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13. årgang
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KURÉREN
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

Stille
musikkan
i
Nye læsere
kirken
langfredag
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
Somåret.
sidste år vil Hans Tausens Kirke få
Kuréren
gratis
til alle
husstande
i
besøg af uddeles
ﬂøjtenisten
Rikke
Barsøe
Florens.
Hans
Tausens
Sogn,
og
dette
kunne
ikke
Hun er uddannet på Det Kongelige Danske
lade
sig gøre uden den ifaste
fraog
vores
Musikkonservatorium
1992støtte
i ﬂøjte
kor
annoncører.
Mange
tak
til
dem.
og orkesterdirektion.
Og
nu vi
er vedhun
det:til
Var
detog
ikke
I 1996
ﬂyttede
Fyn
harnoget
siden at
annoncere
i
Kuréren?
Dels
gør
du
spillet kammermusik i forskellige opmærkensemsom
på dit
ﬁrma i på
et blad,
der nærlæses
bler og
undervist
musikskolerne
i Asgrundigt
i et af Odenses
mest ressoursens, Glamsbjerg
og Haarby.
cestærke kvarterer. Og dels er du så også
med
til at sikre
udgivelsen af bladet.
Meditativ
musik
Og
hvor
ringer
man
vinduerne
Langfredag, som i århen,
er 6.når
april,
vil hun
skal
skiftes,
murene
pudses
op,
taget muskifsammen med kirkens organist spille
sikalske perler af Johann Sebastian Bach,
Maurice Ravel, Thomaso Albinoni Giazotto og Francis Boulinc.
Denne form med meditativ musik til lang-

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
fredags gudstjeneste vil nok blive en fast
tradition hos os.
Irina V. Natius

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: 25. marts
Private annoncer: Hvis du for eksempel vil sælge dit hus, eller søger
Udkommer
7. april.
Omdeles
første weekend
i april. bredde som
lejlighed, kan
du købe
en enspaltet
annonce (samme
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
får pudset
vinduer!!
for, for,
at du
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.

Nye læsere kan
begynde her
Majfesten med de
mange boder er en
populær aktivitet
i kvarteret. Her
en situation fra
majfesten i 2006.
Foto: Lauge Koch
Vestergaard

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

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
lemmer ogitoKuréren?
suppleanter
kunne
annoncere
Delsfor
gøratdu
opmærkfortsætte.
som på dit ﬁrma i et blad, der nærlæses
Vi savneri mænd,
men alle
vil ressourblive hjertegrundigt
et af Odenses
mest
ligt
modtaget.
Zoega
cestærke kvarterer. Og dels er Anette
du så også
med til at sikre udgivelsen af bladet.
Og hvor
ringer man hen, når vinduerne
Generalforsamling
skal skiftes, murene pudses op, taget skif-

Mænd efterlyses
KIRKESTOF:
Lauge Koch Vestergaard,
Steenbachsvej 2
Tlf: 66 17 97 17 eller 22 18 88 61

(men kvinder er også velkomne)
ANNONCER:
Generalforsamling i Åløkkescenen 28.
Henrik Gram, Åløkkevænget 17
marts klokken 19.30 i Åasen
Tlf: 66 17 92 66

Alle kender Majfesten! Nogle har været
KASSERER:
til børneteater og musikarrangementer i
Frank Lindegaard Nielsen,
kirken. Andre danser hip-hop på skolen.
Johannevej 6
En del har gennem tiden været til drageEmail: ﬂn@kmd.dk
dag, dans for voksne eller guitarspil for
børn. Rigtig mange læser Kuréren.
SKRIV TIL BLADET:
De ﬂeste har set, at Åasen er blevet renoTjek først deadline for næste
veret. Utallige nyder skovturen til hallonummer. Ring eller skriv til en af
ween ...
ovenstående ... og skriv så.
Du kan aﬂevere tekst og foto på cd,
Skulle gerne fortsætte
diskette eller papir. Eller sende mail
I fremtiden skal Åløkkescenen forhåbenttil: Bladetkureren@yahoo.dk.
lig fortsætte med ”at tage initiativ til samt
Bruger du Word, kan du vedstøtte kulturelle aktiviteter i kvarteret”
hæfte teksten som ﬁl. Ellers skal du
som der står i vores formålsparagraf.
skrive i mailens tekstfelt.
Det kræver ﬂere nye folk, der vil møde
op til vores generalforsamling og give et
OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
nap med. Det er oven i købet sjovt og ikke
gange om året i Åløkkekvarteret og
mere arbejdskrævende end man selv gør
Hans Tausens Sogn
det til.
Ved sidste valg ﬁk vi fem nye friske
TEGNINGER: Jane Nygaard
kvinder i bestyrelsen, og nu skal de sidste
ﬁre ”gamle” skiftes ud. Så Åløkkescenen
TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101
mangler mindst to nye bestyrelsesmed-

