran-holdet har fra dag ét ligget nr.1, men i næstsidste spillerunde blev de
overhalet af Langtved. Billedet er dog fra en tidliere kamp mod Marienlyst.

Af Michael Stengel Petersen, formand
Så lakker det mod enden af denne fodboldsæson i ABB, når I læser disse linier, så er vores fire oldboyshold færdige med turneringen, og igen har vi haft
en rigtigt god sæson for alle hold. Vores
unge herre serie 3 er dog først færdig
med deres turnering sidst i oktober.
Hvis vi starter med vores superoldboys, så slutter de mindst i top 4, dog
med stor sandsynlighed på en 2. plads, i
en meget stærk kreds, så det jo ganske
flot, ser frem til en ny sæson 2017.
Så er det vores andet mandagshold, nemlig vores platinhold - 7 mandsbold. De ligger pt. på en 6. plads, men
med 3 kampe efter nogle af de hold, der
er over dem, så med lidt flere point på
kontoen, så har de mulighed for at slutte
i top 4. Det er bestemt også ganske flot,
da de igennem hele sæsonen ikke har
kunnet stille med samme hold hver gang.
Vores Tirsdagshold – Super Veteran har fra dag 1 af ligget nr.1, men i
næstsidste spillerunde blev de overhalet
af Langtved, som så skal ud og spille
om Fynsmesterskabet. Rigtig ærgerligt,
men vi er selvfølgelig også klar til næste
sæson.

Til sidst har vores veteranhold, som
spiller om torsdagen. Holdet har en rigtigt stor mulighed for at vinde deres
kreds. De kæmper mod Munkebo om
retten til at komme ud og spille om Fynsmesterskabet. Holdene har lige mødt
hinanden, og kampen endte 0-0, så vi
er stadig 4 point foran med 2 kampe
igen. Det ser godt ud!
NYT LOKALOPGØR

Vores herre serie 3 spiller stadigvæk og
har muligheden for at komme til at blive
i serie 3, det kræver dog lige nogle sejre,
inden den er sikret. Deres sidste kamp
er et vaskeægte lokalopgør mod vores
naboer fra Seden, Fjordager IF. De
spiller på Agedrup Park, søndag d.23/
10 kl.11.00, dog kan der være en mulighed for at kampen flyttes til lørdag,
men vi skal nok informere det ud på FB
Agedrup Info & Agedrup Bullerup
Boldklub, hvis der skulle komme en
ændring, så kom op og oplev et godt
lokalopgør på Agedrup Park.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til
at takke alle de mennesker, som har
været forbi Agedrup Park, det er dejligt, at se at der kommer en hel tilskuere
op og støtter op omkring ABB.

4091 5497

3025 8697
2927 0316
5230 0498
2033 0637
3095 3436

Holdlederne
Super oldboys - mandag
Søren Grønning
Henrik Clausen

2598 0207
2830 0500

Platinhold - mandag
Lars Ingo Andersen
Flemming Kristensen

6025 9232
2837 3970

Super veteran - tirsdag
Lars Engstrøm

5230 0498

Veteran - torsdag
Lars Kampf
Jens Mattson

6046 1505
3025 8697

Herre serie 4 - weekend
Anders Hauerholt

2714 6049

Nicolai Sohn Ankersen

5361 8021
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En billig fornøjelse
Af Ole H. Christiansen
30. august måtte Super-veteranerne give
op over for Fjordager, som vandt 3 – 2,
men spillet var så lige, at det lige så godt
kunne have været omvendt. Det er imponerende at se så „voksne“ spillere bevæge
sig med stor hurtighed på en fodboldbane,
samt at de er så boldsikre.
Det var en imponerende kamp. Jeg skal
også lige se veteranerne på torsdag mod
Aunslev.
Det er s’gu en billig fornøjelse.
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Sidenius
Hvidevareservice
Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation
www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen
Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

HEIDI@KOSTVEJLEDERFYN.DK
TLF. 2575 9856
CVR: 36 58 99 65

Tlf. 2041 7073
shop@tingtilkager.dk

KOSTVEJLEDER FYN

Lotte Nielsen
Brolandvej 64, 5320 Agedrup

VED HEIDI ANDERSEN
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MA REVISION
Morten Andersen, registreret revisor
Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M
Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097
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JEANETTE SKOV
LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP
Tlf. 66 10 10 22
jeanette-skov.dk

Ann Holm
Klinik for
fodterapi
Klipning af negle
Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne
● Behandling af nedgroede og fortykkede negle
● Salg af cremer og små aflastninger
●
●

Ann Charlotte Holm
Statsautoriseret fodterapeut
Torvet, Skovhaven 2 ● 5320 Agedrup
Telefon 65 90 30 30
Online booking: www.annsfodterapi.dk

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

Jesper Øelund Banke
Lunden 35b
Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad,
flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde.
Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud.

●

5320 Agedrup

Telefon: 60 17 88 66
Mail: info@banke-ejendomsservice.dk
www.banke-ejendomsservice.dk

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48
Fysioterapi ● Kraniosakralterapi ● Akupunktur
Babysvømning ● Træning i vand
Tlf. 6610 8944

Agedrup Forsamlingshus

Bullerup Pub’en

●

bullerupsvommebad.dk

Bedemand Mette Andersen
Fjordager - tlf. 21 24 20 98

Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00
Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

info@bedemand-mette.dk
www.bedemand-mette.dk
Hvenekildeløkken 80, 5240 Odense NØ

Tlf. 21425603/ 66108081
Mad ud af huset bestilles på
www.dyrensborggourmet.dk

Vand • Varme
Gas • Sanitet
MARSLEV VVS ApS

HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner

Aut. Gas og V VS Instal.
Klaus Friis Madsen

Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

(Mandag lukket)

TLF. 65 95 12 06
Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

VVS GARANTI
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KS Gulve
v/Kent Salomonsen
Kærhaven 35,
5320 Agedrup
Tlf. 6062 1231
salomonsen1@webspeed.dk

Butikstorvet - Skovhaven 4
5230 Agedrup
Tlfnr. 50583545
Mail: info@rydallpejse.dk

■ Levering og montering af
ALT i gulvbelægning: Trætæpper-vinyler-linoleum m.m.
■ Salg af maling og gardiner
■ Gardinmontering
■ Personlig betjening
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Af Erik Schmidt

være far for første gang. Kæresten hedder i øvrigt Maja.

