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KURÈREN udKURÉREN
udgives
af ÅKUR,
gives
af
ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
Udviklingsråd,
en
samarbejdsoren samarbejdsorganisation
for kvarterets foreninger
ganisation
for kvarterets foreninger
og
institutioner.
og institutioner.
REDAKTØR:
REDAKTØR:
Hans
Faarup, Dr. Olgas Vej 16
Hans29Faarup,
Dr.eller
Olgas
Tlf:
29 13 52
66Vej
19 16
22 09
Tlf:
29
29
13
52
eller
66
Email: hfa@fyens.dk. 19 22 09
Email: hfa@fyens.dk.
KIRKESTOF:
KIRKESTOF:
Lauge
Koch Vestergaard,
Lauge Koch Vestergaard,
Steenbachsvej
2
Steenbachsvej
2 eller 22 18 88 61
Tlf:
66 17 97 17
Tlf: 66 17 97 17 eller 22 18 88 61
ANNONCER:
ANNONCER:
Henrik
Gram, Åløkkevænget 17
Henrik
Gram,
Åløkkevænget 17
Tlf:
66 17
92 66
Tlf: 66 17 92 66
KASSERER:
KASSERER:
Frank
Lindegaard Nielsen,
Frank Lindegaard
Nielsen,
Johannevej
6
Johannevej
6
Email: ﬂn@kmd.dk
Email: ﬂn@kmd.dk
SKRIV TIL BLADET:
SKRIV
TIL
BLADET:
Tjek
først
deadline
for næste
Tjek
deadline
næste
nummer. Ring for
eller
skrivnummer.
til en af
Ring
eller
skriv
til
en
af så.
ovenståenovenstående ... og skriv
de.
aﬂevere
tekst
og foto
på
Du Du
kankan
aﬂevere
tekst
og foto
på cd,
cd,
diskette
eller
papir.
Eller
sende
diskette eller papir. Eller sende mail
mailBladetkureren@yahoo.dk.
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
til:
Bruger
du Word,
Word, kan
kan du
du vedvedBruger du
hæfte
teksten
som
ﬁl.
Ellers
skal du
du
hæfte teksten som ﬁl. Ellers skal
skrive
i
mailens
tekstfelt.
skrive i mailens tekstfelt.
OPLAG: 2200.
2200. Omdeles
Omdeles gratis
gratis 10
10
OPLAG:
gange
om
året
i
Åløkkekvarteret
og
gange om året i Åløkkekvarteret og
Hans
Tausens
Sogn
Hans Tausens Sogn
FORSIDE: Hans
Tausens
Kirke
TEGNINGER:
Jane
Nygaard
TRYK: HO
HO Tryk,
Tryk, Rugårdsvej
Rugårdsvej 101
101
TRYK:

Nye læsere kan
begynde her
HANS TAUSENS KIRKE

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 at
nærlæses
Redaktionen
glæder
sig over,
vores
grundigt
i et af og
Odenses
mestnu
ressourlokale beboersogneblad
går ind i
cestærke
kvarterer.
Og dels
du såmuligt
også
sin 14. sæson.
Det ville
ikkeervære
med
at store
sikre opbakning
udgivelsen fra
af bladet.
udentil
den
lokale
Og
hvor ringer
hen, når vinduerne
annoncører.
Takman
til dem.
skal
pudses
op, tagetden
skifOgsåskiftes,
i 2008 murene
vil Kuréren
udkomme
første lørdag i hver måned. Så vi siger tak
til omdelerne, der 10 gange om året går
rundt med de mange blade.

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
enalle
koncert
i kirken,
lad os andre få
Tak til
de beboere
ogsåforeninger,
del
oplevelsen.
billeder
eventuelt
der iåret
igennemSend
bidrager
rmedogtekst
og
en
lille tekst
redaktøren.
billeder.
Blivtilved
med det. Adresser står
her
til venstre.
Og vilfor
du udgivelse
gerne annoncere,
Herunder
står datoer
- og
så
kontakt
Gram
(66 17Det
92 er
66).
ikke
mindstHenrik
deadline
- i 2008.
lige
Faarup
til at bruge i planlægningen ogHans
sikring
af
omtale af arrangementer.
Glædelig jul og godt nytår til alle.
Hans Faarup, redaktør

Glædelig jul
og godt nytår
Annoncepriser i Kuréren

Datoer for Kurérens deadlines og udgivelser i 2008:
Nr. Almindelig
1: Udkommer
5. januar.der fylder en Deadline:
26.afdecember
annonce,
ottendedel
siden: 225 kr. plus
Nr. moms
2: Udkommer
3. februar.
Deadline: 20. januar
pr. nummer.
Nr. Samme
3: Udkommer
1. marts.
Deadline:
annonce,
blot på bagsiden:
285 kr. 17.
plusfebruar
moms.
Nr. 4: Udkommer 5. april.
Deadline: 23. marts
Private annoncer: Hvis du for eksempel vil sælge dit hus, eller søger
Nr. 5: Udkommer 3. maj.
Deadline: 20. april
lejlighed, kan du købe en enspaltet annonce (samme bredde som
Nr. 6: Udkommer 7. juni.
Deadline: 25. maj
til venstre):
300 kr.
I julikolofonen
og augusther
holder
Kuréren sommerferie.
meddelelser
fra beboer til beboer
(for24.eksempel
Nr. Øvrige
7: Udkommer
6. september.
Deadline:
august efterlysning
af
cykler
eller
lignende)
er
gratis.
Dem
bringer
vi
under OpslagstavNr. 8: Udkommer 4. oktober.
Deadline: 21. september
på side 111. november.
Nr. len
9: Udkommer
Deadline: 19. oktober
Nr. 10: Udkommer 7. december.
Deadline: 23. november

