KUREREN
Nr. 2
Februar 2007

Udgives i Hans Tausens Sogn
Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret

13. årgang

FORÅRSFORNEMMELSER - Hør, den er da helt gal, tænkte Tine og Anders Lohmann Nielsen, da deres kirsebærtræ på Prins
Valdemars Vej begyndte at blomstre midt i januar. Det plejer ikke at ske før sidst i april. Det er første gang, de har haft blomster og
julelys på træet samtidig. Gad vide, hvonår Ny Kongevej springer ud i år?
Foto: Tine Lohmann
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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
læseremet
kan ﬂut
Rutgrut
begynde her
Kom til foredrag i Hans
Tausens Kirke tirsdag
6. marts kl. 19.30 med
Kære
læser.Farshad
Du sidder
med årets syvende
skuespiller
Kholghi,
nummer
af
beboerog
kirkebladet
Kuréren
kendt fra blandt andet den
tviaktuelle
hånden.serie
Hvis”Forbrydelsen”
du er ny i kvarteret, ønsker
vi dig
velkommen,
på DR1,
hvor
han spillerog håber, du også
kunne
tænke
dig
at bidrage
med tekst eller
gymnasielærer. Han
har
billeder
til
bladet,
der
udkommer
10 gange
medvirket i ﬂere danske ﬁlm
om
året.
og tv-serier blandt andet
Kuréren
gratis
til alle husstande i
”Nikolaj uddeles
og Julie”,
”Pizza
Hans
Tausens
Sogn,
og
dette kunne ikke
King” og ”Polle fra Snave”,
lade
sig
gøre
uden
den
faste
støtte fra vores
samt optrådt på teater.
annoncører.
Mange
tak
til
dem.
Farshad Kholghi kommer fra
Og
vi er ved
Var det
Iran,nuhvorfra
handet:
ﬂygtede
tilikke noget at
annoncere
i
Kuréren?
Dels
gør du opmærkDanmark i 1984.
som
på
dit
ﬁ
rma
i
et
blad,
der
I sit foredrag ”Rutgrut met nærlæses
grundigt
i et afmed
Odenses
ﬂut” (rødgrød
ﬂøde)mest ressourcestærke
kvarterer.
Og dels er du så også
fortæller Farshad Kholghi
med
til
at
sikre
udgivelsen
om mødet med Danmark af bladet.
Og
hvor ringerogman
hen, når vinduerne
og danskerne
ønsket
skal
skiftes,
murene
pudses
om at blive accepteret
som op, taget skifmenneske og ikke som et
etnisk offer.
Pris 50 kroner, betales ved
indgangen.

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 Henrik Gram (66 17 92 66).
Hans Faarup

Annoncepriser i Kuréren

Almindelig annonce, der fylder en ottendedel af siden: 225 kr. plus
moms pr. nummer.
Samme annonce, blot på bagsiden: 285 kr. plus moms.
Deadline
for næste nummer: 18. februar
Private annoncer: Hvis du for eksempel vil sælge dit hus, eller søger
Udkommer
3. marts.
Omdeles
førsteannonce
weekend
i marts.
lejlighed, kan
du købe
en enspaltet
(samme
bredde som
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:
TineJane
Lohmann
TEGNINGER:
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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tiden
på det,
du synes
er sjovt,
og lad
os tage
osdine
af dine
vinduer.
Vi sørger
BrugBrug
tiden
på det,
du synes
er sjovt,
og lad
os tage
os af
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Vi sørger
at jævnligt
du jævnligt
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for, for,
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får pudset
dinedine
vinduer!!
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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

Nye læsere kan
begynde her
I det forgangne år har
Midlife
Adventures
blandt andet
været på en
våd tur til
Viggelsø.
Kære læser. Du sidder medFoto:
årets syvende
Ingelise Kuréren
nummer af beboer- og kirkebladet
Nielsen øni hånden. Hvis du er ny i kvarteret,
sker 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
Østerby fortæller om opgaven som valgannoncere i Kuréren? Dels gør du opmærkobservatør i Afrika.
som på dit ﬁrma i et blad, der nærlæses
grundigt i et af Odenses mest ressourMandag 5. marts:
cestærke kvarterer. Og dels er du så også
Premiere på Cosa Nostra på Odense Mumed til at sikre udgivelsen af bladet.
sikteater klokken 20. Vi har reserveret
Og hvor ringer man hen, når vinduerne
billetter.
skal skiftes, murene pudses op, taget skif-