Da 31-årige Mads Timm gik i 9. klasse
på Agedrup Skole, blev han kontaktet
af selveste Alex Ferguson fra
Manchester United, der ville tilbyde ham
en kontrakt.
Mads var et usædvanligt talent, der
efter en international turnering i Portugal, hvor han blev kåret som turneringens bedste, vakte opmærksomhed hos
de internationale talentspejdere. Nu har
han selv startet streetfodbold i Vollsmose
for at give unge talenter mulighed for at
dygtiggøre sig og vise sig frem. Det sker
med „Projekt Zlatan - fodbold med
attitude“.
En gang om ugen bliver der spillet
turnering på et udendørs streetanlæg i
Vollsmose eller afholdt en konkurrence
i „skills“, der er en performancedisciplin,
hvor det drejer sig om solo at tippe bolden mange gange og kunne holde den i
luften i opfindsom freestyle.
Ifølge Mads Timm er der 20-40
deltagere i projekt Zlatan. De fleste i
alderen fra 5 til 17 år, men også nogen,
der er ældre. Det har været kl. 15.00,
men fremover bliver det kl. 17.00.
SKADET KORSBÅND

16

Lige for tiden har 31-årige Mads Timm
dog fået lidt af et problem.
Han er blevet langtidsskadet med
korsbåndet i det ene knæ efter at have
pjattet rundt med et par af de store
fodboldknægte. Det er ikke bare alvorligt, men også virkelig bad timing.
For Mads Timm havde netop påbegyndt et nyt arbejde som familieterapeut i Fredericia.
-Det kan være familier, der har brug
for hjælp på grund af misbrugsproblemer, boarderline eller bare knas
med relationerne. Jeg kan godt lide det.
Det er rart.
Men rart er det ikke at skulle sygemelde sig så kort tid efter, at man har
fået et spændende job, for slet ikke at
tale om at skulle transportere sig rundt
med en skinne på benet.
Han var desuden før Zlatan-projektet blevet assistenttræner for OB’s
U15-drenge, skal have en bog ud om
tiden i Manchester United med alt, hvad
det indebærer af interviews til aviser,
radio og tv, og her i oktober skal han

DRØMMEN

Ideen til projekt Zlatan fik Mads Timm,
da han sad og læste fodboldnyheder om
stjernespilleren Zlatan Ibrahimovitch, der
kommer fra ghettobydelen Rosengården
i Malmø.
-Jeg vil gerne give drengene i
Vollsmose noget at drømme om. Måske finder vi en dansk Zlatan Ibrahimovitch. I hvert fald kan man drømme
om muligheden.
Mads Timm er dog ikke alene om
initiativet og ansvaret. Mohammed
Chaker, der bor i Agedrup, og som
Mads har kendt siden han var 12-13 år,
har gennem sit store kontaktnet været
med til at realisere ideen. Siden er også
Zeze Eric Bodjo kommet til.
-Jeg har ikke kunnet få det til at køre
uden de to. De er ildsjæle og well-liked.
De tre fodboldiværksættere har
også andre ideer.
-Vi har en ide om at arrangere nogle
stadionture, og arrangere FIFA-turneringer på nettet.
Der er ikke nogen klub eller forening bagved, og der har heller ikke
været den store opbakning fra institutionerne i området, hvilket Mads Timm
er skuffet over.
-Jeg har snakket med både nogen
fra B1909 og fra SSP (det forebyggende
skole, socialvæsen og politi-samarbejde)
og med et center for unge, hvor de laver
noget relationsarbejde, men jeg synes
ikke, de virkede rigtig interesserede, så
det kunne vi ikke vente på.
I stedet startede Mads sammen
med Mohammed Chaker og Zeze Eric
Bodjo bare. Rygtet gik fra mund til
mund.
-Men vi kunne godt bruge nogle
hovedsponsorer. Vi er glade for, at vi
har City Bolig, men vi har brug for flere.
-Jeg håber da også, at vi får et samarbejde med institutionerne i området.
DET HER ER SMUKT

-Jeg forstår godt de drenge i Vollsmose.
Når du bor der, så har du automatisk ry
for at være en ballademager, og du bliver set ned på. Men Vollsmose er så
meget mere.
-Drengene skal ikke føle, at de er
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JEG VIL GIVE D

Mads Timm, der har en fortid i Ag
andre Mohammed Chaker, der er b
Zlatan, i Vollsmose. Han er bleve
som familieterapeut, skal have en
være far for første gang. Nu har h

Mads Timm har lige startet Projekt Zlatan, og sn
blev jeg ikke stjerne i Manchester United“ om h

med i et socialt projekt. Vi hygger os!
-Der kommer da også nogen, som
er lidt rebelske og lige skal prøve os af,
men de har brug for, at man åbner sit
hjerte. De har brug for nogle kram.
På projektets facebookside står
der slagord som: „Når oprindelse,
farve, og religion kun har ét sprog.“
Der er også spontane udtryk som: „Det
her er smukt.“
Mads Timm har stor forståelse for
Vollsmosedrengenes traditionelle forventninger.
-Den sociale arv er rigtig svær at

DRENGENE NOGLE DRØMME

gedrup, OB og Manchester United, har sammen med blandt
bosiddende i Agedrup, startet streetfodboldprojektet, Projekt
t assistenttræner for OB’s U15-drenge, har lige fået arbejde
n bog ud om tiden i Manchester United, og her i oktober skal han
han skadet korsbåndet i sit knæ.

berømmelsen.
Sådan er det stadig, men det er efterhånden nogle år siden, at han stoppede som aktiv fodboldspiller. Netop
fordi glæden blev overskygget af nogle
af det professionelle fodboldlivs skyggesider.
I 2000 kom han til én af verdens
mægtigste klubber, Manchester United
i England. Han trænede og gik i skole,
og med tiden begyndte han at træne med
med koryfæerne Poul Scoles, Ryan
Giggs, Rio Ferdinand Roy Keane og alle
de andre.
Mads Timm fik to dage før sin 18års fødselsdag debut for Manchester
United, og mange ventede en stor karriere.
RØD DJÆVEL - NY BOG OM
MADS TIMM

nart udkommer „Rød djævel - sådan
hans fodboldliv.
Mads Timm og Zeze Eric Bodjo
bryde, og så er der den der
skam, som nogen føler ved
at komme fra Vollsmose. Jeg forstår
Allerede som 15-årig sagde han til
godt, hvis de er på vagt. De får meget Agedrup Skoles elevblad, Ekstra Ærfå chancer over for vores kollektive for- ligt: „Klubberne ser ikke andet end
dømmelse. Det bliver deres forventning penge i mig. Man bliver en vare.“
til omgivelserne. Og vi kommer nemt til
Da havde han lige fået tilbud fra
at give dem det, de forventer.
flere af de store klubber i Europa efter
-Men jeg kunne godt tænke mig at en turnering i Portugal, hvor han blev
prikke hul på det der.
kåret som bedste spiller.
Og han har gennem hele sin spillerSELV LIDT REBELSK
karriere haft for øje, at det var glæden
Mads Timm var selv lidt rebelsk ved at trille med den runde læderkugle,
der var vigtigst. Ikke pengene. Ikke
som ung fodboldspiller.

Men han blev i 2004 på grund af hasarderet bilkørsel indblandet i et trafikulykke, røg af den grund i fængsel og
fandt sig aldrig rigtig siden til rette i det
professionelle fodboldmiljø, som han
fandt for maskulint og humørforladt.
I 2006 blomstrede han dog på
OB’s superligahold under Bruce Rioch,
der forstod en type som Mads Timm.
Så ham.
Til Ekstra Bladet sagde medspilleren fra dengang, Esben Hansen om
Mads Timm som spiller:
- Han var et ekstremt talent med et
ekstremt drive med bolden. Teknisk
kunne han med sit fine touch nogle ting,
som ingen andre kunne. Han havde et
fantastisk blik for spillet og kunne se
nogle åbninger, som andre ikke fik øje
på. Og det ærgrede ham, når vi ikke
forstod ham.
I 2009 stoppede Mads Timm karrieren.
Nu udgiver People’s Press „Rød
djævel - sådan blev jeg ikke stjerne i
Manchester United“. Den kommer her
i oktober. Det er bogen om Mads
Timms fodboldhistorie skrevet af Søren
Baastrup.
Derfor vil pressen gerne tale med
ham, og med det skadede korsbånd bliver det lidt af en sportslig udfordring for
Mads Timm. Der er allerede aftaler med
Go’ Morgen Danmark, TV2-Sporten,
Berlingske, Ekstra Bladet, Liga P3.
Og Agedrup Rundt!
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PIZZA VERO
 63 100100