Deadline
næste
nummer:
26. december
Deadline
forfor
næste
nummer:
18. september
Udkommer
5. januar.1.
Omdeles
første
weekend
i januar
Bladet
udddeles
oktober
(altid
1. lørdag
i måneden)

V/Allan
Rasmussen
- Abigaelsvej
- 5000
Odense
V/Allan
Rasmussen
- Abigaelsvej
13 13
- 5000
Odense
C C
Telefon
- Mobil
71 75
Telefon
65 65
91 91
22 22
50 50
- Mobil
40 40
42 42
71 75

VVS&&BLIK
BLIK
VVS

www.danskvinduespoleringsservice.dk
www.danskvinduespoleringsservice.dk
info@danskvinduespoleringsservice.dk
info@danskvinduespoleringsservice.dk
på det,
du synes
er sjovt,
og os
ladtage
os tage
af dine
vinduer.
Vi sørger
BrugBrug
tidentiden
på det,
du synes
er sjovt,
og lad
os afosdine
vinduer.
Vi sørger
du jævnligt
får pudset
vinduer!!
for, for,
at duatjævnligt
får pudset
dinedine
vinduer!!

Blikkenslager
aut
VVS
Blikkenslager
aut
VVS
Blikkenslager
aut.
VVS
-- installatør
installatør
Blikkenslager
aut.
VVS
-- installatør
installatør
Rugårdsvej
37
5000
Odense
Rugårdsvej
3737
5000
Odense
Rugårdsvej
5000
Odense
Rugårdsvej
37
5000
Odense
CC CC
Tlf.
66
13
55
03
Biltlf.
22
10
55
Tlf.
66
13
55
03
Biltlf.
22
10
55
04 04
Biltlf.
40165403
Tlf.Tlf.
66 66
13 13
55 55
03 03
Biltlf.
40165403

Erhvervogogprivat
privat
Erhverv
2

læsere kan
Solen påNye
skolen
KURÈREN udgives af ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
Åløkkeskolen
har fået et nyt kunstværk,
samarbejdsorderen
blev
afsløret under festlige former.
ganisation for kvarterets foreninger
og institutioner.
I forbindelse
med sit 75-års jubilæum i fjor

ﬁk Åløkkeskolen et relief i gave af Albani
REDAKTØR:
Fonden.
Billedkunstneren Søren West blev
Hans
16
valgt
til atFaarup,
udføre Dr.
det,Olgas
og 7. Vej
november
Tlf:
29
29
13
52
eller
66
19
22 09
blev det afsløret på muren ved indkørslen
Email:
hfa@fyens.dk.
til skolen. Elevrådsformand Soﬁe Amalie
Andersen fra 6.b, ﬁk æren af at hive i
KIRKESTOF:
snoren,
så alle kunne se ”Å-kransen”.
Laugebestår
Kochaf
Vestergaard,
Relieffet
10 stendele - alle fra den
Steenbachsvej
samme plade af blå2 rønnegranit, og her er
Tlf:
17 97 17 eller
22bag
18 88
61
nogle
af66
kunstnerens
tanker
værket:
- Imellem disse brudﬂader placerer jeg
ANNONCER:
ni bronzestråler.
Bronzestrålerne tænkes
Henrik
Gram,Farvemæssigt
Åløkkevængetvil
17paletten
patineret
grønne.
Tlf:
66
17
92
66
altså bestå af murens røde baggrund,
KASSERER:
Frank Lindegaard Nielsen,
Johannevej 6
Email: 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 tekst og foto på cd,
diskette eller papir. Eller sende mail
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
Bruger du Word, kan du vedhæfte teksten som ﬁl. Ellers skal du
skrive i mailens tekstfelt.

begynde her
stenens mørke, let rødlige ﬂader og
bronzens irgrønne linjer.
- Hvad angår symbolerne, er der for
mig tale om et dobbeltbillede. Dels har
Kære
læser.
Dutanker
sidderom
med
syvende
jeg leget
med
en årets
gruppe,
der
nummer
af
beboerog
kirkebladet
Kuréren
tilsammen udgør et hele. Om den tætte
isamhørighed,
hånden. Hvisder
du er
ny ialtkvarteret,
øntrods
ikke opløser
sker
vi
dig
velkommen,
og
håber,
du
også
individerne. Om energien, der strømmer
kunne
tænke
dig
at
bidrage
med
tekst
eller
imellem gruppens medlemmer og retter
sig
billeder
til
bladet,
der
udkommer
10
gange
indad mod et center - et fælles fokuspunkt,
om
der året.
klart deﬁneres af alle relieffets linjer.
Kuréren
husstande
Det andetuddeles
billedegratis
viser til
denalle
styrke
og i
Hans
Tausens
Sogn,
og
dette
kunne
ikke
energi, der rummes i den samme lille
lade
sig
gøre
uden
den
faste
støtte
fra
vores
gruppe. Strålerne retter sig ikke kun indad
annoncører.
Mange
tak
til
dem.
- de omspænder gruppen og når ud til
Og
nu vi er vedog
det:
Var detfremstår
ikke noget
at
omgivelserne,
gruppen
i den
annoncere
i
Kuréren?
Dels
gør
du
opmærktolkning næsten som en lille sol.
som på dit ﬁrma i et blad, der nærlæses
Hans Faarup
grundigt i et af Odenses mest ressourcestærke kvarterer. Og dels er du så også
med til at sikre udgivelsen af bladet.
Og hvor ringer man hen, når vinduerne
skal skiftes, murene pudses op, taget skif-

