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KURÈREN udgives af ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
en samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger
og institutioner.
REDAKTØR:
Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16
Tlf: 29 29 13 52 eller 66 19 22 09
Email: hfa@fyens.dk.
KIRKESTOF:
Lauge Koch Vestergaard,
Steenbachsvej 2
Tlf: 66 17 97 17 eller 22 18 88 61
ANNONCER:
Henrik Gram, Åløkkevænget 17
Tlf: 66 17 92 66
KASSERER:
Frank Lindegaard Nielsen,
Johannevej 6
Email: ﬂn@kmd.dk
ﬂn@kmd.dk
SKRIV TIL BLADET:
Tjek først deadline for næste
nummer. Ring eller skriv til en af
ovenstående ... og skriv så.
Du kan aﬂevere
aﬂevere tekst og foto på cd,
diskette eller papir. Eller sende mail
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
Bruger du Word, kan du vedhæfte
vedteksten
som ﬁl.som
Ellers
skal duskal
skrive
hæfte teksten
ﬁl. Ellers
du
iskrive
mailens
tekstfelt.
i mailens
tekstfelt.
OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
gange om året i Åløkkekvarteret og
Hans Tausens Sogn

Nye læsere kan
begynde her
tes ud eller hvad der nu ellers er af charmeKære læser. Du sidder med årets syvende
nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren rende oplevelser i et gammelt hus? Ja, man
griber da det seneste nummer af Kuréren
i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønog ser, om der står et telefonnummer på
sker vi dig velkommen, og håber, du også
lige den håndværker, man har brug for. Lad
kunne tænke dig at bidrage med tekst eller
billeder til bladet, der udkommer 10 gange os i den forbindelse nævne, at mange af
kvarterets huse nærmer sig deres 100-års
om året.
fødselsdag.
Kuréren uddeles gratis til alle husstande i
Alle kvarterets foreninger og institutioner
Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke
lade sig gøre uden den faste støtte fra vores er velkomne til at bruge Kuréren til at gøre
opmærksom på deres arrangementer eller
annoncører. Mange tak til dem.
andre nyheder. Og tager man billeder fra
Og nu vi er ved det: Var det ikke noget at
annoncere i Kuréren? Dels gør du opmærk- for eksempel en gadefest eller en dragetur
eller en koncert i kirken, så lad os andre få
som på dit ﬁrma i et blad, der nærlæses
del i oplevelsen. Send billeder og eventuelt
grundigt i et af Odenses mest ressouren lille tekst til redaktøren.
AdresserDanker
står
cestærke
Og dels er de
dufundne
så ogsåsvampe.
Bent Søbykvarterer.
Madsen inspicerer
Foto: Alexander
her til venstre. Og vil du gerne annoncere,
med til at sikre udgivelsen af bladet.
så kontakt Henrik Gram (66 17 92 66).
Og hvor ringer man hen, når vinduerne
skal skiftes, murene pudses op, taget skifHans Faarup

Sjældent svampefund

Det viste sig, at der blev fundet fem
Madsen i et brev til skovlauget, hvori
nye arter, da Åløkke Skovlaug 28.
han vedlægger en liste med de mange
oktober inviterede på skovvandring med
svampearter, der til dato er fundet i
Almindelig annonce, der fylder en ottendedel af siden: 225 kr. plus
svampeeksperten Bent Søby Madsen.
Åløkkeskoven. Deltagerne på ekskursionen
nummer. men en enkelt
- Demoms
ﬂeste erpr.
almindelige,
fandt over 30 svampearter, hvoraf kun en
annonce,
blot på bagsiden:
285 kr.
art, Samme
ascomyceten
Otidea concinna,
er
enkelt
var plus
giftig.moms.
Private
annoncer:
Hvis
du
for
eksempel
vil
sælge
dit hus, eller
søger
faktisk ikke fundet på Fyn før … den
Anders
Munch
lejlighed,
kan du
købe
enspaltet annonce (samme bredde
er nok
blevet overset,
siger
Benten
Søby
Åløkkesom
Skovlaug

Annoncepriser i Kuréren

kolofonen her til venstre): 300 kr.
Øvrige meddelelser fra beboer til beboer (for eksempel efterlysning
af cykler eller lignende) er gratis. Dem bringer vi under Opslagstavlen på side 11

FORSIDE:
WWW.khader.dk
TEGNINGER:
Jane Nygaard
TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101

Deadline for næste nummer: 18. september
HANS TAUSENS
KIRKE
Bladet udddeles 1. oktober
(altid
1. lørdag i måneden)
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KURÈREN udgives af ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
en samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger
og institutioner.

Nye læsere kan
begynde her

Kære læser. Du sidder med årets syvende
nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren
REDAKTØR:
i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønHans Faarup, Dr. Olgas Vej 16
sker vi dig velkommen, og håber, du også
Tlf: 29 29 13 52 eller 66 19 22 09
kunne tænke dig at bidrage med tekst eller
Email: hfa@fyens.dk.
billeder til bladet, der udkommer 10 gange
om året.
KIRKESTOF:
Kuréren uddeles gratis til alle husstande i
Lauge Koch Vestergaard,
Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke
Steenbachsvej 2
lade sig gøre uden den faste støtte fra vores
Tlf: 66 17 97 17 eller 22 18 88 61
annoncører. Mange tak til dem.
Og nu vi er ved det: Var det ikke noget at
ANNONCER:
Naser Khader er radikalt folketingsmedlem og giver sit bud på at være dansker og
annoncere i Kuréren? Dels gør du opmærkHenrik
Gram,
Åløkkevænget
17
muslim på samme tid.
PR-foto
som på dit ﬁrma i et blad, der nærlæses
Tlf: 66 17 92 66
grundigt i et af Odenses mest ressourcestærke kvarterer. Og dels er du så også
KASSERER:
med til at sikre udgivelsen af bladet.
Frank Lindegaard Nielsen,
Og hvor ringer man hen, når vinduerne
Johannevej 6
skal skiftes, murene pudses op, taget skifEmail: ﬂn@kmd.dk