i Åløkkescenen

Onsdag 28. marts
kl. 19.30 i Åasen

Annoncepriser i Kuréren

Dagsorden:
Almindelig annonce,
der fylder en ottendedel af siden: 225 kr. plus
1.
Valg
af
dirigent
SUPPLEANTER
moms pr. nummer.
2.
Beretning
og arbejdsgruppe:
Samme annonce, blot på bagsiden: 285
kr. plus moms.
3. Forelæggelse af revideBodil
Private annoncer: Hvis du for eksempel
vil Fauerskov
sælge dit hus, eller søger
ret regnskab
Ulla Donnerup
lejlighed, kan du købe en enspaltet annonce (samme bredde som
4. Indkomne forslag
Trine Sørensen
kolofonen
herPå
til valg
venstre):
300 kr.
5. Valg.
er: Nina
Anette Bonavent
ØvrigeBresling,
meddelelser
fra beboer til beboer
(for
eksempel efterlysning
Lene Blåbjerg,
Betina
Ludvigsen
af cykler
eller
lignende)
er
gratis.
Dem
bringer
vi under OpslagstavNiels Fritsen, Anette Zolen påega.
side 11
KONTINGENT: Medlemskab af

6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
Bestyrelsen
Deadline for næste
nummer:

Åløkkescenen koster 100 kr. årligt
pr. husstand. 50 kr. for pensionister.
Kontakt kasserer Niels Fritsen, hvis
du vilseptember
støtte kulturarbejdet i kvarteret.
18.