tes FORKVINDE:
ud eller hvad der nu ellers er af charmeJoan
Kjærhus iMunk,
rende
oplevelser
et gammelt hus? Ja, man
Email:
joanogtorben@hotmail.com
griber da det
seneste nummer af Kuréren
66 11
28et telefonnummer på
og Tlf:
ser, om
der94
står
lige den håndværker, man har brug for. Lad
os iSEKRETÆRER:
den forbindelse nævne, at mange af
Trine Bruun
Sørensensig deres 100-års
kvarterets
huse nærmer
66
19
43
53
fødselsdag.
Alletrinebruun@gmail.com
kvarterets foreninger og institutioner
og Anne Due
er velkomne
til atIversen,
bruge Kuréren til at gøre
Email:
anne@dueiversen.dk
opmærksom på deres arrangementer eller
Tlf:nyheder.
66 14 74Og
65tager man billeder fra
andre
for eksempel en gadefest eller en dragetur
KASSERER:
eller
en koncert i kirken, så lad os andre få
Trads, Send billeder og eventuelt
delRikke
i oplevelsen.
Email:
rikket@nal-net.dk
en lille tekst
til redaktøren. Adresser står
Tlf:
66
11 88Og
33vil du gerne annoncere,
her til venstre.
så kontakt Henrik Gram (66 17 92 66).
BESTYRELSEN:
Hans Faarup
Erling Janum, 65 91 36 51
janum@mobilixnet.dk
Dorthe K. Thuelsen, 66 12 41 08
dogs@nalnet.dk
Mogens Michael Møller,
65 90 62 03
Almindelig annonce, der fylder en ottendedel
af siden: 225 kr. plus
familien.moeller@nal-net.dk
moms pr. nummer.

Annoncepriser i Kuréren

Samme annonce, blot på bagsiden: 285 kr. plus moms.
SUPPLEANTER
Private annoncer: Hvis du for eksempel
vil sælge dit hus, eller søger
og arbejdsgruppe:
lejlighed, kan du købe en enspaltet annonce
(samme bredde som
Bodil Fauerskov, Betina Ludvigsen,
kolofonen her til venstre): 300 kr.
Niels Fritsen, Lene Blåbjerg
Øvrige meddelelser fra beboer til beboer (for eksempel efterlysning
af cykler eller lignende) er gratis. DemKONTINGENT:
bringer vi under
OpslagstavMedlemskab
af
len på side 11
Åløkkescenen koster 100 kr. årligt

OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
En tidligere
Jensen, 1942- og
gange omelev,
åretErik
i Åløkkekvarteret
43, Hans
kom forbi
og
ønskede
Tausens Sogn tillykke med
pr. husstand. 50 kr. for pensionister.
kunstværket. Han lagde en buket ved
Kontakt kasserer Rikke Trads,
mindepladen
for
hans
klasselærer
TEGNINGER: Jane Nygaard
hvis du vil støtte kulturarbejdet i
Axel E. Andersen der faldt i frihedskvarteret.
Deadline
for
næste
nummer:
18.
september
kampen
i
1943.
Foto:
Jan
Møller
Søren
West
forklarede
om
sit
relief.
TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101
Foto:
Jan
Møller
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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Den fjerde
vismand

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

FORMAND: Kim H. Rask,
Rasmus Nielsens Vej 30
Tlf: 66 17 85 31
Email: fam.rask@get2net.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
Henrik Kjær Larsen,
Prins Valdemars Vej 14
Mette Lyngdal, Dr. Olgas Vej 44
SUPPLEANTER:
Alexander Danker, Johannevej 3
Peer Jochumsen,
Ambrosius Stubs Vej 2
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.
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Nye læ
begynd