Kano og Cosa Nostra
ANNONCER:
Her kommer programmet for 2007. Der
Henrik Gram, Åløkkevænget 17
kan selvfølgelig komme rettelser underTlf: 66 17 92 66
vejs, ligesom der kan komme nye arrangementer til. Disse vil blive sendt ud til vores
KASSERER:
medlemmer.
Frank Lindegaard Nielsen,
Johannevej 6
Medlemskab
Email: ﬂn@kmd.dk
Du kan blive medlem ved at lægge 100
kroner (pro persona) i en kuvert sammen
SKRIV TIL BLADET:
med et stykke papir med følgende oplysTjek først deadline for næste
ninger: Navn(e), adresse, telefonnummer
nummer. Ring eller skriv til en af
og E-mail adresse.
ovenstående ... og skriv så.
Kuverten med penge og oplysninger lægDu kan aﬂevere tekst og foto på cd,
ger du i Inge Lise Bagges postkasse, Prins
diskette eller papir. Eller sende mail
Valdemars Vej 8. Selv om du har været
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
medlem før, vil vi gerne have oplysninBruger du Word, kan du vedgerne igen. Vi vil gerne have tilmelding og
hæfte teksten som ﬁl. Ellers skal du
oplysninger inden 18. februar.
skrive i mailens tekstfelt.
Programmet
OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
Og her er så, hvad du kan deltage i i år.
gange om året i Åløkkekvarteret og
Før hvert arrangement får medlemmerne
Hans Tausens Sogn
en mail, hvor de nærmere omstændigheder
præciseres.
TEGNINGER: Jane Nygaard
Tirsdag 13. februar:
TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101
Klokken 19 i Hans Tausens Kirke: Ulla

Lørdag 14. april:
Tur til Gardehusarkasernen i Slagelse. Marius Langkjær står for tilrettelæggelsen.

tes ud eller hvad der nu ellers er af charmeFORKVINDE:
rende
oplevelser i et gammelt hus? Ja, man
Anette
griber
da Zoega,
det seneste nummer af Kuréren
Dronning
Louises
1
og ser, om der
står etVej
telefonnummer
på
Email:
anette.zoega@nal-net.dk
lige den håndværker, man har brug for. Lad
66forbindelse
14 29 97 nævne, at mange af
osTlf:
i den
kvarterets huse nærmer sig deres 100-års
SEKRETÆR:
fødselsdag.
Anne
Due Iversen,
Alle
kvarterets
foreninger og institutioner
Mogensensvej
er velkomne til at18,
bruge Kuréren til at gøre
Email: anne@dueiversen.dk
opmærksom
på deres arrangementer eller
Tlf: nyheder.
66 14 74Og
65 tager man billeder fra
andre
for eksempel en gadefest eller en dragetur
KASSERER:
eller
en koncert i kirken, så lad os andre få
Fritsen, Send billeder og eventuelt
delNiels
i oplevelsen.
Dronning
Vej 25 Adresser står
en lille tekst Olgas
til redaktøren.
Email:
fritsen@nal-net.dk
her til venstre. Og vil du gerne annoncere,
65 90
80 98Gram (66 17 92 66).
såTlf:
kontakt
Henrik
Hans Faarup
BESTYRELSEN:
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