tesFORKVINDE:
ud eller hvad der nu ellers er af charmeAnette
Zoega, i et gammelt hus? Ja, man
rende
oplevelser
Dronning
1
griber da detLouises
seneste Vej
nummer
af Kuréren
Email:
anette.zoega@nal-net.dk
og ser, om der står et telefonnummer på
Tlf:
66håndværker,
14 29 97 man har brug for. Lad
lige
den
os i den forbindelse nævne, at mange af
SEKRETÆR:
kvarterets
huse nærmer sig deres 100-års
Anne Due Iversen,
fødselsdag.
Mogensensvej
18,
Alle
kvarterets foreninger
og institutioner
Email:
anne@dueiversen.dk
er velkomne til at bruge Kuréren til at gøre
Tlf: 66 14 74
opmærksom
på 65
deres arrangementer eller
andre nyheder. Og tager man billeder fra
forKASSERER:
eksempel en gadefest eller en dragetur
Niels
eller
en Fritsen,
koncert i kirken, så lad os andre få
Dronning
OlgasSend
Vej billeder
25
del i oplevelsen.
og eventuelt
Email:
fritsen@nal-net.dk
en lille tekst til redaktøren. Adresser står
90 80Og
98 vil du gerne annoncere,
herTlf:
til 65
venstre.
så kontakt Henrik Gram (66 17 92 66).
BESTYRELSEN:
Hans Faarup
Lene Blaabjerg, 66 14 15 65
Nina Bresling, 66 11 24 61
Joan Kjærhus Munk, 66 11 94 28
Rikke Trads, 66 12 88 33

Den ﬂerkulturelle
udfordringAnnoncepriser i Kuréren
SKRIV TIL BLADET:
Tjek først deadline for næste
nummer. Ring eller skriv til en af
ovenstående ... og skriv så.
Tirsdag den 6. februar kl. 19.30 taler
Du kan aﬂevere tekst og foto på cd,
forfatter og folketingsmedlem Naser
diskette eller papir. Eller sende mail
Khader (R) i Hans Tausens Kirke over
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
emnet ”Den ﬂerkulturelle udfordring”.
Bruger du Word, kan du vedhæfte teksten som ﬁl. Ellers skal du
Som introduktion til foredraget har vi modskrive i mailens tekstfelt.
taget følgende fra Naser Khader:
OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
”Danmark bliver i stigende grad et mulgange om året i Åløkkekvarteret og
tietnisk og multikulturelt samfund – to
Hans Tausens Sogn
begreber som skræmmer mange. Men hvad
betyder det? Nogle mener, at dansk kultur
TEGNINGER: Jane Nygaard
er truet andre at det går fremragende godt,
og at det er et fantastisk eksotisk. SandheTRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101
den er, at Danmark er under forandring,

og at
det giver både
problemer
og fylder
nye
Almindelig
annonce,
der
en ottendedel
af siden: 225 kr. plus
SUPPLEANTER
muligheder.
Jeg
giver
mit
aktuelle
bud
på
og
arbejdsgruppe:
moms pr. nummer.
danskhed
og på,
om man kan
både
Bodilkr.Fauerskov
Samme
annonce,
blotvære
på bagsiden:
285
plus moms.
dansker og muslim på samme tid.”
Ulla
Private annoncer: Hvis du for eksempel
vilDonnerup
sælge dit hus, eller søger
Trine Sørensen
kan dumulighed
købe en
annonce
(samme bredde som
Derlejlighed,
bliver selvfølgelig
forenspaltet
debat
Anette Bonavent
kolofonen
her
til
venstre):
300
kr.
efter foredraget. Entré 50 kroner. Bemærk,
Betina Ludvigsen
Øvrige
meddelelser
beboer til beboer (for eksempel efterlysning
at prisen
er ændret
i forhold fra
til tidligere
af cykler eller lignende)
er gratis. Dem bringer vi under Opslagstavoplyst.
Aktivitetsudvalget
len på side 11
KONTINGENT: Medlemskab af
Åløkkescenen koster 100 kr. årligt
pr. husstand. 50 kr. for pensionister.
Kontakt kasserer Niels Fritsen, hvis
Deadline for næste nummer: 18.
du vilseptember
støtte kulturarbejdet i kvarteret.

Bladet udddeles 1. oktober (altid 1. lørdag i måneden)

Fysioterapi * Massage * træningsterapi
* Mulighed for tilskud fra Sygesikringen Danmark
* Mulighed for behandling uden for normal arbejdstid
Kenneth Jensen
Aut. fysioterapeut &
Bachelor i Idræt og Sundhed

Den nyindrettede klinik ligger
Rugårdsvej 101 lige i krydset
mellem Stadionvej og Rugårdsvej.

Tlf.: 36 89 66 66
mere information på:

www.kenfys.dk
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Rør under Nye læ
begynd
Åløkkeskoven
KURÈREN udgives af ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
en samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger
og institutioner.

FORMAND: John Mouridsen,
Dronning Olgas Vej 7,
Tlf: 66 17 70 43
Email: john.mouridsen@nal-net.dk
NÆSTFORMAND:
Stephan Brandt, Dr. Olgas Vej 4
Tlf: 65 91 17 91
KASSERER:
Hans Gammelgaard, Abigaelsvej 4,
Tlf: 66 11 97 27
SEKRETÆR:
Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16
Tlf: 66 19 22 09
BESTYRELSEN:
Dorthe Riber, Dr. Olgas Vej 2A
Jakob Skovdal, Dr. Olgas Vej 2
Kim H. Rask, Rs. Nielsens Vej 30
SUPPLEANTER:
Henrik Kjær Larsen,
Prins Valdemars Vej 14
Alexander Danker, Johannevej 3
KONTINGENT: 100 kr. årligt pr.
husstand. Både ejere og lejere kan
blive medlemmer. Kontakt Hans
Gammelgaard.
VELKOMMEN: Har du fået nye
naboer? Fortæl os det, så kikker
vi forbi med et velkomstbrev fra
grundejerforeningen.