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
JEG VED IKKE, hvordan I har
det29med
kvinde,
er alene med
sitvilille
sker
digbarn,
velkommen, og hå
Tlf:
29 13 52 en
eller
66 19der
22 09
at blive forstyrret? Men jeg kan
her
i
og
da
soldaterne
kommer
til
huset
for atdig at bidrage m
kunne tænke
Email: hfa@fyens.dk.
decembertravlheden betro jer, at jeg
slå barnet ihjel, bestikker billeder
han demtilmed
bladet, der udkomm
indimellem kan blive frygteligKIRKESTOF:
utålmodig
rubinen og barnet overlever.
om året.
over at blive forstyrret i alle mine,
mig Vestergaard,
Kuréren uddeles gratis til alle
LaugeforKoch
selv, så vigtige gøremål. Så måSteenbachsvej
jeg ruske
igen Sogn, og dette
HansogTausens
2 VISMANDEN BLIVER igen
godt op i mig selv, for det er joTlf:
en 66
glæde,
forstyrret
af
mennesker
i
nød,
og
lade sigefter
gøre uden den faste s
17 97 17 eller 22 18 88 61
at der er nogen, der vil forstyrre mig.
mange år kommer han til annoncører.
Jerusalem ogMange tak til dem
Nogen der vil mig noget og som
synes, det hører rygtet om, at Jesus skal
korsfæstes.
Og nu
vi er ved det: Var det ik
ANNONCER:
er vigtigt, at jeg ser dem. Tænk,
hvis
der
Han
har
stadig
sin
perle
–
han
kan nåi Kuréren? Dels gø
annoncere
Henrik Gram, Åløkkevænget 17
slet ikke var nogen, der forstyrrede
igen
som han
på dit
ﬁrma i et blad, der
Tlf: 66mig.
17 92 66 at hjælpe Jesus, men så bliver
forstyrret, denne gang af en
kvinde,
deraferOdenses mest
grundigt i et
DER ER EN dejlig historie, som
hedder
ved at blive slæbt væk af soldater.
cestærke Kvinden
kvarterer. Og dels er
KASSERER:
”Den fjerde vismand”. Han kom
for
sent
til
råber
”frels
mig”
til
ham,
og han
endnu
med
til må
at sikre
udgivelsen af
Frank Lindegaard Nielsen,
en
gang
handle
og
ofre
det
bedste,
han
har.
mødestedet med de tre andre vismænd,
da
Og hvor ringer
man hen, når v
Johannevej 6
Denne gang er det den sidste
til Jesus,
de drog op fra Østen for at ﬁnde
stjernen,
skalgave
skiftes,
murene pudses op
Email:
ﬂn@kmd.dk
som fortalte, at en konge var født. Den
han må give væk. Soldaterne får perlen og
fjerde vismand nåede ikke frem,
fordi TIL
han BLADET:
kvinden sin frihed.
SKRIV
hele tiden blev forstyrret. FørstTjek
var først
det afdeadline for næste
DEN
FJERDE
en mand, der lå ved vejsiden og
var vedRing
at eller
nummer.
skriv
til en afVISMAND får aldrig
lejlighed
dø. Ham måtte han hjælpe. Det
betød
at
ovenstående ... og skriv så.til at tilbede Jesus. Til gengæld
ﬁk han
på Almindelig
sin vej. Han annonce,
han måtte købe en bedre hest. Du kan aﬂevere tekst
oghjulpet
foto påmennesker
cd,
lod
sig
forstyrre
gang
på
gang.
Og derfor
moms
pr. nummer.
diskette eller papir. Eller sende mail
HAN HAVDE TAGET tre kostbare
gaver
havde
han
måske
allerede
fundet
Jesus.
For
Samme
annonce,
blo
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
med til det barn, han ventede at
ﬁnde
under
Jesus
siger
jo
et
sted,
at
hvad
du
gør
mod
Private annoncer: Hvi
Bruger du Word, kan du vedden store stjerne. En saﬁr, en rubin
en somenﬁaf
mine mindste,
mod mig.
hæfte og
teksten
l. Ellers
skal du det gør dulejlighed,
kan du køb
perle. For at få råd til en hurtigere
hest
skrive i mailens tekstfelt.
kolofonen her til vens
OM LIDT SKAL vi holde jul og fejre
måtte han sælge saﬁren. Men den hurtige
Øvrige
hest hjalp ikke, for han blev igen
forstyrret.
Jesus.
om etmeddelelser fr
OPLAG: 2200. spædbarnet
Omdeles gratis
10 Julen handler
af
cykler
Denne gang af en kvinde medgange
et lilleom
barn
hjælpeløst barn, og
der kun kan overleve, eller lignend
året i Åløkkekvarteret
på side
i Betlehem.
hvis vi tager imod ham. Hvis len
vi lader
os 11
Hans Tausens Sogn
forstyrre. Julens budskab fortæller os, at
DET ER IKKE Maria, for hunTEGNINGER:
er ﬂygtet
den kærlighed
Jane
Nygaard Gud har til os, skal vi have
med sit lille barn og Josef til Egypten,
til hinanden. Vi skal ville hinanden, se
for at undgå, at kong Herodes TRYK:
slår Jesus
så der
til hver eneste
Deadline
for næste
HO Tryk,hinanden,
Rugårdsvej
101bliver plads
ihjel. Så vismanden indlogerer sig hos
af os. For som Gud ikke vil
undvære en
Bladet
udddeles 1

Annoncep

Velkommen i bydelens
bydelens største
største

GENBRUGSBUTIK
GENBRUGSBUTIK
Vi hjælper
hjælpergadebørn,
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Velkommen i bydelens største
største

eneste af os, skal vi skabe et liv og et
samfund,
hvor ikke
KURÈREN
ud-en eneste af os kan
undværes.
gives af ÅKUR,

Åløkkekvarterets
JESUS
VAR RIGTIG god til at lade
Udviklingsråd,
sig forstyrre.
Ny Testamente er fuld af
en samarbejdsorhistorier
om,
han blev
nødt til at
ganisationhvordan
for kvarterets
foreninger
reagere
på
det,
han
så.
Hans
liv
var ikke
og institutioner.
mere tilrettelagt, end han havde tid og
hjerte
til at lade sig forstyrre. Måske skulle
REDAKTØR:
vi her
midt
i decembertravlheden
Hans
Faarup,
Dr. Olgas Vej 16vove at
giveTlf:
lidt29
slip
på
alt
planlagte
og09
lade os
29 13 52det
eller
66 19 22
forstyrre
af
dem
og
det,
der
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
SKRIV TIL BLADET:
Tjek først deadline for næste
nummer. Ring eller skriv til en af
ovenstående ... og skriv så.
Du kan aﬂevere tekst og foto på cd,
diskette eller papir. Eller sende mail
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
Bruger du Word, kan du vedhæfte teksten som ﬁl. Ellers skal du
skrive i mailens tekstfelt.

Nye læsere kan
begynde her
møder os. Leve lidt mere med hjertet og
lidt mindre med hjernen.