Annoncepriser i Kuréren

Onsdag
6. juni:annonce, der fylder en ottendedel af siden: 225 kr. plus
Almindelig
Kanotur
på
Odense
Å. Turen starter klokSUPPLEANTER
moms pr.
nummer.
kenSamme
17.00. Marius
og
Sanne
står
for
turen.
og arbejdsgruppe:
annonce, blot på bagsiden: 285
kr. plus moms.
Bodil
Private annoncer: Hvis du for eksempel
vil Fauerskov
sælge dit hus, eller søger
Lørdag 11. august:
Ulla Donnerup
lejlighed,
kan du
købe
enaﬂyst
enspaltet annonce (samme bredde som
Snorkletur
til Romsø.
Turen
blev
Trine Sørensen
kolofonen
her
til
venstre):
300
sidste år på grund af dårligt vejr, men kr.
Anette Bonavent
Øvrige meddelelser
fra lovet
beboer
(for
eksempel efterlysning
naturvejleder
Søren Larsen har
at til beboer
Betina
Ludvigsen
af
cykler
eller
lignende)
er
gratis.
Dem
bringer
vi under Opslagstavhjælpe os igen.
len på side 11
KONTINGENT: Medlemskab af
Søndag 2. september:
Åløkkescenen koster 100 kr. årligt
Birte og Nina har lovet at arrangere en
pr. husstand. 50 kr. for pensionister.
cykeltur med os.
Kontakt kasserer Niels Fritsen, hvis
du vilseptember
støtte kulturarbejdet i kvarteret.
Deadline for næste nummer: 18.
Inge
Lise
Bagge
og
Gustav
Johannesen
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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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.

Nye læ
begynd

Der er altid mange
festligt udklædte
børn til fastelavnsgudstjenste og
tøndeslagning.
Billedet her er fra
i fjor.
Foto: Kuréren
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
sker vi dig velkommen, og hå
Tlf: 29 29 13 52 eller 66 19 22 09
kunne tænke dig at bidrage m
Email: hfa@fyens.dk.
billeder til bladet, der udkomm
om året.
KIRKESTOF:
Kuréren uddeles gratis til alle
Lauge Koch Vestergaard,
Hans Tausens Sogn, og dette
Steenbachsvej 2
lade sig gøre uden den faste s
Tlf: 66 17 97 17 eller 22 18 88 61
annoncører. Mange tak til dem
Og nu vi er ved det: Var det ik
ANNONCER:
annoncere i Kuréren? Dels gø
Henrik Gram, Åløkkevænget 17
som på dit ﬁrma i et blad, der
Tlf: 66 17 92 66
grundigt i et af Odenses mest
cestærke kvarterer. Og dels er
KASSERER:
med til at sikre udgivelsen af
Frank Lindegaard Nielsen,
Og hvor ringer man hen, når v
Johannevej 6
skal skiftes, og
murene pudses op
Email: ﬂn@kmd.dk
Søndag 18. februar er det fastelavn.
kakao/ saftevand og fastelavnsboller,
Det fejrer vi i Hans Tausens Kirke med
eftermiddagen sluttes med kåring af den
SKRIV TIL BLADET:
en festlig børne- og familiegudtjeneste
mest fantasifulde udklædning.
først deadline
for næste er gratis.
klokken 14. Vi glæder os til atTjek
se festligt
Traktementet
nummer.
Ring eller
skriv til en af
udklædte børn. Efter gudstjenesten
er der
Vi ses
ovenstående ... og skriv så. Laila Groes og KFUM-spejderne
tøndeslagning med kåring af kattekonger
Almindelig annonce,
Du på
kan aﬂevere tekst og foto på cd,
og kattedronninger. Så bydes der
moms pr. nummer.
diskette eller papir. Eller sende mail
Samme annonce, blo
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
Private annoncer: Hvi
Bruger
du
Word,
kan
du
vedÅløkkekvarterets Grundejerforening indkalder tli
hæfte teksten som ﬁl. Ellers skal du
lejlighed, kan du køb
skrive i mailens tekstfelt.
kolofonen her til vens
tirsdag den 13. marts kl. 19 på Åløkkeskolen.
Øvrige meddelelser fr
OPLAG: 2200. Omdeles gratis
10
kontingent
af cykler eller lignend
Dagsorden:
om året i Åløkkekvarteret
og
7. Eventuelt
1. Valg gange
af dirigent
len på side 11
Hans Tausens
Sogn
2. Formandens
beretning
KURÈREN udgives af ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
en samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger
og institutioner.