Brunsgård Autoreparation
Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker
Reparation og eftersyn af aircondition
Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46
E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Totalløsninger
AltAlt
murerarbejde
udføres
tilbud.
murerarbejde
udføres· Indhendt
- indhent gerne tilbud

Jim E. Jensen
Markhaven 54
5320 Agedrup

Tlf.: 26 71 72 99
www.jimmurer.dk

v/ Mehmet og Hassan
Mølledammen 7, 5320 Agedrup
6610 9170

VELKOMMEN HOS MØLLER
MØLLER’S’S
Bullerup Nærbutik
Lunden 62, 5320 Agedrup
5115 1817
Hverdage 13.00-17.00
Spillehal
Tips & Lotto
Frisk bagerbrød hver dag
Franske hotdogs
Blomster
Anledningskort
Åbningstider
Alle dage 7.00-18.00

TØMRERMESTER

Kristian Tvergaard
Tlf 6617 1807
Mobil 4051 0001
kristian@tvergaard.com
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Skolebladet
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Red.: Martin Dyrgaard, lærer

SKOLEN PÅ FACEBOOK
Den nye Facebook-side giver en mulighed for hurtigt at kunne
kommunikere med skolens brugere
Af Martin Dyrgaard Rasmussen
Lige som mange andre virksomheder,
har Agedrup Skole begivet sig ind i
Facebook-universet og åbnet egen side.
Den nye Facebook-side giver en
mulighed for hurtigt at kunne kommunikere med skolens brugere. Det er en

nem måde at dele de små, store og spændende aktiviteter, der foregår på og
udenfor skolen. Lige fra fællessamlinger,
til undervisningssituationer og til lejrskoler.
Facebook er desuden en platform
der rammer bredt. Det er unge såvel som
de lidt ældre der dagligt tjekker Face-

book. Dermed kan man ramme en
større målgruppe end før.
Indtil videre er der allerede 253
personer, der synes om skolen nye side

De næste halvanden år bliver en
læringsfase for både elever, forældre og
lærere der alle skal lære at bruge platformen.
Kommunen stiler efter en fuld implementering ved udgangen af 2017.
Den daglige forældrekontakt og
kommunikation vil indtil videre foregå i
Skoleintra.

SKOLEBESTYRELSEN

MIN UDDANNELSE

- Digital læringsplatform er blevet en del af hverdagen
Af Martin Dyrgaard Rasmussen
I Odense kommune har B&U-forvaltningen valgt MinUddannelse som digitallæringsplatform. Det er tanken at års-

planer og faglige forløb i de enkelte fag
over tid lægges ind i MinUddannelse. På
baggrund af elevernes forskellige arbejder med forløbene, vil MinUddanelse
automatisk generere elevplaner.

Vicki Torp (fmd.)
Maiken Stamm (nfmd.)
Ulla Larsen
Steffen Lauridsen
Morten Brogaard
Malou Peterson Porst
Ulrik Kehmann
Jan Risum Frederiksen (suppl.)
Mohammed Bibi (skoleleder)
Christian Hovendal (souschef)
Mikkel Franck (lærer)
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FEM NYE MEDARBEJDERE
Lejrskoleaktiviteterne genoptaget

LEJRSKOLER

I foråret besluttede skolens ledelse i samarbejde med skolebestyrelsen, at genindføre lejrskoler for 3., 6. og 8. årgang.
Det er elever, forældre og medarbejdere
rigtig glade for. Vores 6. årgang har allerede være afsted på deres lejrskole.
Hele 6. årgang var på Langeland i 4 dage
(3 overnatninger). Skolens 8. årgang
skal på skitur, og både elever og lærere
glæder sig helt vildt til at komme afsted.
3. årgangens voksne er også godt i gang
med planlægningen og vil snart dele deres planer med elever og forældre.
VI ER PÅ FACEBOOK

Agedrup Skole har fået en ny facebookside, og vi bruger den flittigt til at dele
nyheder, billeder, videoer og andet relevant stof fra skolens hverdag. Alle som
har lyst til at følge med i skolens liv kan
„like“ siden.
PERSONALENYT

Igen i år har vi været i fuld gang med at
rekruttere dygtige folk til skolen – 5 nye
medarbejdere blev det til. Lige før sommerferien sagde vi desværre farvel til
Rune Thorsen, Lone Jørgensen, Carsten Andersen og Lisbeth Schurmann.
Rune har fået nyt job på Rynkeby
Friskole, og Lone skal en tur til
Faaborg-Midtfyn Kommune og prøve
kræfter med en konsulentstilling. Afdelingsleder Lisbeth Schurmann har valgt
at gå tilbage til lærergerningen, og hun
har søgt og fået en lærerstilling i Bellinge.
Carsten Andersen har fået et års
orlov, da han skal udleve en drengedrøm,
som han ikke kunne sige nej til. Carsten
er blevet tilbudt en stilling som assistenttræner for AC Horsens’ superligafodboldhold, og han valgte forståeligt
nok at takke ja til tilbuddet.
Der skal lyde en stor tak til dem
alle for mange års tro tjeneste. Det er
lykkedes os at ansætte fire super dygtige folk som erstatning. Jens Møller
Christensen, 52 år, har været lærer i
21 år, og han kom fra en uopsagt stilling
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på Ulstrup Skole i Midtjylland, hvor han
har været lærer siden 1995.
Vi har også ansat pædagog Kenneth Larsen. Kenneth er 28 år og kom
til Agedrup Skole fra en uopsagt stilling
på Hunderupskolen. Kenneth er et
kendt ansigt i Seden-Agedrup, idet han
er bosat i Seden og har i mange år spillet fodbold i Fjordager IF.
Til at dække Carsten Andersens
årsvikariat, har vi ansat Jorge Pereira.
Jorge er 46 år gammel, og han blev uddannet som lærer i 2004. Jorge har 12
års erfaring fra forskellige ansættelsesforhold, bl.a.
på Seden
INFORMERER
Skole (vores naboskole) og
Årupskolen
i Assens.
Vi har
også ansat
Camilla Møller Bennetsen som ny afdelingsleder for børnemiljøet. Camilla er
42 år gammel og kommer fra en stilling
som indskolingslærer og -koordinator på
Munkebjergskolen. Camilla blev uddannet som lærer i 2002 med linjefagene
dansk og musik, og hun er i øjeblikket
godt i gang med en lederuddannelse. Camilla tiltræder mandag den 3. oktober.
Den femte nye medarbejder er Claudia Hinrichs. Claudia er 51 år gammel,
og hun skal være dansk- og tysklærer på
7. årgang. Claudia afløser Anette Hansen,
der ikke længere er ansat på skolen. Jeg
ønsker alle nye medarbejdere velkommen
til Agedrup Skole, og jeg ser frem til et
positivt samarbejde med dem alle.