TÆNK HVOR HELDIGE vi er at have
nogen til at forstyrre os. At nogen fortæller
os, at vi er vigtige for dem. I julen
viser Gud os, at ikke en eneste af os kan
undværes. Og så må det også være sådan
for os.læser.
Vi erDu
til for
at forstyrre
Kære
sidder
med åretshinanden,
syvende at
ville
hinanden.
Glædelig
jul.
nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren
Laila
i hånden. Hvis du er ny i kvarteret,
øn-Groes
sognepræst
sker vi dig velkommen, og håber, du også

Vi holder øje
med
traﬁkken
Slagteriet Danish Crown er jævnet

med jorden, og den enorme grund
skal om få år rumme et center
med højhuse, parkeringsanlæg,
butikker
og en
ﬂere uddanneltes ud
eller hvad
dereller
nu ellers
er af charmeer uden
forJa,
både
rendesesintitutioner.
oplevelser i etDet
gammelt
hus?
man
sognet
Åløkkekvarteret,
men
griber
da detogseneste
nummer af Kuréren
grundejerforeningen
følger byggeriet
og ser,
om der står et telefonnummer
på
nøje.håndværker,
Alle de mange
ogfor.
beboere
lige den
mankunder
har brug
Lad
kunne tænke dig at bidrage med tekst eller
samtforbindelse
varer skal nævne,
jo ind og
af byen
at ud
mange
af
billeder til bladet, der udkommer 10 gange os i den
på en huse
eller nærmer
anden måde,
og det
kan
kvarterets
sig deres
100-års
om året.
medføre øget traﬁk i vores del af byen.
fødselsdag.
Kuréren uddeles gratis til alle husstande i
foråret foreninger
skal der udarbejdes
en
Alle Til
kvarterets
og institutioner
Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke
traﬁkplantilfor
området,
og den
vi
at bruge
Kuréren
tilvil
at gøre
lade sig gøre uden den faste støtte fra vores er velkomne
gennemgå
Kuréren,
når der foreligger
opmærksom
på ideres
arrangementer
eller
annoncører. Mange tak til dem.
konkret.
andrenoget
nyheder.
Og tager man billeder fra
Og nu vi er ved det: Var det ikke noget at
Åløkkekvarterets
en dragetur
annoncere i Kuréren? Dels gør du opmærk- for eksempel en gadefest eller
Grundejerforening
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. Adresser står
cestærke kvarterer. Og dels er du så også
her til venstre. Og vil du gerne annoncere,
med til at sikre udgivelsen af bladet.
Vi varHenrik
i seneste
nummer
af92
Kuréren
så kontakt
Gram
(66 17
66).
Og hvor ringer man hen, når vinduerne
lige
lovligt
hurtige
til
at
love,
man
HansatFaarup
skal skiftes, murene pudses op, taget skifkunne hente den over 100 sider store
brochure fra Socialministeriet om
renovering af ældre huse. Det viser
sig, at den har været så populær, at
ministeriet er blevet tømt for brochurer.
Den store
Almindelig annonce, der fylder en ottendedel
afefterspørgsel
siden: 225kan
kr. imidlertid
plus
betyde, at der bliver trykt et nyt oplag.
moms pr. nummer.
vender
Samme annonce, blot på bagsiden: 285Vikr.
plustilbage,
moms.når brochuren er til
at
få
fat
på
igen.
Private annoncer: Hvis du for eksempel vil sælge dit hus, eller søger
Åløkkekvarterets
lejlighed, kan du købe en enspaltet annonce (samme bredde som
Grundejerforening

Ingen brochurer

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
På grund af juletravlhed holder serien

Serie holder ferie

OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
gange om året i Åløkkekvarteret og
Hans Tausens Sogn
Der er julegudstjenester for dagplejen og vuggestuer og børnehaver tirsdag den 11.
”Her bor vi” ferie indtil næste nummer
og onsdag
den
12.
december
kl.
10.
Kirkenissen
Oskar
vågner
op
i
december
efter
11
af Kuréren. Jeg modtager dog fortsat
TEGNINGER: Jane Nygaard
måneders søvn oppe ved kirkeklokkerne (tænk man kan sove der). Oskar laver en masse
gerne henvendelser om spændende
ballade
og
stiller
mange
spørgsmål
i
kirken,
og
præsten
fortæller
om
julen.
Gudstjenesten
huse
i kvarteret.
Hans Faarup
Deadline
for
næste
nummer:
18.
september
TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101
varer cirka en halv time og derefter bydes der Bladet
på kage og udddeles
saft.
1. oktober (altid 1. lørdag i måneden)

Mød kirkenissen Oskar

Styrk dit personlige lederskab

· Ledercoaching
· Lederkurser
· Konﬂiktløsning
· Stressforebyggelse
· Konsulentopgaver
· Trivselsundersøgelser
· Life coaching
2coach

Dronning Louises Vej 25, 5000 Odense C.
Tlf. 66 19 27 67 / 61 69 27 67

www.2coach.dk
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Salmesang
med sut

Sådan går det for sig, når babyer og mødre mødes
til salmesang i Hans Tausens Kirke.
Tirsdag morgen klokken 10.30 er der babysalmesang,
og vi glæder os. Egentlig syntes jeg, vi var i god tid,
men havregrøden tog lidt længere om at blive spist, og
et ekstra bleskift spolerede helt tidsplanen.
Udenfor er det koldt, regnfuldt og efterårsagtigt, men
jeg får hurtigt varmen af at skubbe barnevognen ... vi
skal jo skynde os.
I de sidste minutter inden mødetidspunktet ankommer
fem-otte smilende mødre med deres babyer til kirken.