Fastelavn er mit navn

Annoncep

Generalforsamling

Forslag til dagsordenen skal
3. Revideret regnskab
være formanden i hænde
TEGNINGER:
Jane Nygaard
4. Indkomne
forslag
senest 14 dage før mødet.
5. Valg
Deadline
Bestyrelsen
6. Fastsættelse
af Tryk, Rugårdsvej 101
TRYK: HO

for næste
Bladet udddeles 1

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

Sneen
Nyeog
læsere kan
Fortællinger
forpligter
begynde
her
grundejere
sange fra hjertet
KURÈREN udgives af ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
en samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger
og institutioner.

REDAKTØR:
En koncertforestilling
for Vej 16
Hans Faarup, Dr. Olgas
børn
og
voksne
i
vores
Tlf: 29 29 13 52 ellerkirke
66 19 22 09
lørdag
3. marts
klokken 14.
Email:
hfa@fyens.dk.
Vokalensemblet
Usmifka unKIRKESTOF:
der ledelse
af
Niels
Græsholm,
Lauge Koch Vestergaard,
somSteenbachsvej
gennem 16 år 2har udbredt
kendskabet
til bulgarsk
Tlf:
66 17 97 17
eller 22 18 88 61
kormusik i Danmark, har sat
skuespiller
og historiefortæller
ANNONCER:
Katrine
Faber
stævne.
Henrik Gram,
Åløkkevænget 17
HunTlf:
fremfører
to 66
folkeeventyr
66 17 92
fra henholdsvis Bulgarien og
Danmark.
KASSERER:
Usmifkas
væverNielsen,
sig
Frank sange
Lindegaard
ind og
ud
af
historierne,
der
Johannevej 6
i toner
og
ord
fortæller
noget
Email: ﬂn@kmd.dk
fælles mellem-menneskeligt,
der går
på tværs
af kulturer og
SKRIV
TIL BLADET:
udtryk.
Tjek først deadline for næste

nummer. Ring eller skriv til en af
To kulturers
ovenståendesagn
... og skriv så.
Forestillingen
udforsker
Du kan aﬂevere
tekstgrænog foto på cd,
selandet
mellem
to
kulturers
diskette eller papir. Eller sende mail
sagntil:ogBladetkureren@yahoo.dk.
folkemusiktradition.
Både
mytologisk
og musiBruger du Word,
kan du vedkalsk,
idet
Peter
Bastian
hæfte teksten som ﬁl.har
Ellers skal du
komponeret
ny musik
til
skrive i mailens
tekstfelt.
Usmifka, hvor et nordisk oplæg OPLAG:
- svensk, norsk
dansk gratis 10
2200.og
Omdeles
folkemusik
møder
de
skæve
gange om året i Åløkkekvarteret
og
takter
og
dissonerende
akkorder,
der er
Hans Tausens Sogn
kendetegnende for balkanmusikken.
Repertoiret
består desuden
af sprudlende
TEGNINGER:
Jane Nygaard
arrangementer af ﬂere af Bulgariens mest
velanskrevne komponister.
TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101
Hør og se Usmifka, hvor to strømninger i

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.
Og hvor ringer man hen, når vinduerne
skal skiftes, murene pudses op, taget skif-

tes ud eller hvad der nu ellers er af charmerende
oplevelser
hus? Ja, man
Som
grundejeri et
hargammelt
man følgende
griber
da
det
seneste
nummer
af
opgaver med at rydde sne og Kuréren
gruse:
og ser,
om der
et for
telefonnummer
- Fortov
og står
sti ud
ejendommenpå
lige- den
håndværker,
man har brug for. Lad
Indgange
og trapper
os i-den
forbindelse
nævne, at mange af
Adgang
til postkasse
kvarterets
huse
sig deresog100-års
- Adgang
til nærmer
affaldsbeholder
pladfødselsdag.
sen omkring denne.
Alle kvarterets foreninger og institutioner
er velkomne
til at bruge
Kuréren
til at gøre
Odense Kommune
tilbyder
gratis
opmærksom
på deres hvis
arrangementer
grus til fortovene,
man selv eller
andre
nyheder.
Og tager
billeder fra
henter
det. Gratis
grusman
til fortove,
for stier
eksempel
en gadefest
eller eni små
dragetur
og lignende
kan hentes
ellermængder
en koncert
kirken,
så nærgenlad os andre få
på ivores
egen
del brugsstation.
i oplevelsen. Det
Senderbilleder
og eventuelt
Snapindgården
en lille
tekst til redaktøren. Adresser står
på Stadionvej.
her til venstre. Og vil
du gerne annoncere,
Grundejerforeningen
så kontakt Henrik Gram (66 17 92 66).
Hans Faarup