Kære læser. Du sidder med år
nummer af beboer- og kirkebl
REDAKTØR:
i hånden. Hvis du er ny i kvar
Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16
Arkil og Cowi er i gang medTlf:
at undersker vi dig velkommen, og hå
29 29 13 52 eller 66 19 22 09
bore en betonledning med enEmail:
diameter
kunne tænke dig at bidrage m
hfa@fyens.dk.
på 2,5 meter og en længde på 1 kilometer
billeder til bladet, der udkomm
under Åløkkeskoven. Projektleder
Linne
om året.
KIRKESTOF:
Lauesen, Odense Vandselskab,
fortæller
Kuréren uddeles gratis til alle
Lauge
Koch Vestergaard,
hvordan det går.
Hans Tausens Sogn, og dette
Steenbachsvej 2
lade sig gøre uden den faste s
Tlf: 66 17 97 17 eller 22 18 88 61
Vi er kommet sikkert igennem de første
annoncører. Mange tak til dem
300 meter fra Gammelsø ind til
fodboldbaOg nu vi er ved det: Var det ik
ANNONCER:
nen ved Næsbyvej, og nu vender
vi grejet
annoncere i Kuréren? Dels gø
Henrik
Gram, Åløkkevænget 17
i den dertil indrettede byggegrube
og 17
står92 66
som på dit ﬁrma i et blad, der
Tlf: 66
over for Danmarks længste tunnelering
grundigt i et af Odenses mest
af kloakrør på 700 meter boretKASSERER:
med åben
cestærke kvarterer. Og dels er
front.
med til at sikre udgivelsen af
Frank Lindegaard Nielsen,
Metoden kaldes pipe-jacking og
er en
Og hvor ringer man hen, når v
Johannevej
6
meget anvendt metode i andreEmail:
storbyer
i
skal skiftes, murene pudses op
ﬂn@kmd.dk
Europa og USA, Japan og lignende steder.
Faktisk var det i Japan, metoden
i 1986TIL BLADET:
SKRIV
blev opfundet. Dengang startede
man
med
Tjek
først
deadline for næste
den metode, vi kender fra Storebæltstunnenummer. Ring eller skriv til en af
len, hvor man borer med lukket
front fyldt ... og skriv så.
ovenstående
med borehjul.
strækningen
Rende er det annonce,
Du kan aﬂevere På
tekst
og foto på langs
cd, Bolbro Almindelig
pr. nummer.
I den åbne front, som vi anvender,
er der
ikkeEller
nødvendigt
at tunnellere. moms
Der graver
diskette
eller papir.
sende mail
placeret en minigravemaskinetil:
med
skovl
Samme
man bare rørene ned og dækker
dem til annonce, blo
Bladetkureren@yahoo.dk.
betjent af en boreformand, derBruger
stille og
Herveder udsigten mellem jul
og nytår
Private
annoncer: Hvi
du Word,igen.
kan du
roligt graver jorden ud, sætterhæfte
det påteksten
et
hen
broen
som
ﬁl.mod
Ellers
skalover
du renden. lejlighed, kan du køb
transportbånd, der læsser det ned
i eni mailens
vogn, tekstfelt.
Foto:
Kurérenher til vens
skrive
kolofonen
som via en wire trækkes frem og tilbage
Øvrige meddelelser fr
med fyldt/tom vogn.
tinggratis
- så må
ned oppefra
OPLAG: 2200. fjerne
Omdeles
10 man grave af
cykler eller lignend
og det er meget besværligt
og dyrt.
gange om året i Åløkkekvarteret
og
len på side 11
Lydløs sprængning
Når man borer med åben front, kan man let
Hans Tausens Sogn
Fordelen ved at bore med åben front er, at
fjerne ting, der er store, idet man ”sprænmaskinen ikke går i stå ved store
sten elger”
bort ved en meget harmløs og
TEGNINGER:
Jane dem
Nygaard
ler fremmedlegemer, som det ofte sås ved
lydløs ”krakelering”. Man kalder det
Deadline
Storebæltstunnelen. Man kan nemlig
sprængning,
er en egent-for næste
TRYK:ikke
HO Tryk,
Rugårdsvejselv
101om der ikke
komme ud foran det lukkede borehoved og lig eksplosion, men man borer
Bladet
udddeles 1
små enheder

Annoncep

Velkommen i bydelens største

GENBRUGSBUTIK
Vi hjælper gadebørn, børnehospitaler og børnehjem i
Skt. Petersborg og i Polen.

B

KÆMPEUDVALG AF
tøj til hele familien, sko, glas, Her er det billigt at powershoppe!
porcelæn, spisestel, keramik,
bestik, platter, malerier, nips, I vor store møbelhal finder du spisestuer,
legetøj, bamser, køkkengrej, lænestole, skabe, lamper, sofaer, senge,
bøger, videoer, radioer o.m.a. reoler og et meget stort udvalg af malerier
MOGENSENSVEJ 24 TELF 6613 53 77
Hverdage 9.30-15.30 lørdag 9.30-12.30
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Velkommen i bydelens største

GENBRUGSBUTIK

KURÈREN udgives af ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
en samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger
og institutioner.