Så pakker vi ud
Det er lunt, varmt og dejligt indenfor. Gulvet i sognesalen er dækket med vattæpper, bamser og andet
legetøj.
De små, der er fra få uger til omkring otte måneder
gamle, pakkes ud af deres varme og trygge barnevogne, lifte, voksiposer, ﬂyverdragter med mere for
at komme ned at ligge på tæpperne. Nogle ligger forholdsvis stille der, hvor de er blevet placeret af deres
mor – men de vågner dog op og kigger opmærksomt
rundt i rummet og på hinanden. Andre triller eller kryber rundt på tæpperne og ﬁnder et spændende stykke
legetøj – og måske endnu bedre et stykke papir med
de påtrykte salmer og sange.
Salmer og svingture
Når alle har fundet sig til rette, synger vi nye og
gamle salmer, børnesange, rim og remser akkompagneret af organisten på klaver og sognemedhjælperen
på guitar. Altimens går vi rundt med børnene i takt til
musikken, giver dem svingture i tæpper, danser med
dem, laver fagter for dem etc.
Børnene reagerer på hver deres måde – nogle kigger
med store øjne, andre ”synger med”, nogle spjætter af
fryd, mens enkelte falder i søvn igen.
Vi mødre oplever et dejligt nærvær med børnene,
samtidig med at vi får lært eller genopfrisket salmer og
sange, der kan synges derhjemme til både leg, trøst og
natputning.
Efter en times tid er der lidt godt til ganen alt imens der
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sludres – også om meget andet end babyer.
Det er rigtig hyggeligt, og atmosfæren bærer præg
at alle har lyst til at være der. Til slut synger vi en
en sang, hvorefter børnene ”pakkes ned igen” – d
snart frokosttid.

byer.
bærer præg af,
ynger vi endnu
d igen” – det er

ALT I TØMRER OG SNEDKERARBEJDE

MARIUS & LAUGE

LANGKJÆR

HML ODENSE

Det har været en dejlig formiddag og jeg har helt
glemt, at det var en lidt hektisk morgen. Udenfor er
vejret knap så efterårsagtigt.

PRINS VALDEMARSVEJ 18
5000 ODENSE C
VÆRKSTED: EGESTUBBEN 4 b
5270 ODENSE N
TLF. 61 700 111

Lene (og Christoffer) Sloth Olsen
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Gudstjenester
Søndag 2. december kl. 11
Første søndag i advent
Familiegudstjeneste
Lukas 4,16-30
Første lys i adventskransen tændes.
Juniorkonﬁrmander og børnekor medvirker
Søndag 9. december kl. 19
Anden søndag i advent
De ni læsninger med deltagelse af
Morkoret (omtalt i seneste nummer af
Kuréren). Efter gudstjenesten er der
julehygge med gløgg og æbleskiver
Søndag 16. december kl. 10
Tredje søndag i advent, Lukas 1,67-80.
Efter gudstjenesten bydes på julefrokost. Pris for deltagelse: 20 kr.
Søndag 23. december kl. 11
Fjerde søndag i advent
Lillejuleaften. Vi pynter juletræet (se
omtale i bladet)
Mandag 24. december
kl. 14.30 og 16.00
Juleaften
Juleevangeliet
Tirsdag 25. december kl. 11
Juledag
Johannes 1,1-14
Onsdag 26. december kl. 14
Anden juledag, Mattæus 10,32-42
Prædikant: Hans Jørgen Jeppesen
(Fortsættes næste side)

Her er julens
gudstjenester
Søndag 23. december kl. 11 er der familiegudstjeneste, hvor vi pynter juletræ .
Hvorfor sætter vi en stjerne på toppen af
juletræet og hænger hjerter, kræmmerhuse,
engle og glaskugler på? Hvordan er det
lige med stjernekastere, har de noget
med Jesusbarnet at gøre? Det vil jeg
fortælle om, mens vi pynter træet og
sammen synger julesalmer og glæder os
til juleaften.
Juleaften i Hans Tausens Kirke
Juleaften 24. december afholdes der to

gudstjenester i Hans Tausens Kirke, kl.
14.30 og 16. Juledag er der gudstjeneste
kl. 11.
Nytårsdag i Hans Tausens Kirke
Fredag den 1. januar kl. 16.
Efter gudstjenesten vil Hans Tausens
Kirkes menighedsråd ønske menigheden
godt nytår med et glas champagne og
kransekage i våbenhuset.
Øvrige gudstjenester: Se gudstjenesteliste.
Laila Groes

Morkoret og
de ni læsninger

Juletoner
fra Litauen

Søndag 9. december kl. 19 afholdes ”de ni
læsninger” i Hans Tausens Kirke som en
smuk optakt til julen. Gennem de ni bibelske læsninger skildres Guds frelseshistorie
– fra verdens skabelse over Jesu fødsel til
håbet om verdens genfødelse.
Læserne er fra sognet, så hver læsning
får sit eget mæle. Mellem læsningerne vil
Morkoret (omtalt i seneste nummer af Kuréren) synge for os, og vi skal selv synge
de dejlige advents- og julesalmer.
Irina V. Natius

24. december er der juleaftensgudstjeneste med med violinist Dalia M. Pedersen.
Hun stammer fra Litauen, hvor hun er
uddannet på konservatoriet i Klaipeda som
underviser og koncertviolinist. I Danmark
afsluttede hun sine studier hos den russiske
professor A.A. Fischer på violin og hos
professor Finn Winsløv på bratsch. Dalia
M. Pedersen har også i ﬂere år spillet i
Litauens Nationalopera og Symfoniorkester, og i Kolding Kammerorkester under
dirigent T. Hove. Vi glæder os til at høre
Dalia i vores kirke.
Organist Irina V. Natius
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Søndag 30. december kl. 9
Julesøndag. Mattæus 2,13-23
Prædikant: Agnete Holm Hvidt
Tirsdag 1. januar kl 16
Nytårsdag, Mattæus 6,5-13
Søndag 6. januar kl. 10
Helligtrekonger, Mattæus 2,1-12
Søndag 13. januar kl. 10
Sidste søndag efter helligtrekonger.
Johannes 12, 23-33. Kirkefrokost

ÆBLER OG SANG - Onsdag den 14. november var det to dejlige damer fra Rudkøbing,
Birgitte Hansen og Lulu Okholm, der på trods af snevejret nåede frem for at underholde
os med gamle og nye viser samt hyggelig fællessang. Til kaffen var der æblekage, som en
del af damerne havde sørget for af æbler, de havde fået med hjem ugen før.
Tekst og foto: Gunner Bai Andersen

Onsdagscaféens program
Onsdag 5. december
kl. 14.30 - 16.30:
Julearrangement - julen står
for døren. Vi begynder med en
gudstjeneste ved sognepræst
Laila Groes. Derefter i salen
hvor blomsterdekoratør
Gunnar Pedersen vil fortælle
om julens blomster og vise
sine færdigheder i fremstilling
af juleting.