Ring her,
Almindelig annonce, der fylder en ottendedel
af siden:
225 kr. plus
når det
lugter
Annoncepriser i Kuréren

moms pr. nummer.
Hvis du oplever lugtgener, skal du
Samme annonce, blot på bagsiden: 285
ringekr.tilplus
63 15moms.
34 00. Det er MiljøPrivate annoncer: Hvis du for eksempel
vil
sælge
ditskal
hus,reagere
eller søger
center Fyn, som
på henlejlighed, kan du købe en enspaltet annonce
(samme
bredde
som
vendelser fra
borgerne,
når de oplever
kolofonen her til venstre): 300 kr.
underlige lugte. De ﬂeste virksomheder(for
er med
i et basisprogram,
hvor
Øvrige meddelelser fra beboer til beboer
eksempel
efterlysning
der
informeres
om,
hvad
der
udledes
afforenes
cyklerog
eller
lignende)
Dem bringer vi under Opslagstavtiden
spiller
sammen er
i etgratis.
forfra virksomheden. I de tilfælde, hvor
len
på
side
11
stærket udtryk.

man ikke kan identiﬁcere hvilken
virksomhed, der udleder en grim lugt,
vil man – så vidt det er muligt – tage
ud til beboeren med det samme for at
Deadline for næste nummer: 18.
september
undersøge det nærmere.
Organisten1.
Irina
V. Natius. (altid 1. lørdag i måneden)
Bladet udddeles
oktober
Grundejerforeningen
Der er entré for voksne: 50 kroner.
Pensionister halv pris.
Gratis adgang for børn.

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
5

Christel Poetzch foran den udbrændte lejlighed på Kong Georgs Vej, som hun bor til venstre for.

Foto: Kuréren

Julefreden blev til kaostid
Personlig beretning om den morgen, da
en eksplosion rystede Kong Georgs Vej.
Julefreden havde sænket sig over Åløkkekvarteret. Julemiddagen var næsten færdig.
Jeg glædede mig til en stille og fredelig
jul. Min søn skulle komme hjem fra juleferie fra Indonesien, hvor han i øjeblikket
er udstationeret, og holde jul sammen med
mig.
Sammen med en god nabo tog jeg til julegudstjeneste klokken 13.30, og bagefter
ønskede vi alle hinanden en glædelig jul.
Normalt er jeg i København hos min søn
og svigerdatter og holde jul, men da min
svigerdatter er læge og havde vagt i julen,
kom min søn til Odense i år, og vi havde
en dejlig, fredfyldt juleaften.
Men juledag klokken 9 om morgenen blev
alt kaos på Kong Georgs Vej 9. En nabo,

som ikke ønskede at leve mere, havde forårsaget en eksplosion i sin lejlighed. Min
søn troede der var jordskælv. Jeg troede
det var en bombe.
Tusind tanker fór igennem ens hoved på
få sekunder, indtil man fandt ud af, hvad
det var. Jeg priser mig lykkelig for at min
søn var hjemme. Med sit liv som indsats
ﬁk han os alle ud af lejlighederne. Også
naboen, som var frygteligt forbrændt – og
senere døde. Detaljerne har man kunnet
læse i avisen og se på tv.
Godt naboskab
Men med ét var man hjemløs. Det er svært
at beskrive, hvordan det føles, men som
jeg sagde mange gange: Vi har overlevet
uden en skramme, og vi har hinanden og et
godt sammenhold.
Men det det har sat dybe spor hos os alle,
6