Nye læsere kan
begynde her

tes ud eller hvad der nu ellers er af charmeKære læser. Du sidder med årets syvende
nummer
af
beboerog
kirkebladet
Kuréren
rende oplevelser i et gammelt hus? Ja, man
REDAKTØR:
griber da det seneste nummer af Kuréren
i
hånden.
Hvis
du
er
ny
i
kvarteret,
ønHans Faarup, Dr. Olgas Vej 16
sker
vi
dig
velkommen,
og
håber,
du
også
og ser, om der står et telefonnummer på
Tlf: 29 29 13 52 eller 66 19 22 09
lige den håndværker, man har brug for. Lad
kunne tænke dig at bidrage med tekst eller
Email: hfa@fyens.dk.
billeder til bladet, der udkommer 10 gange os i den forbindelse nævne, at mange af
kvarterets huse nærmer sig deres 100-års
om året.
KIRKESTOF:
Kuréren uddeles gratis til alle husstande i
fødselsdag.
Lauge Koch Vestergaard,
Alle kvarterets foreninger og institutioner
Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke
Steenbachsvej 2
lade sig gøre uden den faste støtte fra vores er velkomne til at bruge Kuréren til at gøre
Tlf: 66 17 97 17 eller 22 18 88 61
opmærksom på deres arrangementer eller
annoncører. Mange tak til dem.
Og nu vi er ved det: Var det ikke noget at
andre nyheder. Og tager man billeder fra
ANNONCER:
annoncere i Kuréren? Dels gør du opmærk- for eksempel en gadefest eller en dragetur
Henrik Gram, Åløkkevænget 17
eller en koncert i kirken, så lad os andre få
som på dit ﬁrma i et blad, der nærlæses
Tlf: 66 17 92 66
del i med
oplevelsen.
Sendde
billeder
eventuelt
grundigt
i etmenupunktet
af Odenses mest
ressour- kan du følge
På hjemmesiden www.ov.dk under fanebladet ”om
os” og
”projekter”
i hvor langt
er nåetogmed
gracestærke
kvarterer.
Og dels
er du
så også
en lille
tekst
til redaktøren.
Adresser
står
KASSERER:
vearbejdet.
Fra Gammelsø tunneleres et 2,5 meter
rør cirka
300 meter
under
Åløkkeskoven
hen
til den
gamle
fodboldbane
ved Næsbyher til
vil duca.
gerne
med tilRende.
at sikre
bladet.
vej. Frank
HerfraLindegaard
tunneleres Nielsen,
ca. 700 meter frem til Bolbro
Påudgivelsen
engen vestaffor
Åløkkeskoven skal
dervenstre.
derefterOg
graves
300 annoncere,
meter til
såunder
kontakt
Henrik Gram
(66 17ved
92Tarup
66).
ringer
man hen,
når vinduerne
samlebygværket
denhvor
sidste
strækning
tunneleres
et 1,4 meter rør
Rugårdsvej
og ender
Johannevej 6ved den gamle golfbanen. På Og
Hans
Faarup
skal
skiftes,
murene
pudses
op,
taget
skifEngvej.
Email: ﬂn@kmd.dk
����������� �����
i med
et kemisk
der øger spændingen
SKRIV
TIL stof,
BLADET:
i forTjek
eksempel
sten, så de
som et
først deadline
forkrakelerer
næste
gammelt
maleri.
kantilman
skovle
nummer.
RingDerefter
eller skriv
en af
denovenstående
smuldrede sten
udskriv
og væk.
... og
så. Det er meget effektivt
ogevere
helt uden
risiko
Du kan aﬂ
tekst og
fotofor
påovercd,
liggende
huse,
veje
og biler.
diskette
eller
papir.
Eller sende mail
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
Samtidig
engen
Bruger –dupå
Word,
kan du vedImens
er vi
på engen
gangskal
meddu
at
hæfte
teksten
somi ﬁfuld
l. Ellers
forberede
del aftekstfelt.
strækningen på cirka
skrive den
i mailens
500 meter, hvor vi graver ledningen ned.
Kørevejen
er færdig,
og luftledningen
OPLAG:
2200. Omdeles
gratis 10
tværs
over
engen
er
væk
- det er et smukt
gange om året i Åløkkekvarteret
og
syn.Hans Tausens Sogn
Der knytter sig dog en lille sjov historie
til fjernelsen
af ledningen,
da vi har lavet
TEGNINGER:
Jane Nygaard
ny pumpestation og ledning fra Dronning
Olgas
Vej ned
Rugårdsvej
117 ved
TRYK:
HOtilTryk,
Rugårdsvej
101tennisbanerne og fører dermed vandet, som

tidligere løb i luftledningen ad denne vej.
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forløb næsten uden problemer. Al vandet
løb nu i nye ledninger og alt syntes i skønNy træbro over renden
neste orden, da en maskine prikkede hul
Samtidig har Åløkkekvarterets Grundejerpå ledningen. Dog drømte jeg natten efter
forening, Åløkke Skovlaug, Odense Kombyggemødet, hvor
blevnummer:
sat i gang,
Deadline
forarbejdet
næste
18. september
(Fortsættes
næste side)
at entreprenøren
havde glemt
lukke for (altid 1. lørdag
Bladet
udddeles
1.atoktober
i måneden)
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Nyt år i Midlife
Adventures
Ved nytårstid tænker man tilbage på
året, der er gået, og det vil vi også gøre i
Midlife Adventures.
Vi vil først og fremmest sige tak til vore
medlemmer, fordi de er mødt op til
arrangementerne med godt humør. Vi er
jo forskellige, og i Midlife er der plads til,
at vi kan være forskellige.Vi er nu i gang
med at lave et program for 2007, som
forhåbentlig tiltaler de ﬂeste. Programmet
kommer i næste nummer af Kuréren.
I 2006 blev det til seks arrangementer.
Turen til TV2
Vores tur til TV 2 var lærerig. Vi ﬁk først

et foredrag om, hvordan mediebilledet i
Danmark tegner sig, og hvor TV 2 beﬁnder
sig i dette univers. Der var stof til ﬂere
timers snak, men vi skulle jo også se
stedet, og sandelig om ikke vi rendte på
Sisse Fisker, hende fra ”Vild med dans”.
Vi kunne desværre ikke komme ind til
sportsredaktionen på grund af vinterolympiaden. Men vi så nyhedsudsendelsen
klokken 22 blive forberedt.
På musikteatret
Mandag 8. maj var vi på Odense
Internationale Musikteater for at se
”Memory”. Efter forestillingen satte
Anders Nyborg sig på scenekanten og

Rør under
skoven

Dæmning med sti
Fra det sted, hvor ledningen kommer ud
af Åløkkeskoven laver vi første del af en

Livlig langelænder
Lørdag-søndag 10. og 11. juni genså vi
Langeland. Ingelise Bagge skriver om
besøget på Skovsgård:
”Lørdag tog naturvejleder Marianne
Pedersen os med til et genoprettet
voldsted. Efter at jorden var blevet dyrket
som landbrugsjord i mange år, havde
Naurfredningsforeningen, som ejer godset,
besluttet at lade naturen råde igen. I løbet
af ganske få år er de tidligere voldgrave

En sidegevinst ved
rørprojektet er, at
røret på stylter hen
over Den Gamle
Golfbane er blevet
revet ned.
Foto: Kuréren