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

3

Nye læ
Hvad vil de Linde
med Roulund? begynd
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
Jens
Erik af
Meng
nummer
beboer- og kirkebl
er
udlejningschef
i hånden.
Hvis du er ny i kvar
isker
Odense
forvelkommen, og hå
vi dig
Olav
Linde.dig at bidrage m
kunnedetænke
Foto:
www.
billeder
til bladet, der udkomm
olavdelinde.dk
om året.
Den århusianske byudvikler Olav
de Linde
KIRKESTOF:
Kuréren uddeles gratis til alle
har de senere år opkøbt adskillige
ejenLauge
Koch Vestergaard,
Hans Tausens Sogn, og dette
domme i Odense, heraf en godSteenbachsvej
del i og om- 2
lade sig gøre uden den faste s
kring vores kvarter. Han ejer for
Tlf:eksempel
66 17 97 17 eller 22 18 88 61
annoncører. Mange tak til dem
Thrige-komplekset, hvor Bazar Fyn snart
Og nu vi er ved det: Var det ik
åbner, FAF-bygningerne på havnen
og
ANNONCER:
annoncere i Kuréren? Dels gø
Wichmandsgade 3, 5, 11 og 12,
der ligger
Henrik
Gram, Åløkkevænget 17
som på dit ﬁrma i et blad, der
langs med det nedlagte jernbanespor,
som
Tlf: 66 17
92 66
Dagsorden for generalforsamling
grundigt i et af Odenses mest
grundejerforeningen gerne så ændret til
13. marts kl. 19 i Åasen:
cestærke kvarterer. Og dels er
cykel- og gangsti.
KASSERER:
1. Valg af dirigent
med til at sikre udgivelsen af
Men mest interessant for os erFrank
nok, at
Olav
Lindegaard
Nielsen,
2. Formandens beretning
3. Revideret regnskab Og hvor ringer man hen, når v
de Linde har overtaget Roulunds
gamle 6
Johannevej
4. Indkomne forslag skal skiftes, murene pudses op
fabrikker på Rugårdsvej 101. Hvad
han
Email:vil
ﬂn@kmd.dk
5. Valg
med det store areal? Skal der rives ned
6. Fastsættelse af kontingent
eller bygges nyt? Og hvad med
den delTIL
af BLADET:
SKRIV
7. Eventuelt
skoven, der hører til grunden?Tjek
Skalførst
træ- deadline for næste
Jens
erne fældes? Og hvis der skal nummer.
mange nye
Ring ellerHerefter:
skriv til en
af Erik Meng,
udlejningschef
for Olav de Linde
virksomheder ind på arealet, hvordan
skal ... og skriv
ovenstående
så.
Almindelig annonce,
lastbiler så køre derind? Skal de
MoDuad
kan
aﬂevere tekst og foto på cd,
Forslag til dagsordenen skal
være pr. nummer.
moms
gensensvej eller har han andrediskette
planer?eller papir. formanden
Eller sendei mail
hænde senest 14 dage
Samme annonce, blo
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
før mødet.
Bestyrelsen
Private annoncer: Hvi
Spørg løs
Bruger du Word, kan du vedNu giver Åløkkekvarterets Grundejerforhæfte teksten som ﬁl. Ellers skal du
lejlighed, kan du køb
ening dig mulighed for at får svar
påi alle
skrive
mailens tekstfelt.
kolofonen her til vens
Ny tradition
spørgsmål om Olav de Lindes planer. Vi
Det er tredje gang, vi krydrer Øvrige
generalformeddelelser fr
har nemlig inviteret Jens Erik OPLAG:
Meng, som2200. samlingen
Omdeles gratis
med 10
en gæst, og det
vi igen,
afgør
cykler
eller lignend
er udlejningschef for Fyn hos gange
Olav de
om året i Åløkkekvarteret
og har været spændende
fordi det hver gang
len på side 11
Linde til at komme med et oplæg
vores Sogn
HanspåTausens
og interessant. De to forrige gange har vi
generalforsamling og herefter svare på
hørt om kommunens planer for Åløkkeskospørgsmål.
TEGNINGER: Jane
Nygaard
ven og
planerne for havnen.
Jens Erik Meng er ansvarlig for ﬁrmaets
Men inden vi kommer til Jens Erik Meng
Deadline for næste
projekter på Roulunds og havnen,
så han
TRYK:
HO Tryk,har
Rugårdsvej
101
vi lige en generalforsamling.
Bladet
1
har svar på det meste.
(Fortsættes
næsteudddeles
side)

Kom til generalforsamling i REDAKTØR:
Åløkkekvarterets Grundejerforening
13.Faarup,
marts Dr. Olgas Vej 16
Hans
klokken 19 og bliv klogere på
Olav
de 13 52 eller 66 19 22 09
Tlf:
29 29
.
Lindes planer for havnen ogEmail:
Roulund
hfa@fyens.dk.