Mohammed

Af Mohammed Bibi, skoleleder

KONTANTLØS BETALING

Agedrup Skole er ved at indføre en
kontantfri ordning til skoleboden i form
af et betalingskort som udleveres til alle
elever. Betalingskortet skal bruges, når
man ønsker at handle i skoleboden.
Betalingskortet „tankes op“ af forældrene via internettet. Kortet har en chipfunktion uden kode og er med personligt navn. Når eleverne bruger kortet vises der er billede af kortindehaveren på
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skærmen inde i boden, og der vil således ikke være mulighed for at bruge en
andens kort, hvis man fx har fundet et
kort på gangen.
Systemet er bygget således op at
man som forældre via en portal kan følge
med i, hvad børnene køber, og man kan
også gå ind og spærre for varer som man
ikke ønsker at ens barn skal købe. Der
bliver oprettet en personlig portal for hver
forældrebetaling, og man kan sagtens
have flere børn i samme portal.
Vi håber, at vi kan starte op med
systemet kort efter efterårsferien. Nærmere oplysninger via forældreintra når
vi kommer lidt tættere på opstarten.
DET ER LYGTETID

I løbet af de næste uger bliver det mørkt,
når dit barn cykler i skole om morgen.
Du skal derfor huske at få tjekket cyklens for- og baglygte samt reflekser. Det
er rigtig vigtigt, at alt lys virker som det
skal, så cyklisterne er synlige i trafikken.
Tal gerne med børnene om, hvad
en trafikpatrulje er, og at man altid skal
rette sig efter deres anvisninger. Som de
fleste har bemærket, har vi fået opsat et
blinklys, som skal forberede bilisterne på,
at der er en trafikpatrulje, og at farten
skal sænkes.
MIN UDDANNELSE

Vi vil gerne have et endnu tættere samarbejde med forældrene om, hvordan
børnene udvikler sig, lærer og trives i
skolen. Derfor begyndte skolerne i
Odense fra skoleåret 2016/17 at anvende læringsplatformen MinUddannelse. Det betyder bl.a., at forældre vil
opleve nye elevplaner, som løbende gennem skoleåret endnu tydeligere viser,
hvad børnene lærer i de enkelte fag.
MinUddannelse er et digitalt redskab, som lærere og pædagoger bruger, når de planlægger, udfører og evaluerer undervisningen.
I MinUddannelse laves undervisningsforløb, og der opstilles mål for elevernes undervisning. Efterhånden som
eleverne arbejder med de forskellige
undervisningsforløb og mål, bliver disse
samlet i elevplanen. Det betyder, at elevplanen kommer til at se anderledes ud,
end den plejer, og den vil løbende blive
opdateret med de seneste aktiviteter og
mål.

GIV NÆRING TIL LIVSAPPETIT FREM FOR MADLEDE
Skolebestyrelsen er opmærksom på at der tilvejebringes flere midler til Odenses betrængte folkeskoler, og da
der blev lagt op til besparelser, skrev skolebestyrelsen nedenstående høringssvar. Høringssvaret er altså fra før
budgetforliget. Besparelserne er nu muligvis taget af bordet, men der er brug for massive investeringer.

Af Vicki Møberg Torp,
på vegne af skolebestyrelsen
Børn- og Ungeudvalget i Odense
Kommune har tidligere varslet besparelser, og skolebestyrelsen har indgivet nedenstående svar til høringen.
GIV NÆRING TIL LIVSAPPETIT FREM
FOR MADLEDE

Det er med stor beklagelse, at vi endnu
engang skal indgive høringssvar på besparelser på børn- og ungeområdet –
og endnu værre, at visionerne for børn
og unge i Odense endnu engang er larmende fraværende i høringsmaterialet.
Omprioriteringerne bliver fordelt
over hele børn- og unge-området som
et tyndt lag leverpostej på rugbrød –
visionen synes at være, at halv-(eller hel)dårlige forhold for alle er bedre end at
skabe kvalitet der, hvor det batter.
Til Børn- og ungeudvalgets ros er
det besluttet at anvende alle de „hjemvendte“ omprioriteringsmidler til
institutionsområdet. Det dufter da lidt af
et tykkere lag leverpostej til de mindste
børn. Det ændrer desværre ikke ved,
at folkeskolerne er udsultede, og at
omprioriteringerne umuliggør smør på
brødet.
UAPPETITLIGT FORSLAG

Ud over at det virker absurd, at Børnog ungeudvalget skal prioritere om for
godt 40 mio. kr. ud af en samlet pulje af
forslag til en værdi af 40 mio. kr., er der
nogle af forslagene, der skriger til himlen. Lad os først tage lukningen af Bækholmskolen.
Børnene på denne skole er blandt
de absolut svageste. Hvordan skal vi
kunne varetage deres behov i normalskolen med de tilstedeværende ressourcer?
På Agedrup Skole har vi dette skoleår 28 timer om ugen til alle understøttende aktiviteter (dvs. sociale og
pædagogiske,AKT, (ind)læringsvanskeligheder, ordblindhed, børn med

særlige behov) – til 20 klassser med i alt
ca. 500 elever. I forvejen er ressourcerne til børn med særlige behov – og
de fællesskaber, de er en del af – for få.
Vi har ikke ressourcerne til at inkludere børn, der har ekstra særlige
behov. Og det er ikke fordi, vi ikke bryder os om tanken om, at disse børn skal
være en del af vores skole. Tværtimod
– men det er på alle måder uansvarligt –
både for Bækholmskolens børn og for
de nuværende.
Selvom det forlyder, at lærere/pædagoger og specialuddannet personale
følger med børnene, viser erfaringerne
jo, at det er vanskeligt at fastholde disse
kapaciteter, og at ressourcerne forsvinder med næste sparerunde. Denne form
for inklusion er upassende – ja, direkte
uappetitlig.
SOM AT ÅBNE EN TOM MADKASSE…

Et andet af omprioriteringsforslagene går
på, at SFO-driften reduceres med 112
kr. per barn. Efter folkeskolereformen
og de længere skoledage har vi på Agedrup Skole oplevet et markant fald af
børn, der går i SFO efter skoletid, og
det er vanskeligt at holde på de dygtige
pædagoger.
SFO-tilbuddet er ganske enkelt blevet uattraktivt for både børn og voksne
– både kvalitets- og prismæssigt. Med
en yderligere reduktion af ressourcerne
frygter vi, at SFO’en bliver som at åbne
en tom madkasse, hvor grøntsager og
frugt for længst er sparet væk – men nu
også rugbrøddet.
Den sidste rest af appetit på leg,
nysgerrighed, fællesskaber og voksenfaciliterede aktiviteter er ædt op af
sparemik og manglende politiske visioner.
OG MADKASSEN BLEV SMÆKKET I…

Og det leder frem til vores sidste svar –
der handler om forslaget om at nedlægge
fritidsklubberne og i stedet etablere
ungdomshuse få steder i byen og at oprette SFO for 4. klasse.