og man tænker på hvor hurtigt alt kan være
forbi.
Med dette indlæg skal der lyde en stor tak
til naboer, genboer og venner, der åbnede
deres hjem for os, da vi stod på gaden,
bød os på kaffe, mand og overnatning. Da
mærkede vi hvad det vil sige at have et
godt naboskab. Alle ville hjælpe.
Efter omstændighederne har vi det godt.
Håndværkerne arbejder ﬂittigt, så vi igen
kan bebo vores lejlighed. Også der møder
vi stor forståelse.
Mange varme hilsner
Christel Poetzch
Kong Georgs Vej 9
PS: ”Glæd dig ved dagen i dag og stol ikke
på, hvad morgenen vil bringe” (Horats,
romersk digter, 65-8 f. Kr.)

Kirkesanger
rejser til
udlandet
for at studere
Søndag den 4. februar tager vi afsked med kirkesanger
Soﬁe Spanget Rasmussen ved en lille sammenkomst
efter gudstjenesten over et glas vin og lidt snacks.
Soﬁe har været ansat ved Hans Tausens Kirke i ﬁre år,
hvor hun har ydet en ﬁn indsats gennem sin assistance
ved søndagens gudstjeneste. Vi vil komme til at savne
din blide stemme ved ind- og udgangsbønnen. Du har
fyldt din plads godt ud på din egen stille rolige væremåde. Menigheden takker dig for godt samarbejde og
ligeledes tak for de ﬁne koncerter, du har givet os med
din cello.
Soﬁe skal nu studere videre på Hochschule für
Musik und Theater i Rostock, Tyskland. Soﬁe har
i den tid, hun har været tilknyttet kirken gået på
Musikkonservatoriet i Odense. Menigheden giver
Soﬁe de bedste ønsker med ind i fremtiden.
Marie Toxværd Smet

Har du lyst til at gøre en forskel for børn i Odense hver dag?
Bliv dagplejer!
Kan du li’ at være sammen med børn, mens I nyder solen, går
tur i regnvejr, mærker blæsten, bygger en snemand eller plukker
forårsblomster?
Er du glad, iderig og ansvarsbevidst i din hverdag?
Har du rygrad, indfølingsevne og et kritisk blik på dig selv med på
arbejde?
Hvis du har lyst til at forene dit hjem og din arbejdsplads har Odense
Kommune brug for dig som dagplejer.
Er du interesseret, og har du lyst til at høre om jobbet som dagplejer, så kontakt:
Dagplejecenter Rosengård, Rosengårdcenteret 201, 5220 Odense SØ
Leder Anne Hansen, tlf. 65 51 58 70 eller
Souschef Karin Bach, tlf. 65 51 58 75
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Landskonsulent Annette Jørgensen, FolkeSøndag 11. marts kl. 10
l
kirkens
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meddelelser fra beboer til beboer (for eksempel efterlysning
lokalcenter Lille Glasvej
eller lignende)
er gratis.
Dem bringer vi under OpslagstavOnsdag 7. marts
15. februar
kl. 10.30
”Med Danmission i Indien”
de 11
8. marts kl. 10.30
Domprovst Christian Dickmeiss, Odense,
holder foredrag om Danmission.

Å

oncepriser i Kuréren

e for næste nummer: 18. september Onsdag 14. marts
”Damernes butik”
dddeles 1. oktober (altid 1. lørdag i måneden)

Tøj og mode til damerne. Hammer, pensel
og søm til herrerne.

Banko-Carl fotæller om et liv
fyldt med numre.
Onsdag 21. marts
”Mit livs eventyr”
Banko-Carl alias Carl P.J. Christensen fortæller om sin barndom i Nakskov, topstilling i dansk erhversliv og karriere i over 30
år i underholdningsbranchen.
Onsdag 28. marts
”Livsglæde, humor og overskud”
Multikunstner Trine Jensen, Vejle, og hendes søn entertainer Christoffer Larsen,
I et forrygende morsomt og tankevækkende foredrag krydret med musik, sang og
sjove fortællinger.