Onsdag 9. januar kl.
14.30-16.30: Anni Lunden,
Korup, med foredraget
”Flygtning i mit eget land.”
Anne-Gerd Bonde

FÆLLESSANG - 7. november underholdt Carsten
Bjørsum fra Odense med sang og guitarspil. Han har
en rigtig god stemme, og hans program var meget
alsidigt. Det var en skøn dag, hvor vi alle kunne synge
med på mange af sangene.
Tekst og foto: Gunner Bai Andersen

Gudstjenester på
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag 6. december kl. 10.30
Torsdag 10. januar kl. 10.30
Skolegudstjenester
Fredag 21. december kl. 9 og
10.15 holdes traditionen tro
skolejulegudstjenester. Vi skal opleve 3.
klasse i et krybbespil.
Konﬁrmationsdatoer
2008: 18. og 20. april
2009: Fredag 8. maj, store
bededag, konﬁrmeres nuværende
6.a på Åløkkeskolen. Lørdag 9.
maj konﬁrmeres nuværende 6.b på
Åløkkeskolen. Fra næste år blandes
klasserne, når de i 7. klasse rykker
til Tarup Skole, men datoerne for
konﬁrmationerne ligger fast, og
undervisningen ﬁnder vi en fælles
løsning på. Jeg skriver i Kuréren, når
det er på plads.
Jacks portservice
skilteoplæg 01
2010: Fredag 30. april (a). Lørdag
1.
maj (b).
Laila Groes

skiltemål:1200x1000mm

ta’ os
for pengenes skyld

Jacks Portservice
Salg og montage af:

®

• Garage- og Industriporte
• Portautomatik m. fjernbetjening
• Reparation af porte
• Serviceeftersyn

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

www.JacksPortservice.dk
V/ Jack Sørensen, Annasholmsgade 7, Odense C • Mobil: 2947 5182
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Side 12

Henvendelse
til kirken

Kirken varetager samfundets grundlæggende personregistrering - også for
personer uden for Folkekirken.
Når man får et barn: Fødselsanmeldelsen aﬂeveres til kirkekontoret snarest efter
fødslen. Brug eventuelt postkassen. Ugifte
par får normalt faderskabet anerkendt
ved samtidig at aﬂevere en Omsorgs- og
Ansvarserklæring.
Dåb: Henvendelse til sognepræsten.
Navngivelse uden dåb: Henvendelse
til kirkekontoret.

Glade bankospillere i skolens gymnastiksal.

Foto: Kuréren

De valgte at spille

Bryllup: Dato for vielse aftales med

Selv om det var valgdag, troppede der alligevel halvandet hundrede deltagere op til
grundejerforeningens andespil 13. november. Som det er blevet tradition, var der
langt ﬂere børn end voksne, og takket være
vore velvillige sponsorer var der masser af
præmier. Overskuddet blev på ikke mindre
end 5400 kroner, som går til Klub Å-fri,
den forældredrevede fritidsklub på Åløkkeskolen. Åløkkekvarterets Grundejerforening vil gerne sige tak til sponsorerne:

Dødsfald: Aftale om begravelse sker
ved henvendelse til sognepræsten – som
regel via en bedemand, der også ordner de
praktiske ting.

Gudstjeneste for hele familien

Navneændring: Henvendelse til kirkekontoret.

præsten. Dernæst henvender man sig til
kommunen (Borgerservice, Skulkenborg 1), hvor der udstedes en prøvelsesattest. Huskdåbsattest. Prøvelsesattest
og dåbsattest aﬂeveres hos sognepræsten, og der aftales nærmere.

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. Se også kirkens
hjemmeside: www.hanstausenssogn.dk

Første søndag i advent, 2. december, klokken 11 fejrer vi det nye kirkeårs begyndelse med familiegudstjeneste.
Børn er altid velkomne i Hans Tausens
Kirke, men ved familiegudstjenester er
der i særlig grad taget hensyn til de yngste
både ved indhold og længde. Advents-

Cykel-Shoppen, Dansk Vinduespoleringsservice, Åløkke Nærkøb, Vantan Travel,
HO Tryk, Havnens Bilpleje, Skovdal &
Skovdal Fotograﬁ, K.E.B. Frugt, Punkt1
Rugårdsvej, Odense Marcipan, AV Center,
Olav de Linde, Radio- og TV-eksperten,
Perlen, City Bowling, DCM Malerﬁrma,
Kaspersen Malerﬁrma, malermester Torben Thinesen, OBBC og Fyens Stiftstidende.
Aløkkekvarterets Grundejerforening

kransen er hængt op, og det første lys er
tændt som tegn på, at nedtællingen til jul
er begyndt.
Kirkens børnekor øver alt hvad de kan, og
vi håber, at de når så vidt, at vi kan høre
resultatet ved gudstjenesten. Laila Groes

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).

Bjarne Nielsen - Åløkke Allé 27
Lukket mandag

Nye hold starter 5 jan.- 29 Feb.

Mere info på:

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

65 911 311

Adr.: Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Indgang og parkering via Mogensensvej
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Opslagstavlen
Opslagstavlen er på næstsidste side i Kuréren, hvor der er plads til meddelelser fra
beboer til beboer om alt mellem himmel og jord. Det er gratis, undtagen boligannoncer.