Vicki Møberg Torp, formand for skolebestyrelsen på Agedrup Skole

I Agedrup har dette forslag ingen
gang på jord. Allerede i 3. klasse falder
børnene fra i hobetal i SFO’en, og der
er ingen grund til at tro, at de vender
tilbage i 4. klasse. Prisen er for høj og
kvaliteten for lav.
Med lukningen af fritidsklubben i
nærområdet smækkes madkassen i for
de mulige fællesskaber, relationer og
venskaber, der ellers opstår på kryds
og tværs i et fritidstilbud (som stort set
alle har råd til). Dette fællesskab er afgørende for, at de fleste har noget at give
sig til efter skole - nogen at være sammen med. Vi tror på, at dette fællesskab
er afgørende for et bæredygtigt samfund
i fremtiden.
LIVSAPPETIT I STEDET FOR
MADLEDE

Kære Børn- og ungeudvalg – selvom
det kommende år er valgår, så ville det
klæde jer at samles om en vision for
børn og unge i Odense, der kunne indgyde livsappetit i stedet for madlede.
Vi ved, at I kerer jer om området –
vores opfordring skal lyde: brug valgåret til at overbevise resten af byrådet
om, at vores børn og unge er et kæmpe
vækstpotentiale og fortjener næring og
sol og vand – så vil I se, at høsten (læs:
væksten) bliver stor.
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Formand: Hans Jørgen Zinther tlf. 4042 5213

BYENS JULETRÆ 2016
Arrangementet starter den 25. november kl. 16.00
Af Hans Jørgen Zinther, formand
Igen i år vil Agedrup Sogns Beboerforening stå bag opstillingen af byens
juletræ, så det kan lyse det grønne område ved Bullerup Butikstorv op i hele
december måned, og igen i år vil vi lave
en lille fest ud af det.
Ove Hjulmand leverer træet Beboerforeningen sørger for dets opstilling, og fredag den 25. november kl.
16.00 starter arrangementet med, at vi
sammen synger „julen ind“. Kl. ca.
16.15 tændes lysene på træet.
Som sidste år satser vi på, at festlighederne foregår under overdækningen
ved Brugsen nede ved Pubben.
Igen i år sættes Postkassen op i

22

Brugsen den 1. nov. - så børnene kan
sende breve til Julemanden.
Også i år vil der blive udtrukket 5
præmier til børn, som har sendt julemanden et brev.
JULEMANDEN TIL STEDE

Beboerforeningen servere gratis æbleskiver, gløgg og kold kakaomælk til de
fremmødte beboere. Og så håber vi på,
at vejret arter sig ligeså godt som sidste
år, hvilket gjorde det nemt at afvikle
tændingen af juletræet.
Vi skulle gerne igen i år blive
mange, for det skal der være til en fest.
Og må vi så bede alle om at værne om
træet og dets lys, hvilket er lykkedes de
sidste 5 år. Tak for det.

Igen i år - vil julemanden med sine
slikposer være et festligt islæt på pladsen.
Vel mødt på pladsen – en god start
på Julen.

UDDELING AF MIDLER FRA HEKSEFONDEN
Lokale foreninger og institutioner kan søge om at få del i Heksefondens overskud
Af Hans Jørgen Zinther,
formand for Heksefonden
Da afholdelse af Skt. Hans i år har givet
overskud, kan personer, der repræsenterer foreninger og institutioner i Fjordagerområdet, sende deres ansøgning til
formanden for Heksefonden.
En gruppe af dagplejemødre vil
også kunne komme i betragtning.
SEND DIN ANSØGNING

§8 i vore vedtægter lyder:

Et evt. overskud kan fordeles til
ekstraordinære aktiviteter for foreninger
og institutioner i Fjordagerområdet med
beskrivelse af den påtænkte anvendelse
af tildelte midler og med efterfølgende
revideret regnskab.
Midlerne fordeles af koordineringsudvalget.
Vi glæder os til at modtage jeres
relevante ansøgninger.
Med venlig hilsen
Hans Jørgen Zinther
Formand for Heksefonden
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Heksefondens formand, Hans J. Zinther.

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

VI SES PÅ AGEDRUP PARK!
Der er livefodbold på en anden måde end i tv!
Endelig lykkedes det mig at lokke Vladimir med til en fodboldkamp på „Agedrup Park“, hvilket I åbenbart kalder
fodboldbanen ved Agedrup Skole.
Jeg var lokket af sted, da jeg så i
Agedrup Rundt, hvor mange kampe,
man spiller her. Så et par stykker kan vi
vel nå, tænkte jeg.
Vladimir ser en del af dem på sit
TV, og jeg ser naturligvis med, men
egentlig siger de mig ikke noget. Noget
andet er at se dem „live“, må jeg nok

Kære Olivia
Jeg havde opgivet at høre fra dig. Men
hvor er du dog positiv. Ja, også jeg nyder at se en god fodboldkamp og er som
regel ligeglad med, hvem der vinder, men
når jeg er på Agedrup Park, er jeg ikke
i tvivl. Jo, klubben synes at have det
godt med 5 hold i turneringen.
Som du har oplevet det, ser du hold
med spillere i alle aldre, og de spiller til
for at vinde deres kampe, men de er da
glade for i det hele taget at kunne spille
det herlige spil.
I TV hører vi kommentarer, så man
kan være i tvivl om, at reporterne virkelig ved så meget om spillet.
De er næsten lige så kloge som vi
andre tilskuere, for vi ved naturligvis,
hvordan de skulle have spillet.
Men jeg hørte en reporter ved en
landskamp mod Island sige følgende:
„Spillerne hjælper hinanden endnu“ (ja,
hvem ellers). „Han prøver at sparke
udefra.“ „Vi skal bagom deres forsvar“
(så er der lettere adgang til målet). „Vi
mangler spillere, der kan spille fodbold“

sige. At se seniorer, bedsteforældre og
andet godtfolk løbe, som om de var
unge mennesker. Det imponerede os
altså. Det var lige før, at Vladimir ville
spille med, og hans kommentarer var helt
entusiastiske (hedder det vist).
Kan klubben virkelig overleve med
Fjordager så tæt på ?
Med venlig hilsen
Olivia W. Olsen

(sådan er det jo tit). „Han læser det lynhurtigt – mål!“ (skarp iagttagelse).
„Arbejdsfordelingen ser fornuftig ud“
(han har forstand på det). „Danmark får
lov at have bolden,“ det er også bedst
på den måde (selvfølgelig). „Det er os,
der har styr på tingene“ (god journalist,
og så er han ikke en gang på banen).
Ja, han var ikke så heldig og formentlig
grøn på det felt.
Lige meget, kom endelig til alle
ABB’s kampe. De kan godt bruge
mange flere tilskuere. Det er jo gratis.
Selv øllene er så billige, at de næsten er
gratis.

BESTYRELSEN
Formand
Hans Jørgen Zinther
Skovhaven 85, 5320 Agedrup
Tlf.: 40 42 52 13 - hj@zinther.dk
Sekretær
Søren Stobbe
Markhaven 23, 5320 Agedrup
Tlf.: 20 16 84 83
Kasserer
Heidi Brokmose
Morbærhaven 13, 5320 Agedrup
Tlf.: 27 62 04 18
Bestyrelsesmedlem
Anne-Lise Laursen
Skovhaven 43, 5320 Agedrup
Tlf.: 30 14 59 50
Bestyrelsesmedlem
Vagn Bakman Nielsen
Arendalsvej 20, 5320 Agedrup
Tlf.: 23 47 97 19
Bestyrelsesmedlem
Tina Clausen Bruun
Lunden 51, 5320 Agedrup
Tlf.: 21 91 08 10
Bestyrelsesmedlem
Jesper Banke
Lunden 35b, 5320 Agedrup
Tlf.: 60 17 88 66
Bestyrelsessuppleant
Dorthe Reinberg Wallentin
Hyldehaven 1, 5320 Agedrup
Tlf.: 51 85 50 13
Webmaster
Hans Jørgen Zinther
www.agedrupsogn.dk
Foreningens konto:
DANSKE BANK
Reg. nr. 0975 - 3619111699

Med venlig hilsen
Ole H. Christiansen

ASB PÅ
FACEBOOK
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ORGELINDVIELSE OG FESTGUDSTJENESTE
Foto: Hans Ove Nielsen.