Menighedsrådets møder 2007

Menighedsrådet mødes
i kirkens mødelokale
følgende tirsdage kl. 1922: 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.
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Fantastiske oplevelser ved Ishavet
Babysalmesang igen

Så starter vi op med babysalmesang
igen. Første gang bliver tirsdag 27.
februar fra klokken 10.30 til cirka
11.30. Der er ikke noget bedre for et
barn, end når mor eller far synger,
så kom og vær med og se, om
babysalmesang er noget for jer. Ring
og hør nærmere hos organist Irina
Natius, tlf. 63 73 70 95.
Anne-Gerd Bonde

10. januar havde vi i Onsdags-Caféen besøg af Jan Machholm, som fortalte om og
viste lysbilleder fra en kanotur på 1000 km i Nordvestterritoriet i Canada. Det var en
fantastisk oplevelse at se de ﬂotte lysbilleder og at høre om den imponerende tur, som
sluttede oppe ved ishavet. Det var en lang tur, kaffepausen kom sent, og det blev næsten
en time senere end normalt, inden vi kom hjem, uden at en eneste af tilhørerne kedede sig
et eneste minut. Tekst og foto: Gunner Bai Andersen

Forfører, erobrer og opdager

Den ﬂerkulturelle
udfordring

Tirsdag 6. februar kl. 19.30 taler
forfatter og folketingsmedlem for
Det Radikale Venstre Naser Khader i
Hans Tausens Kirke over emnet ”Den
ﬂerkulturelle udfordring”. Se omtalen i
forrige nummer af Kuréren.
Entré 50 kr.
Aktivitetsudvalget

17. januar havde vi i Onsdags-Caféen besøg af pastor Bente Johannessen, der fortalte
om spændende bøger fra sin bogreol. Hun havde taget tre bøger med af
den norske forfatter
Jan Kjærstad:
®
”Forføreren”,
”Erobreren” og
”Opdageren”, en
trilogi, som Bente
Johannessen fortalte
meget fascinerende
Hos Printstation, renser og genfylder vi dine gamle
om. En ﬁn
blækpatroner – uanset mærke! Vi har blæk til alle modeller!
eftermiddag.
Men vi sælger naturligvis også nye patroner!

PRINTSTATION

Træt af dyre blækpatroner ?

Tekst og foto:
Gunner Bai Andersen

ta’ os
for pengenes skyld

Ek
HP
Ny
Ge

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

Le
Ny
Ge

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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Ho
blæ
Me

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

Brother:
Canon:
Dell:
Epson:

®

T

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.

Hjælp med at
bekæmpe aids
Søndag 4. marts 2007 deltager Hans
Tausens Sogn i Folkekirkens Nødhjælps
store indsamling for mennesker, der
lever i skyggen af aids-epidemien.
Når menighedsrådet igen i år ønsker at
være med i indsamlingen, er det for at være
med til at standse aidsepidemiens eksplosive
vækst.
I Danmark tager de
ﬂeste det for en selvfølge, at de har ret til
at bestemme over deres egen krop. Nogle
steder i Afrika forholder det sig anderledes
– i hvert fald hvis man er pige.
Mange steder er piger underlagt normer,
traditioner og familiemønstre, som ikke
giver dem ret til at sige nej til ældre drenges og mænds tilbud og pres. Sammen
med fattigdommen, som kan friste unge
piger til at tage imod et godt tilbud, har
det givet hiv og aids særlig gode vilkår i
Afrika.
Hvis aids-epidemien i verden skal standses, skal hiv-smitten hindres i at blive
givet videre. Behandling med medicin gør
det ikke. Børn og unge kan standse aidsepidemien med viden og styrke. De skal
vide, hvordan de undgår at blive smittet
– og de skal have styrke til at tage vare på
sig selv. Samtidig skal de voksne vide, at
de har et ansvar for at beskytte de unge.
Det nytter ikke at lære de unge at sige nej,
hvis ikke de voksne respekterer det.
Dokumentation
- Hver eneste dag bliver ﬂere end 10.000