(Fortsat fra side 5)
mune, Rambøll og Odense Vandselskab
med succes lavet en rigtig god plan for
retablerings-projektet for engområdet.
Der er kommet rigtig gode forslag om stisystemer langs renden, som får et snævrere
tværsnit, nye træer, vandhuller, forhøjelse
af kælkebakken, shelters til skolebørn og
andre iagttagere af naturområdet, naturlegeplads og motionsbane på den gamle
fodboldbane ved Næsbyvej for løberne og
andre.
Vi glæder os vist alle til at få godkendelsen
fra Statsskovdistriktet, men vi tager allerede nu hul på nogle af delene, som vi vurderer ikke har indﬂydelse på afgørelsen. Det
bliver blandt andet en træbro fra det sted
i Åløkkeskoven, hvor luftledningen kom
ud - der samler der sig ﬂere stier, så det er
oplagt at lave en forbindelse mellem skov
og eng på dette sted.

fortalte om musikteatrets historie og
om, hvordan teatret har fået tilskud fra
Kulturministeriet, fordi de netop er i
avantgarden i Europa med musikteater.

dæmning oven på den nedgravede ledning,
som så vil blive til en hævet sti langs renden. Det har den gode effekt på rørene, at
vi er helt sikre på, at rørene ikke bevæger
sig i jorden, da der kun lige er jorddækning
nok til i teorien, at grundvandet ikke presser det tomme rør opad. Det kan dæmningen gøre helt sikkert, at den ikke gør.
Yderligere gemmer vi alt renjord og læsser i midlertidigt depot ved kælkebakken,
så det bliver let at læsse ovenpå til den tid,
når dispensationen er i hus.
En tur under jorden
Henrik Kjær Larsen fra skovlauget er ved
6

at arrangere en ekskursion i tunnelrørene
for interesserede. Invitationen til ”sænkegildet” som vi kalder det, vil blive udsendt
senere af grundejerforeningen og skovlauget. Det er meget spændende, skulle jeg
hilse at sige.
Med dette vil jeg ønske alle et glædeligt
nytår og håber I med interesse vil følge
med her i bladet, hvor vi kommer med nyt
gennem hele foråret og sommeren 2007.
Linne Lauesen
Projektleder, Odense Vandselskab.
Se også: www.ov.dk

Der ﬁndes som bekendt ikke dårligt vejr - kun dårligt valg af tøj. Viggelsø viste sig fra sin vådeste side.

Foto: Gustav Johannesen.

blevet oversvømmet igen, og området
er blevet generobret af fugle, frøer og
insekter. Flere sjældne arter har fundet vej
til området.
Om eftermiddagen ﬁk vi besøg af en 80årig livlig dame, der engang i fordums
dage havde tjent som understuepige på
godset. Tyendemuseet på Skovsgård kunne
ikke få en mere levende præsentation. Det
blev en rejse ind i tjenestefolkets verden.
En oplevelse af de helt sjældne.
Lørdag aften havde vi fælles grillaften hos
Marius og Sanne – og vi overnattede på
stedet.
Søndag gik vi rundt om det nydannede
Nørreballe Nor, og vi så de vilde heste ved
Dovns Klint.”
Trestjernet kunstner
12. august skulle vi have været til Romsø,
men turen blev udsat til næste år, fordi
vejret var i sit rigtig dårlige lune.
Tirsdag den 26. september var vi hos
kunstneren Jens Galschiøt. Det var en
trestjernet oplevelse. Jens er simpelt hen
kostelig, og det han gør for at ændre
verden, er helt i særklasse. Vi sluttede af i

Men så er det jo godt, at man kan komme indendøre.
et stort udstillingsrum, hvor han bød på et
glas vin, mens han fortalte om sit arbejde
med kunst og politik.
Våde Viggelsø
Søndag 8. oktober var vi på Viggelsø.
Herom skriver Ingelise Nielsen:
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Foto: Gustav Johannesen

”Eventyrernes Klub har gjort det igen.
Formået at jage en masse mennesker ud
i skumsprøjt aldrig set magen til på disse
breddegrader, helt nøjagtig til den dejlige
ø Viggelsø, hvor nogle måtte sande, at
Fortsættes næste side

KURÈREN udgives af ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
en samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger
og institutioner.

Gudstjenester

Søndag
7. januar kl. 10
REDAKTØR:
Første
søndag
efter
Hans Faarup,
Dr.helligtrekonger.
Olgas Vej 16
Lukas
2,41-52
Tlf: 29 29 13 52 eller 66 19 22 09
Indsamling
til missionen blandt hjemEmail: hfa@fyens.dk.
løse til og med søndag 28. januar.
KIRKESTOF:
Søndag
januar
kl. 10
Lauge14.
Koch
Vestergaard,
Anden
søndag
efter
helligtrekonger.
Steenbachsvej 2
Johannes
Tlf: 662,1-11
17 97 17 eller 22 18 88 61
Efter gudstjenesten inviteres til kirkefrokost.ANNONCER:
Pris: 20 kroner.
Henrik Gram, Åløkkevænget 17
Søndag
Tlf: 6621.
17 januar
92 66 kl. 10
Tredje søndag efter helligtrekonger
Mattæus
8,1-13.
KASSERER:
Prædikant:
Se dagspresse.
Frank Lindegaard
Nielsen,

Johannevej 6
Søndag
januar kl .16.30
Email:28.
ﬂn@kmd.dk
Børne- og familiegudstjeneste. Juniorkonﬁrmanderne
i gudstjeneSKRIV TIL deltager
BLADET:
sten.Tjek
Efterførst
gudstjenesten
deadline forbydes
næsteder på
spaghetti
og
kødsovs.
nummer. Ring eller skriv til en af

ovenstående ... og skriv så.
Søndag
4.aﬂ
februar
kl. 10
Du kan
evere tekst
og foto på cd,
Septuagesima
diskette eller papir. Eller sende mail
Mattæus
20,1-16
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
Bruger du Word, kan du vedSøndag
11. februar
10 skal du
hæfte teksten
som ﬁkl.
l. Ellers
Seksagesima
skrive i mailens tekstfelt.
Markus 4,1-20
Kirkefrokost
OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
gange om året i Åløkkekvarteret og
Hans Tausens Sogn
Gudstjenester på
Lokalcenter
Lille Jane
Glasvej
TEGNINGER:
Nygaard
11. januar kl. 10.30
TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101