Barn søges!

Jeg tilbyder barnepasning efter
kl. 16. Mit navn er Josephine
Lodal Mohr, og jeg bor i
Åløkkekvarteret.
Jeg er 16 år og går i gymnasiet
på Mulernes Legatskole.
Tlf.: 22 20 91 93 eller 39 62 8458
Mail: jose_mohr@hotmail.com

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

Disse tre nøgler er fundet på Dronning
Olgas Vej. Er det dine? Så kan du få
dem hos Hans Faarup (66 19 22 09)

Pris for annoncer i Kuréren

1/8 side = 60 x 90 mm: 250,- pr. stk.
1/4 side = 60 x 180 mm: 500,- pr. stk.
1/2 side = 180 x 120 mm: 800,- pr. stk.
1/2 side = 180 x 240 mm: 1200,- pr. stk.
10% rabat ved køb af annoncer til hele året - 10 numre.

Sognepræst: Laila Groes,
Prins Valdemars Vej 3
tlf. 66 11 05 40.
Email: lgr@km.dk
Træffes bedst på bopælen tirsdag,
onsdag, torsdag og fredag kl. 12-13.
Torsdag tillige kl. 17-18.
Lørdag og andre dage efter aftale.
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.

Opslagstavlen:
Private annoncer (ikke kommercielle): Gratis
Kommercielle (fx boligannoncer) 250,- pr. stk.
Send din annonce til: bladetkureren@yahoo.dk
eller ring til Henrik Gram (66 17 92 66) og hør nærmere

Sognemedhjælper: Anne-Gerd
Bonde, Rasmus Nielsens Vej 20, tlf.
65 95 43 13.
E-mail: agbonde@mail.dk

Dåb
20. oktober: Oliver Minh Jørgensen,

Menighedsrådets formand:
Frank Lindegaard Nielsen,
Johannevej 6, tlf. 66 14 58 20,
E-mail: ﬂn@kmd.dk.

Ørstedsgade 33, 3 –1
11. november: Anton Berens Knudsen,
Sneppevænget 5, Kirkendrup
11. november: Astrid Søberg, Åløkkehaven 15
11. november: William Vester Carlsen,
Johannevej 25

Dødsfald
Dato for begravelse/bisættelse
6. oktober: Tove Søndergaard, 80 år
26. oktober: Aksel Svensson, 75 år
1. november: Anna Kirstine Hansen,
93 år

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: Irene Andreassen,
Rasmus Rasks Vej 10, tlf. 66 13 53
86. E-mail: ica@nal-net.dk.
Gudstjenestelisten kan ses på:
www.sogn.dk/hanstausen.
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December
2.: Børnekoret synger til
familiegudstjenesten kl. 11
5.: Julearrangement i OnsdagsCaféen kl. 14.30-16.30
9.: De ni læsninger med
Morkoret i kirken kl. 19
16.: Julekoncert med Humble
Efterskole kl. 16 i kirken
24.: Julegudstjeneste kl. 14.30 og
kl. 16.00
26.: Deadline Kuréren 1-2008

2008

Den 330 meter lange og op til tre meter brede sti fotograferet mod syd. Til venstre ses
Bolbro Rende, til højre er det område fårene skal gå på, og til højre for midten skimter
man fåreholderlaugets stald.
Foto: Kuréren

Ny vej i kvarteret
Vores gamle bykvarter har fået en ny vej.
Eller rettere en ny sti. Det er en grussti
anlagt af Odense Vandselskab som afslutning på arbejdet med at lægge de store rør
i jorden langs med Bolbro Rende. Den tre
meter brede sti strækker og slynger sig nu
fra fåreholderlaugets stald og ned til den
sidste bro over renden.
Den fortsætter ikke helt op til Jægerhusstien, og det er heller ikke meningen. Vådområdet (i daglig tale kendt som Colasøen)
er den naturmæssigt mest interessante
del af skoven og skal ikke forstyrres af
en gennemgående sti. Når stien alligevel
fortsætter et lille stykke ind i området
skyldes det, at vandselskabet havde noget

grus til overs, så man kunne anlægge lidt
fast grund til skoleklasser, børnehaver og
andre, der vil ned og observere dyrelivet.
Stien over Den Gamle Golfbane er funderet grundigt og hævet over landskabet, hvis
der i sjældne tilfælde i fremtiden skulle
ske oversvømmelse af Bolbro Rende.
Så vil den fungere som en dæmning, så
kloakvandet ikke løber ind på engen. Stien
har endnu ikke noget navn, men det varer
nok ikke længe, før nogen tager initiativ
til at kalde den et eller andet. Alle stierne
i skoven har faktisk navne, som for nogle
år siden blev fundet af Åløkkekvarterets
Grundejerforening sammen med Kurérens
læsere.
Hans Faarup

Januar
1.: Nytårsgudstjeneste kl. 16
5.: Kuréren 1 udkommer
9.: Anni Lunden i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
Februar
27.: Billetsalg til manderevy
Marts
27.: Manderevy - forpremiere
28.: Manderevy - premiere
29.: Manderevy - 2. forestilling
April
3.: Generalforsamling i Åløkke
Skovlaug
13.: Store Skidtsamlerdag i skoven
Juni
23.: Sankthansbål

Indslag til kalenderen kan mailes
til: bladetkureren@yahoo.dk

UDSALG
SPAR 1000 KR
BKC-cykel
Aluminium
Hvid perlemor
8 indvendige gear
2 rullebremser
Før: 5495 kr.
NU: 4495 KR.

Rugårdsvej 54 - Tlf. 65 91 17 33 - Fax 65 910733
Hos os får du:
• God kvalitet
• Bredt udvalg
• Kompetent vejledning