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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mennesker smittet med hiv.
- Hver anden af de nysmittede er en ung
mellem 14 og 24 år.
- I Afrika er trefjerdedele af de nysmittede
unge kvinder, som fristes til usikker sex på
grund af fattigdom.
- De bliver smittet, fordi de ikke ved nok
om, hvordan man undgår at blive smittet.
- De bliver smittet, fordi de ikke har mulighed for at få effektiv beskyttelse.
- Og de bliver smittet, fordi kvinders ret
til at bestemme over egen krop ofte ikke
respekteres.
Aids kan standses
Aids kan standses - også i Afrika. Det
viser de nyeste statistikker. Men viden,
forebyggelse og effektiv beskyttelse koster
penge. Derfor håber vi, at vi søndag den 4.
marts kan sende så mange indsamlere på
gaden, at alle i sognet får mulighed for at
putte et bidrag i en indsamlingsbøsse.
Du kan melde dig som indsamler ved at
kontakte Frank Lindegaard Nielsen på tlf.
66 14 58 20, mobil 25 66 58 75 eller på
mail: ﬂn@kmd.dk.
Indsamlingen starter fra Hans Tausens
Kirke fra kl. 11.30 til 14.00. Fra kl. 11 vil
der være sat mad frem, så du kan forsyne
dig lidt inden gåturen. Du vil få udleveret
indsamlingsbøsse, ruteplan og andet materiale, og når du kommer tilbage, vil der
blive serveret kaffe/te eller anden forfriskning og fastelavnsboller.
Frank Lindegaard Nielsen

Opslagstavlen

Funky
rytmer
Har du lyst til at lære at spille på trommesæt? 10

torsdage mellem kl. 15-16 og 16-17 vil der være
trommeundervisning (to hold) i Åasen på Åløkkeskolen.
Ud over at lære nogle fede rytmer, vil vi også kigge lidt på
nodeværdier. Det er tiltænkt begyndere i alderen 7-8 år. Der
er begrænset antal pladser. Pris: 300 kr. for 10 gange.
Tilmelding til Lars Iversen på tlf. 66 14 74

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

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.

Dødsfald
Dato for begravelse/bisættelse
29. december: Heidi Kristensen, 34 år

Kirkesanger søges
Hans Tausens Kirkes kirkesanger gennem ﬁre år har ønsket at fratræde. Vi
søger derfor hendes aﬂøser med tiltrædelse pr. 1. april 2007.
Kirkesangeren medvirker ved gudstjenesten på søn- og helligdage. Arbejdet
består i forskellige opgaver før, under og efter gudstjenesten blandt andet
læsning af ind- og udgangsbøn. Da der medvirker kor ved gudstjenesten, er
en god sangstemme ingen betingelse.
Stillingen er honorarlønnet i henhold til Kirkeministeriets cirkulære af 10.
februar 1999.
Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst
Laila Groes, tlf. 66 11 05 40 eller menighedsrådets kontaktperson Marie
Toxværd Smet, tlf. 66 13 81 93.
Skriftlig ansøgning sendes til Hans Tausens
Kirke, Rugårdsvej 62, 5000 Odense C mærket ”Kirkesanger” inden den 20. februar
2007.

Deadline for næste nummer: 18. februar
Udkommer 3. marts. Omdeles første weekend i marts.
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

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.)

Skriv til Kuréren - den skriver til dig
Email: bladetkureren@yahoo.dk
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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.
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.
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.

Åløkkekvarterets kvinder præsenterer:

Kalenderen
Februar
6.: Naser Khader taler i kirken
kl. 19.30 (Bemærk: Ny dato)
7.: Banko-Carl i Onsdagscaféen
kl. 14.30-16.30
13.: Ulla Østerby i kirken kl. 19
(Midlife Adventures)
14.: Peter Pedersen i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
18.: Fastelavnsgudstjeneste i kir ken kl. 14
18.: Deadline Kuréren 3
21.: Annette Jørgensen i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
27.: Babysalmesang i kirken kl.
10.30
28.: Marianne Kragmann i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
Marts
3.: Uddeling Kuréren 3
3.: Koret Usmifka optræder i kirken kl. 14
4.: Husstandsindsamling
6.: Skuespiller Farshad Kholghi i
kirken kl. 19.30
7.: Domprovst Christian Dickmeiss i Onsdagscaféen
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
Maj
12.: Majfest på skolen
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