Nye læsere kan
begynde her
Kære læser. Du sidder med årets syvende
nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren
i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønsker vi dig velkommen, og håber, du også
kunne tænke dig at bidrage med tekst eller
billeder til bladet, der udkommer 10 gange
om året.
Kuréren uddeles gratis til alle husstande i
Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke
lade sig gøre uden den faste støtte fra vores
annoncører. Mange tak til dem.
Og nu vi er ved det: Var det ikke noget at
annoncere i Kuréren? Dels gør du opmærksom på dit ﬁrma i et blad, der nærlæses
grundigt i et af Odenses mest ressourcestærke kvarterer. Og dels er du så også
med til at sikre udgivelsen af bladet.
Idylhvor
på Langeland.
Og
ringer man hen, når vinduerne
skal skiftes, murene pudses op, taget skif-

Midlife - fortsat fra side 7

tes ud eller hvad der nu ellers er af charmerende oplevelser i et gammelt hus? Ja, man
griber da det seneste nummer af Kuréren
og ser, om der står et telefonnummer på
lige den håndværker, man har brug for. Lad
os i den forbindelse nævne, at mange af
kvarterets huse nærmer sig deres 100-års
fødselsdag.
Alle kvarterets foreninger og institutioner
er velkomne til at bruge Kuréren til at gøre
opmærksom på deres arrangementer eller
andre nyheder. Og tager man billeder fra
for eksempel en gadefest eller en dragetur
eller en koncert i kirken, så lad os andre få
del i oplevelsen. Send billeder og eventuelt
en lille tekst til redaktøren. Adresser står
her til venstre. Og vil du gerne annoncere,
så kontakt HenrikFoto:
GramGustav
(66 17 Johannesen
92 66).
Hans Faarup

der ikke ﬁndes dårligt vejr, kun dårlig
en masse lige så gode ture som i år.”
påklædning. Men hvem kunne vide, at
Odense Fjord kunne vise tænder i sådan
Øl i tusindvis
Almindelig annonce, der fylder en ottendedel
af på
siden:
kr. plus
en grad!
Arrangementet
Albani225
var mandag
nummer.
Ja, moms
man kanpr.
sige,
at vi bogstavelig talt var
20. november. Det blev en rigtig succes.
Samme
annonce,
blot på var
bagsiden:
285 der
kr. har
plus
i samme båd, for hvem i alverden
taget Bent,
enmoms.
lang fortid med øl og
Private
annoncer:
Hvis
du
for
eksempel
vil
sælge
dit hus,
søger
på sådan en tur selv. Men vi var rundt at se handel med samme,
viste eller
os rundt.
Han
lejlighed,
kan du regn
købe
enspaltetgjorde
annonce
(samme
som var
noget
af øen i piskende
og en
oplevede
det grundigt,
menbredde
højdepunktet
trods
alt også at her
få fortalt
om fugle,300
træerkr. produktionshallen. Her løb titusinder af
kolofonen
til venstre):
og svampe
en venlig og tilfra
sidst
drivvåd
ﬂasker (for
øl ind,
blev vasketefterlysning
og tørret, blev
Øvrigeafmeddelelser
beboer
til beboer
eksempel
naturvejleder.
fyldtbringer
op, ﬁk sat
på og røg ud igen
af cykler eller lignende) er gratis. Dem
vi etiketter
under OpslagstavVi ﬁk
velfortjent
frokost, hvor
i færdige kasser øl, uden at ret mange
lenogså
på en
side
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tæerne blev varmet lidt op. Og ih, hvor
mennesker var involveret i det. Vi sluttede
man værdsætter en varm stue og den helt
med et ﬂot traktement, hvor direktør Per
vidunderlige træthed, der kommer af rigtig Bach holdt festtalen, og vi ﬁk en god
megen frisk luft. Jo, vi kan bruge sloganet: stemning i maven som odenseanere og
Deadline
for næste nummer:Albani-drikkere.
18. septemberGustav Johannesen
”I regn og slud, skal adventurers ud”. Nu
Bladet
udddeles
1. forhåbentlig
oktober (altid 1. lørdag i måneden)
kan vi glæde
os til år 2007 og
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Rugårdsvej 54 - Tlf. 65 91 17 33 - Fax 65 910733
Hos os får du: Nielsen - Åløkke Allé 27
Bjarne
• God kvalitet
• BredtLukket
udvalg
mandag
• Kompetent vejledning
• Mulighed for at prøve cykler før du køber
• God service
• … og meget mere
Kom selv ind og hør nærmere

65 911 311
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Hvorfor får barnet
vand på hovedet?

Konﬁrmandundervisning for voksne
med to undervisere, Laila Groes og
sognepræst i Agedrup Lene BischoffMikkelsen, 25. januar kl. 17-19 i Hans
Tausens Kirke.

Konﬁrmandundervisning for voksne fortsætter her i 2007. Der kræves absolut ingen
forudsætninger, andet end lyst til at genopfriske, genopdage eller blive bekræftet i
viden omkring kirken og kristendommen.
Tema for det andet fyraftensmøde er: De
kirkelige handlinger. Her vil vi se nærmere
på, hvad der sker ved: Dåb, konﬁrmation,
bryllup og begravelser.
- Hvorfor får barnet vand i hovedet, og
hvorfor har dåbsbarnet en hvid kjole på
– også selvom det er en dreng?
- Hvorfor går bruden både ind og ud af
kirken i den samme side?
- Skal hun føres ind af sin far?
- Og skal man have ring på i kirken?
- Hvad betyder ellre symboliserer de tre

skovlfulde jord ved en begravelse eller
bisættelse?
- Og er der forskel på en bisættelse og en
jordbegravelse?
Disse spørgsmål blandt mange andre vil
Lene Bischoff-Mikkelsen og undertegnede
forsøge at svare på.
Også i Agedrup
Er man forhindret 25. januar er man
velkommen i Agedrup Kirke 1. februar
samme tid, idet vi kører et parallelforløb.
Tredje og sidste i denne omgang bliver
torsdag 29. marts, hvor vi sammen vil se
og undervises i domkirken og slutte med
fællesspisning.
Alle er hjertelig velkomne. Efter vi har
været i kirken bydes på et stykke mad og
et glas til 20 kroner.
Det er muligt at bestille kirkebil ved henvendelse til kirkekontoret
Laila Groes

Skriv til Kuréren
- den skriver til dig

På menighedsrådsmødet 4. december
2006 blev Irene Andreassen, Rasmus
Rasks Vej 10, valgt til ny kirkeværge. Hun aﬂøser Solveig Stroyer
Andersen, som ønskede at stoppe i
menighedsrådet.