Søndag den 30. oktober
2016 kl. 16.00
Af Lene Marqvardsen, formand for
menighedsrådet

Sådan så et udsnit af det gamle orgel ud. Det er nu installeret i Madum Kirke i
Vestjylland. Hvis man vil se det nye orgel, så kom til indvielse den 30. oktober.

Søndag d. 30. 10. 2016 kl. 16.00 holder vi fest- og musikgudstjeneste med
indvielse af vores nye orgel.
Tidligere domorganist for Haderslev sogn, Svend Prip, vil spille for os,
og der vil være lejlighed til at møde vores nye organist, Carsten Bech Madsen.
Efter gudstjenesten serveres et let
traktement og et glas vin, og der vil være
lejlighed til at beundre orglet og stille
spørgsmål til orgelkonsulent, arkitekt og
menighedsråd.

NY ORGANIST
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Foto: Hans Ove Nielsen.

Carsten Bech Madsen ansat
som ny organist
Af Lene Marqvardsen, formand for
menighedsrådet

Carsten Bech Madsen har, udover at være organist en fortid som både folkeskolelærer
og it-medarbejder og er desuden korleder for bl.a. Ullerslevkoret.
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Menighedsrådet har ansat Carsten Bech
Madsen som ny organist.
Carsten har, udover at være organist, en fortid som både folkeskolelærer
og it-medarbejder og er desuden korleder for bl.a. Ullerslevkoret. Hen over
sommeren har han været vikar hos os
flere gange og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet.
For nærmere præsentation: se andetsteds på kirkesiderne.

Arkivfoto: Hans Ove Nielsen.

især de senere år blevet meget udbredte
også på vore breddegrader. Man behøver ikke tage på ’Caminoen’ i Spanien, men kan snildt gå „Camønoen“,
en ny prilgrimsrute på Møn! Eller bare
spænde vandreskoene på og så afsted,
for man kan dybest set gå alle steder,
således også i Agedrup og omegn!
„Pilgrim“ betyder: ’den, der vandrer mellem marker’ og det kan være
givende både for krop og sjæl. Det er i
hvert fald en anderledes oplevelse for
de nye konfirmander at blive fortrolig
med trosbekendelsen på. Der var plads
til „walk and talk“ og til stilhed og efter
vandreturen venter hjemmebagte pizzasnegle lavet af vore frivillige ved kirken.
Tak for det!
Man kan dybest set gå alle steder, således også i Agedrup og omegn!

KONFIRMANDER PÅ
PILGRIMSVANDRING
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Den 15. september var årets konfirmander på pilgrimsvandring.
Vi „gik trosbekendelsen“ sammen

med valgmenighedspræst Karen Marianne Kristensen, Annie Leth og Karen
Henriksen i dejligt vejr.
Pilgrimsvandringer er kendt gennem
århundreder i den kristne tradition og er

De nye konfirmander sendte bønner ud i
verden.

GUD OG SPAGHETTI
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„Gud og Spaghetti“–gudstjeneste torsdag d. 17. november
kl 17.00-ca 18.30 i Agedrup Kirke og Sognegård
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Vi fortsætter vores populære og velbesøgte: „Gud og Spaghetti“-gudstjenester med efterfølgende spisning.
„Gud og Spaghetti“ - hvorfor så
det?
Ja prøv og forestil jer: at I kunne
springe indkøb og aftensmad over.
Forestil jer, at I tager jeres børn ved
hånden - eller komme voksne sammen
eller alene - og går hen i kirken for at
høre om Jesus og kristendommen i
børnehøjde, og forestil jer derefter at

få serveret gratis aftensmad som afrunding på søndagen.
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 ? Der er ingen krav om
tilmelding, hverken til gudstjenesten eller aftensmaden. Man møder bare op.
Hvem? Gudstjenesten er børnevenlig, og alle (0-100 år!) er som altid
velkomne, større eller mindre søskende,
konfirmander, bedsteforældre, ja alle

Spring indkøb og aftensmad over og kom
hen i kirken og sognegården.

der har lyst.
Hvad koster det? Det hele er gratis. Der serveres vand eller saftevand.
Andre drikkevarer kan købes.
Vil du vide mere, er du velkommen
til at kontakte sognepræsten.
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NOTABENE

Torsdag, den 6. oktober, kl. 10.00 - 12.00 i Agedrup Sognegård
Torsdagscafé
Torsdag, den 13. oktober, kl.17.00 - 19.00 i Agedrup Sognegård
Syng Sammen
Tirsdag, den 18. oktober, kl. 11.00 - 13.00 i Agedrup Sognegård
Tirsdagssilden
Tirsdag, den 18. oktober, kl. 19.00 - 21.30 i Agedrup Sognegård
Menighedsrådsmøde
Tirsdag, den 25. oktober, kl. 19.00 - 21.30 i Agedrup Kirke
„Munkens Brud“ Katarina Luther, en teaterforestilling
Søndag, den 30. oktober, kl. 16.00 i Agedrup Kirke
Fest- og musikgudstjeneste i forb. med orgelindvielse
Torsdag, den 3. november, kl. 10.00 - 12.00 i Agedrup Sognegård
Torsdagscafé
Søndag, den 6. november, kl. 16.00 i Agedrup Kirke
Allehelgen
Tirsdag, den 15. november, kl. 11.00 – 13.00 i Agedrup Sognegård
Tirsdagssilden
Tirsdag, den 15. november, kl. 19.00 - 21.30 i Agedrup Sognegård
Menighedsrådsmøde
Torsdag, den 17. nov., kl. 17.00 i Agedrup Kirke og Sognegård
Gud og Spaghetti
Torsdag den 24. november, kl. 17.00 - 19.00 i Agedrup Sognegård
Syng Sammen
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Søndag, den 27. november, kl. 11.00 i Agedrup Kirke
1. søndag i advent, familiegudstjeneste
Torsdag, den 1. december, kl. 9.30 i Agedrup Kirke
Morgensang
Torsdag, den 1. december, kl. 10.00 - 12.00 i Agedrup Sognegård
Torsdagscafé
Torsdag, den 8. dec., 19.00-22.00 i Agedrup Kirke og Sognegård
Julekoncert med Fynbokoret
Tirsdag, den 13. december, kl.11.00 - 13.00 i Agedrup Sognegård
Tirsdagssilden
Tirsdag, den 13. december, kl. 16.30 - 18.00 i Agedrup Sognegård
Menighedsrådsmøde
Søndag, den 18. december, kl. 19.00 i Agedrup Kirke
De 9 Læsninger
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Annie Leth

BLIV JUNIORKONFIRMAND
For 3. kl.-elever - første
gang torsdag d. 27. oktober
Af kirkesanger og underviser Annie Leth
Går dit barn i 3. klasse og har lyst til at
blive juniorkonfirmand, så tilbydes et
forløb på fem torsdage fra kl. 14.15
til 15.45. Første gang torsdag d. 27.
okt. 2016.
Vi afslutter med familiegudstjenesten 1. søndag i advent d. 27. november, hvor juniorkonfirmanderne medvirker med bl.a. et flot Luciaoptog.
Juniorkonfirmandundervisningen
foregår i Agedrup Sognegård, og vi starter hver gang med en lille forfriskning.
Herefter synger, tegner, fortæller, dramatiserer eller maler vi, hører bibelhistorie, beder fadervor, går på opdagelse
i kirken og meget mere. Målet er, at jeres barn lærer kirken og kristendom at
kende, og forløbet af afsluttes med udlevering af diplom.
Jeg besøger 3. klasserne på skolen i uge 37, hvor jeg uddeler et brev
med mulighed for tilmelding. Endvidere
vil brevet blive lagt på Forældreintra og
på kirkens hjemmeside.