Menighedsrådets
møder i 2007
Menighedsrådet mødes i kirkens mødelokale følgende tirsdage kl. 19-22:
30/1, 27/2, 20/3, 24/4, 22/5, 19/6,
28/8, 25/9, 30/10 og 27/11. På mødet
den 20/3 behandles kirkens regnskab
for 2006 og budgettet for 2008.
Møderne er offentlige, og dagsorden
og beslutningsreferat hænges op i
kirkens udhængsskab. Postliste og
øvrigt materiale til de enkelte dagsordenspunkter kan ses på kirkekontoret.
Frank Lindegaard Nielsen

PRINTSTATION

Mail til:
Bladetkureren@yahoo.dk

ta’ os
for pengenes skyld

Ny kirkeværge

Træt af dyre blækpatroner ?

T

Hos Printstation, renser og genfylder vi dine gamle
blækpatroner – uanset mærke! Vi har blæk til alle modeller!
Men vi sælger naturligvis også nye patroner!

Ho
blæ
Me

Eksempel:
HP nr.: 56 – sort
Ny original patron: 189,Genopfyldning af din egen gamle patron: 89,-

Ek
HP
Ny
Ge

Lexmark nr.: 16 – sort
Ny original patron: 249,Genopfyldning af din egen gamle patron: 89,-

Le
Ny
Ge

Brother:
Canon:
Dell:
Epson:

®

fra 49,fra 29,fra 89,fra 69,-

HP:
Lexmark:
Olivetti:
Xerox:

fra 89,fra 89,fra 89,fra 89,-

Middelfartvej 84
5200 Odense V
Tlf.: 65 91 14 23

Spar Nord Bank
Fælledvej 1, ”Sukkerkogeriet”
5000 Odense C
Tlf. 63 12 52 70
www.sparnord.dk/odense

www.printstation.dk
Åbningstider
Mandag – fredag:
Lørdag:
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®

10:00 – 17:30
10:00 – 14:00

B
C
D
E

Henvendelse
til kirken
Når man får et barn: Forældre
med bopæl i Hans Tausens Sogn
skal anmelde fødsel på kirkekontoret, eller til sognepræsten, senest to
hverdage efter fødslen.
Brug eventuelt postkassen.
Fødslen meddeles derefter af kirkekontoret til folkeregistret.
Barnedåb: Skal man holde
barnedåb, aftaler man dette ved
henvendelse til sognepræsten.
Bryllup: Man henvender sig først
på ægteskabskontoret, hvor der
udstedes en prøvelsesattest. Husk
at medbringe dåbsattest. Prøvelsesattest og dåbsattest aﬂeveres
hos sognepræsten, og dato mv.
for brylluppet aftales ved samme
lejlighed.
Begravelse: Aftale om begravelse sker ved henvendelse til
sognepræsten. Bedemanden ordner
de forskellige papirer.
Præsten: Præsten er en personlig
præst for hvert enkelt folkekirkemedlem i sognet. Det betyder, at
hun med sin tavshedspligt og sin
neutralitet står til rådighed for alle
sognets beboere.

Onsdagscaféens juleafslutning 6. december
blev indledt med en lille gudstjeneste
ved Laila Groes, og derefter viste
blomsterdekoratør Gunnar Petersen sine
kreative evner. Desuden blev der serveret
kaffe og lagkage. Til sidst blev der trukket
lod om alle dekorationerne og blomsterne,
så der var mange, der gik hjem med en
ekstra gevinst.
Tekst og foto: Gunner Bai Andersen

Forår i Onsdagscaféen
Onsdagcaféen holder til i Hans Tausens
Kirke på onsdage fra klokken 14.30 til
16.30. Hver gang er der kaffe, te, snak og
tid til en sang. Pris pr. gang: 10 kroner. Her
er caféens program for foråret 2007:
Onsdag 10. januar
Jan Machholm fortæller i ord og billeder
om sin kanotur,
som bragte ham 1000 km rundt i Canada.
Onsdag 17. januar
”Fra min bogreol”. Pastor Bente Johan-

Sportscentrum
-Center for kampkunst

*Aikido (Japansk Kampkunst).
*Arnis (Filippinsk stokkekamp).
*Karate (Japansk kampsport for børn og voksne).
*Tai-Chi (Kinesisk Gym.).
*Jiu-Jitsu (selvforsvar for børn og voksne).
*Minibudo (5-7 år).

Nye hold starter 5 jan.- 29 Feb.

Mere info på:

Tlf.: 66 11 88 98 eller
www.odensesportscentrum.dk

Adr.: Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Indgang og parkering via Mogensensvej
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nessen, Odense, fortæller om spændende
bøger fra sin bogreol.
Onsdag 24. januar
”Syng sammen”. Tommy Thøgersen,
Odense, spiller og underholder på klaver.
Onsdag 31. januar
”Slægtens historie”. Tidligere leder af Stige Friskole Holger Mejlbjerg fortæller om
slægter og personer, som har haft betydning for Odense, som vi kender byen i dag.
Anne-Gerd Bonde

Yo, hva’så der?

Har du lyst til at lære at danse hip hip og breake?
Den 10. januar starter der to nye hip hop-hold. Der er plads til 10
børn på hvert hold, så først til mølle ...
Det foregår i Åasen på Åløkkeskolen, onsdag fra kl. 14-15 og
15-16.
Pris: 300 kroner for 10 gange.
Tilmeldelse til Magda på tlf: 51 90 42 81

Vejviser til kirken
Adresse: Rugårdsvej 62.
Linje 21 og 22 kører til døren.