FORTÆLLETEATER OM LUTHERS KATHARINA
Katharina Luther - Munkens brud - i Agedrup Kirke og Sognegård tirsdag d. 25. oktober
kl. 19.00. Co-produktion: Måle Fortælleteater (Anette Jahn) & TRIOfabula (Tine K. Skau)

Anette Jahn som Katharina - munkens brud.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
I 2017 er det 500 år siden Martin Luther blev født, og dette
fejres på mange måder og mange steder – således også i Danmark.
Hos os i Agedrup Kirke, tager vi hul på fejringen allerede i oktober i år med en spændende
forestilling om Katharina Luther:
„Munkens brud“, der er
Reformationens historie fortalt gennem teater og musik.
I forestillingen møder vi
Luthers kone, Katharina, netop
som Luther er død, og hun kommer ind i slotskirken i Wittenberg.
Luther har via testamente sikret, at deres børn kan blive sammen med deres mor, men lovgivningen vil ikke anerkende, at en
enke beholder sine børn.
KATHARINAS FORSVARSTALE

Forestillingen bliver hendes forsvarstale overfor publikum, hvor

Luther har via testamente sikret, at deres børn kan blive sammen
med deres mor, men lovgivningen vil ikke anerkende, at en enke
beholder sine børn.

hun fortæller sin spændende og smertefulde livshistorie.
Forestillingen viser reformationens konsekvenser for en
konkret kvindes liv. Samtidig hører vi om Luthers reformerende tanker og handlekraft. Forestillingen sættes i musik med
sære, kendte og finurlige instrumenter tilsat reformerende
guitarpedaler og loopmaskine. Musikken giver et autentisk
tidsbillede, bygger bro og udvikles til et nutidigt lydbillede.
Efter forestillingen bydes på en forfriskning i Sognegården,
hvorefter vi får mulighed at komme lidt tættere på Lutherhistorien sammen med Anette Jahn.
Alle er hjertelig velkommen – arrangement inkl. forfriskning koster kr. 30.

Den tyske reformator
Martin Luthers kone, Katharina.
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TORSDAGSCAFÉEN OG
EFTERÅRSPROGRAMMET
Amishfolket og borgmester
Dauerhøj på programmet
Af Karin Ritter
I tekst, ord og salmer bydes dejlige december velkommen ved denne morgensang.

DEJLIGE DECEMBER

Morgensang torsdag d. 1. december kl 9.30 i Agedrup Kirke
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Den 1. december åbner børnene og
andre barnlige sjæle den første låge i
julekalenderen, og selvom vi fejrer det
nye kirkeår 1. søndag i advent – i år d.
27. november – så er december julemåneden og noget ganske særligt.
I løbet af de næste 24 dage, pynter

vi op og tæller ned til den store aften,
hvor vi fejrer Jesusbarnets fødsel.
I tekst, ord og salmer vil vi byde
dejlige december velkommen ved denne
morgensang, der erstatter søndagens
gudstjeneste d. 4. december.
Obs.: Gudstjenesten er tilrettelagt,
så man også kan nå tordagscaféen denne
formiddag.

Så har vi taget hul på efterårets program
i Torsdags-caféen, der finder sted den
første torsdag i måneden kl. 10.0012.00 i Sognegården.
Vi havde igen en festlig start med
musik fra Spilmænd. En skare af gæster
nød musikken og kaffen og ikke mindst
de gode fortællinger om sommerens
oplevelser.
Som nævnt i et sidste AR skal vi
høre om Amish-gruppen i Canada den
6. oktober, og den 3. november kommer Jacob Dauerhøj og fortæller bl.a.
om oplevelser som borgmester i Kerteminde.
Så tag ven/veninde eller din nabo
med til disse spændende oplevelser.
Husk kaffebrødet, så serverer vi kaffen.

TIRSDAGSSILDEN
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Af Karin Ritter

Vi mødes igen den 18. oktober og den 15. november og slutter året den 13. december.
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Det er så fantastisk at se den opbakning, der er til Tirsdagssilden, der finder
sted tirsdage kl. 11.00-13.00 i Sognegården.
Mange benytter lejligheden til den
tirsdag at nyde en lækker buffet i selskab
med glade og snakkesalige personer. Der
er plads til flere, så tage én eller flere under armen og kom til Tirsdagssilden. Vi
mødes igen den 18. oktober og den 15.
november og slutter året den 13. december med julelækkerier og julestemning.
Som altid er det til en billig penge og mulighed for køb af drikkevarer.

Foto: Hans Ove Nielsen.

dejligt så alle kunne synge med udi det
skønne (sen)sommervejr.
Efter gudstjenesten var der inviteret til frokost, som blev efterfulgt af en
auktion over indkomne lots. Vores egen
Alexa Bruun Rasmussen i skikkelse af
Tove Dyrvig var en forrygende auktionarius.
Alt i alt indeholdt kassen 1.925,kr., som ubeskåret går til Folkekirkens
Nødhjælp.

Lene Bischoff-Mikkelsen fortalte om alle de gaver, vi kan høste i denne tid

ALLE GODE GAVER
Høstgudstjeneste 11. september 2016
Af Tove Jørgensen, menighedsrådet
Igen i år kunne vi holde en festlig høstgudstjeneste under en blå septemberhimmel med halmballer som alter og sokkel for døbefonden - lige bag Sognegården. Præsten fortalte om alle de gaver, vi kan høste i denne tid og om de
flotte farver høsttiden bringer
Ligeledes talte hun om den gave,
Gud har givet os i form af tårer – det at
kunne græde. Det fantastiske fænomen,
som kan udløse så meget lettelse og
trøst, når vi lader dem løbe ned over
kinden.
De to dåbsbørn havde dog heldigvis endnu ingen grund til at gøre brug af
denne gave. Den gave, forældrene gav
dem er, at de i den danske folkekirke
kan vokse op i den kristne tro.
MAN MÅ GODT KLAPPE!

Vi fik en smuk solosang af kirkesanger
Annie Leth, og her havde det været på
sin plads med en klapsalve. Det er måske nok en læring, vi (mig selv iberegnet) skal have lidt mere ind under huden. Vi må nemlig godt klappe i kirken,
når der, som her, er noget at klappe af.
Vores nye organist Carsten (præsenteres andet sted i bladet) spillede

Igen i år kunne vi holde en festlig høstgudstjeneste under en blå septemberhimmel.
Tove Dyrvig som auktionarius.

HUL PÅ DET NYE KIRKEÅR 29
Familiegudstjeneste med kirkekaffe første søndag i advent
den 27. november kl. 11.00
Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
Første søndag i advent tager vi hul
på det nye kirkeår. Vi synger „Vær velkommen Herrens år“ og tænder det første lys i kransen. Vi håber også i år, at et
Luciaoptog kan indlede vores gudstjeneste, alt mens lysene dæmpes.
At det er ’familiegudstjeneste’ betyder blot, at der også er taget hensyn til
de yngste i form, indhold og længde.
Efter gudstjenesten bydes på kaffe, sodavand med mere i våbenhuset.