Svalerne er ﬂyttet til Vindegade
I forbindelse med at Olav De Linde har overtaget bygningerne
på Rugårdsvej 101, og nu skal i gang med en større
renovering, har Svalerne besluttet at ﬂytte genbrugsbutikken
tættere på centrum.
Svalerne har etableret sig i baghuset Vindegade 75-77, hvor
Svalerne har indrettet en lille genbrugsbutik med masser af
tøj, bøger, el-artikler og småting. Så Svalerne står klar til at
modtage ting, hvis der skal ryddes op i kældre og skabe. Vi
har stadig åben hver lørdag året rundt fra klokken 10 til 13, så
kig ind efter et godt tilbud.
Linda Sørensen

Dødsfald
Dato for begravelse/bisættelse
28. november: Gunnar Jørgensen, 87 år
6. december: Anna Marie Lindholm
Hansen, 102 år
12. december: Inger Jensen, 81 år

Kirkekontor: Præstesekretæren
træffes på kirkekontoret ved kirken, 66 12 87 04, onsdag og fredag
kl 15-17. Henvendelse kan også
ske til sognepræsten.
E-mail: hanstausens.sogn@km.dk.
Kirketjener: Hanne Josefsen,
Bogensevej 10, Næsby.
Tlf. 66 18 46 14. Fridag mandag.
E-mail: hannejosefsen@nal-net.dk.

Dåb
18. november: Stine Marie Carlsson,
Åløkkehaven 13
18. november: Annika Aarenstrup
Lauritsen, Højemarksvej 55

Familie på to søger lejlighed i Åløkkekvarteret. Vi er en datter på fem år og mor, som
er sygeplejerske. Vi kan ﬂytte næsten med
det samme.
Henvendelse: Anette Jensen, 23 49 55 17

Vores kat er blevet væk

Vores killing har været væk siden 25. november. Det er en rød hankat, som nu er 20
uger gammel. Katten hedder Thomas og er
helt rød, uden hvide pletter.
Henvendelse: Mette Kristensen, Thomas
Overskous Vej 2

Deadline for næste nummer: 21. januar
Udkommer 3. februar. Omdeles første weekend i februar.
Nr. 3: 3. mar. (deadline: 18. feb.)
Nr. 4: 7.apr. (deadline: 25.mar.)
Nr. 5: 5. maj (deadline: 22. apr.)
Nr. 6: 2. juni (deadline: 20. maj)
Ingen blade i juli og august

Sognemedhjælper: Anne-Gerd
Bonde, Rasmus Nielsens Vej 20,
tlf. 65 95 43 13.
E-mail: agbonde@mail.dk
Menighedsrådets formand:
Frank Lindegaard Nielsen,
Johannevej 6, tlf. 66 14 58 20,
E-mail: ﬂn@kmd.dk.

Opslagstavlen
Lejlighed søges

Sognepræst: Laila Groes,
Prins Valdemars Vej 3
tlf. 66 11 05 40.
Træffes bedst på bopælen tirsdag,
onsdag, torsdag og fredag kl. 1213. Torsdag tillige kl. 17-18.
Lørdag og andre dage efter aftale.

Nr. 7: 1. sep. (deadline: 19. aug.)
Nr. 8: 6. okt. (deadline: 23. sep.)
Nr. 9: 3. nov. (deadline: 21. okt.)
Nr. 10: 1. dec. (deadline: 18. dec.)
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Kirkebil: Ældre, svagelige og
gangbesværede kan til gudstjenester og møder blive kørt til og fra
kirken. Kirken betaler. Man ringer
besked til kirkekontoret. Ved søndagsgudstjenester senest fredag kl.
15-17 på tlf. 66 12 87 04, eller til
sognepræst Laila Groes.
Organist: Irina V. Natius,
Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby,
tlf. 63 73 70 95.
Kirkeværge: Kirkeværge: Irene
Andreassen, Rasmus Rasks Vej 10,
tlf. 66 13 53 86. E-mail: ica@nalnet.dk.
Gudstjenestelisten kan ses på:
www.sogn.dk/hanstausen.

Kalenderen
Januar
6.: Uddeling Kuréren 1
10.: Jan Macholm i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
17.: Bente Johannesen i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
21.: Deadline Kuréren 2
24.: Tommy Thøgersen i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
25.: Konfirmandundervisning for
voksne kl. 19 i kirken
28.: Børne- og familiegudstjeneste
i kirken kl. 16.30
31.: Holger Mejlbjerg i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
Februar
3.: Uddeling Kuréren 2
6.: Naser Khader taler i kirken
kl. 19.30 (Bemærk: Ny dato)
18.: Deadline Kuréren 3
De ﬁre julestjerner bandt handlingen i årets julespil sammen. Foto: Jan Jørgensen

Julestjernerne
Årets julespil i Hans Tausens Kirke blev
en rigtig dejlig oplevelse.

Hele 6.b fra Åløkkeskolen havde
lagt en masse energi og fantasi i
”Himmelkongen”, som vi havde kaldt
julespillet. Temaet var selvfølgelig
juleevangeliet, og de forskellige scener
blev holdt sammen af ﬁre søde stjerner.
Hertil kom folkevandringen op til
Betlehem som et ﬂot dansenummer, og
kampen om pladsen i byen blev et heftigt
stunt-nummer.
Kong Herodes’onde drømme svævede
rundt som sorte skygger, og den sidste
scene var en nutidig skolegård. Hertil

kom præstens ord om, at Jesus har sagt til
os: ”I skal tro, I er noget, for det er I. I er
noget ganske særligt. For alt ses i det lys
Vorherre ser, og ingen skal sidde i mørke
mer. For julenat fødtes det gode, som
skinner som sol på vor klode.”
Tak for godt samarbejde til jer alle
sammen.
Anne-Gerd Bonde

Marts
3.: Uddeling Kuréren 3
6.: Skuespiller Farshad Kholghi i
kirken kl. 19.30
13.: Grundejerforeningens generalforsamling kl. 19 på skolen
23.: Kvinderevy på skolen
24.: Kvinderevy på skolen
25.: Deadline Kuréren 4
April
7.: Uddeling Kuréren 4
22.: Deadline Kuréren 5
Juni
23.: Grundejerforeningens
sankthansbål
Kalenderen opdateres løbende
på www.aaloekke.dk

Rugårdsvej 54 - Tlf. 65 91 17 33 - Fax 65 910733
Hos os får du:
• God kvalitet
• Bredt udvalg
• Kompetent vejledning
• Mulighed for at prøve cykler før du køber
• God service
• … og meget mere
Kom selv ind og hør nærmere