Vi håber også i år, at et Luciaoptog kan
indlede vores gudstjeneste, alt mens lysene
dæmpes (Arkivfoto: Hans Ove Nielsen).
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NAVNLIG NAVNE
Nyt fra kirkebogen juli og august 2016

Døbte
10. 7. 2016
7. 8. 2016
7. 8. 2016
21. 8. 2016
21. 8. 2016

Ellie Mehl Thorborg, Agedrupvej 8, Agedrup
Lenora Ellen Hjorth Deleuran, Brolandvej 3, Agedrup
Milas Mikkel Tøndering, Brolandvænget 8B, Agedrup
Caroline Merete Brunebjerg, Kronhjortløkken 210, Odense NV
Villum René Aagaard, Engtoften 18, Agedrup

Viede og kirkeligt velsignede
9. 7. 2016
6. 8. 2016
6. 8. 2016
20. 8. 2016
20. 8. 2016

Sara K. Bonnerup og Thomas K. Bonnerup, Nøddehaven 12, Bullerup
Pernille Bojer-Larsen og Magnus Bojer-Larsen, Østre Stationsvej 39A, Odense
Sidsel Larsen og Søren Bo Larsen, Nørre Voldgade 7, 1.tv, Odense C
Stine Eckhardt og Nicky Eckhardt, Piavænget 3, Næsby
Tine Marqvardsen og Andreas Røll Larsen, Lundtoftegade 24, 4.tv., København

Døde, bisatte og begravede
24. 8. 2016
31. 8. 2016

Svend Aage Andersen, Markhaven 48, Bullerup
Anny Larsen, Fridasholmvej 8, 11, Odense NØ

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST
Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057 - lbm@km.dk Mandag fridag

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR
Agedrupvej 12, 5320 Agedrup - 6610 8357
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Sekretær: Vibeke Lundgreen - viel@km.dk
Kontortid: Tir. kl. 14.00-16.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-11.00

KIRKETJENER
Holger Jagd Greve - 4016 7072 - holgerstegn@mail.dk

KIRKEGÅRDEN
Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST
Carsten Bech Madsen - 2327 8953 - cb@madsen.mail.dk

KIRKESANGER
Annie Leth - 42262686 – annieleth47@gmail.com

MENIGHEDSRÅDET
7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse)
Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - marqvardsen@mail.dk
Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.
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SYNGSAMMEN
VED
FYRAFTENSTID
Torsdag d. 13. oktober
kl. 17.00-19.00 i Sognegården, Agedrupvej 12
Af Annie Leth, kirkesanger
Kom og vær med til efterårets første
„Syng-sammen“.
Som en dejlig afslutning på dagen,
og mens solen går ned, vil vi synge nogle
af vores dejlige efterårssange og så selvfølgelig alle mulige andre sange, som vi
har lyst til at synge.
Ud over kirkesanger Annie Leth
medvirker kirkens nye organist Carsten
Bech Madsen.
Kirken serverer et let traktement for
30,- kr., og drikkevarer kan købes for
10,- kr.

Foto: Hans Ove Nielsen.

Agedrup Kirkes
nye organist har
spillet på 55
orgler på Fyn.

MERE END 40 ÅRS ERFARING
Carsten Bech Madsen glæder sig meget til at indvie og spille på kirkens nye orgel. Her ses han sammen med kirkesanger Annie Leth.

Af Tove Jørgensen, menighedsrådet
Må vi præsentere: Carsten Bech Madsen – Agedrup kirkes nye organist.
Carsten sprang ud som organist 2.
søndag i advent i Skellerup Kirke 1973.
Så han har mere end 40 års erfaring i
faget. Pr. 1. oktober er han ansat ved
Agedrup kirke som organist og
børnekorleder.
Carsten bestod PO-eksamen
(„Præliminær Orgelprøve“) i 1999. Den
består bl.a. af eksamen i børnekor,
voksenkor, kirkeliturgi og naturligvis
orgelspil. Før det ligger en 20-årig karriere som folkeskolelærer i bl.a. musik
selvfølgelig. På samme tid stod Carsten
i spidsen for 3 børnekor. På nuværende
tidspunkt leder han 2 voksenkor:
Ullerslevkoret og Gudmekoret.
Udover musikinteressen har han
også en ikke ubetydelig interesse i IT.
Næsten 10 år ved Nyborg kommune
som IT ansvarlig har givet så meget erfaring, at han p.t. står for vedligeholdelse
af 11 hjemmesider og en hel del IT-support.

Carsten er gift med Birgit, som er
musikskolelærer og organist.
Carstens hænder har danset over
tangenterne på mere end 55 orgler på
Fyn og som organistvikar har han virket
på det østlige Fyn fra Tved i syd til
Stubberup i nord. Også i Agedrup.
Han glæder sig meget til at indvie

og spille på Agedrup kirkes nye orgel,
som bliver en væsentlig forbedring fra
det gamle.
Vi byder Carsten hjertelig velkommen.
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GUDSTJENESTER
TRINITATIS-tiden
19. søndag, den 2. oktober
20. søndag, den 9. oktober
21. søndag, den 16. oktober
22. søndag, den 23. oktober
*23. søndag, den 30. oktober
*Alle Helgen, den 6. november
25. søndag, den 13. november
*Torsdag, den 17. november
Sidste søndag i kirkeåret, den 20. november

Kl. 11.15
Kl. 10.00
Kl. 9.00
Kl. 11.00
Kl. 16.00
Kl. 16.00
Kl. 9.30
Kl. 17.00
Ingen

NYT KIRKEÅR
ADVENTSTIDEN
*1. søndag i advent, den 27. november
*Torsdag, den 1. december
2. søndag, den 4. december
3. søndag, den 11. december
4. søndag, den 18. december

Kl. 11.00
Kl. 9.30
Ingen
Kl. 9.00
Kl. 19.00

Merethe Holck
C.O. Christensen
Fest- og musikgudstjeneste i f.m. indvielse af orgel
Lise Ranum
Gud og Spaghetti
Erstattes af den 17. november

Familiegudstjeneste med Lucia og kirkekaffe
Morgensang: Velkommen december!
Helle Anker Bisgaard
Musikgudstjeneste – De 9 Læsninger

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles
på tlf. 66154415.
De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
Søndag, den 6. november kl. 16.00 i Agedrup Kirke

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst
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Det er dagen, vi især mindes vore kære døde. Vi læser navnene op på vore døde og bisatte/begravede fra kirken (eller
fra nabokirkerne i perioden med orgelbyggeriet) i det sidste
år, mens vi tænder lys for hver enkelt.
Det er også muligt at tænde lys i vores lystræ i forbindelse med gudstjenesten. Kirken vil i det hele taget være præget af mange levende lys, og kirkesanger Annie Leth vil synge
en solo, der passer til dagen.
Inden gudstjenesten eller i skumringen efter gudstjenesten er der mulighed for at gå på kirkegården og lægge blomster og tænde et lys. Lys til at sætte på gravene kan man få
gratis ved udgangen. Man opfordres i stedet til at give et bidrag til „Børn og Sorg Fyn“ denne søndag. Se yderligere
omtale andetsteds på kirkesiderne.
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