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

De grønne Nye læsere kan
grundejere begynde her
KURÈREN udgives af ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
en samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger
og institutioner.
I forbindelse
med omdannelsen af Odense
Havn er 60 odenseanere blevet interviewet
REDAKTØR:
af kommunen
for at give ideer til det videre
HansEn
Faarup,
Vej 16
arbejde.
af demDr.
er Olgas
John Mouridsen,
13 52 eller
66 19 22 09
fordiTlf:
han29er29
formand
for Åløkkekvarterets
Email: hfa@fyens.dk.
Grundejerforening.
Vi er jo sammen med
Skibhuskvarteret de nærmeste naboer til
KIRKESTOF:
det nye
havnekvarter og har derfor stor
Laugei at
Koch
Vestergaard,
interesse
følge
og påvirke arbejdet.
2
JohnSteenbachsvej
Mouridsen udtrykte
vores tanker om
Tlf: 66 17
eller 22 18 af
88havnen.
61
manglende
styr97på17udviklingen
Flere af de andre deltagere delte også vores
ANNONCER:
bekymring
for, at en overordnet vision for
Henrik
Åløkkevænget
17 at
havnen
er i Gram,
fare. Forstået
på den måde,
Tlf: 66 17
92 66ud af visionerne, hver
kommunen
sælger
gang en investor viser sig.
KASSERER:
Da vi
bor på ”skovsiden” af havnen, talte
Lindegaard
Nielsen,
JohnFrank
Mouridsen
naturligt
nok talt meget for
Johannevej
6
at bevare
og udvikle
de rekreative værdier.
Det Email:
har hanﬂgjort
så ivrigt, at vor gamle
n@kmd.dk
agtværdige grundejerforening (byens
ældste)
af planlæggerne
er blevet placeret
SKRIV
TIL BLADET:
i ”den
grønne
af interessenter,
Tjek
først akse”
deadline
for næste
nummer. Ring eller skriv til en af
ovenstående ... og skriv så.
Du kan aﬂevere tekst og foto på cd,
(Fortsat
fraeller
forrige
side)
diskette
papir.
Eller sende mail
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
Generalforsamlingen
begynder
Bruger du Word, kan
du ved-klokken
19. hæfte
Efter formandens
og debat,
teksten som beretning
ﬁl. Ellers skal
du
skalskrive
der vælges
bestyrelsesmedlemmer.
i mailens
tekstfelt.
Valg
til bestyrelsen
OPLAG:
2200. Omdeles gratis 10
Følgende
er pååret
valg
i år: Henrik Kjær
gange om
i Åløkkekvarteret
og
Larsen
(suppleant,
genopstiller),
AlexanHans Tausens Sogn
der Danker (suppleant, genopstiller) Hans
Gammelgaard
(kasserer,
TEGNINGER:
Jane genopstiller),
Nygaard
Kim Rask (bestyrelsesmedlem, genopstiller),TRYK:
Jakob Skovdal
(bestyrelsesmedlem
HO Tryk,
Rugårdsvej 101
genopstiller), John Mouridsen (formand,

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, ønsker vi dig velkommen, og håber, du også
og ser, om der står et telefonnummer på
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.
Kuréren uddeles gratis til alle husstande i
fødselsdag.
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.
Og nu vi er ved det: Var det ikke noget at
andre nyheder. Og tager man billeder fra
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 ressourcestærkeher
kvarterer.
Og dels”Havnen
er du så også
tekstbydel
til redaktøren.
Adresser
står
Skitsen
ﬁndes i pjecen
i Odense -en
nylille
levende
ved vandet”
som kan
her til venstre. Og vil du gerne annoncere,
med tilned
at sikre
udgivelsen
af bladet.
hentes
i pdf-format
på hjemmesiden
www.odense.dk/havnen.
så kontakt Henrik Gram (66 17 92 66).
Og hvor ringer man hen, når vinduerne
Faarup
skal skiftes,
murene pudses
op, tagetiskifblandt andet ﬁnde ovenståendeHans
tegning
af,
mens
Skibhusfolkene
hører hjemme
”kulturaksen”.
hvordan området ved Gammelsø kunne
Vi opfordrer i øvrigt til, at man følger med
komme til at se ud.
Hans Faarup
på www.odense.dk/havnen. Her kan man

Annoncepriser i Kuréren

Almindelig annonce, der fylder en ottendedel af siden: 225 kr. plus
moms pr.
nummer.
genopstiller
ikke).
Når generalforsamlingen er vel overstået,
Vi opfordrer
interesserede
stille
giver
ordet
til Jens
Erik Meng efter en
Sammealle
annonce,
blot til
påatbagsiden:
285vikr.
plus
moms.
op og
lade sigannoncer:
vælge til bestyrelsen.
Ogeksempel
kort pause.
Private
Hvis du for
vil sælge dit hus, eller søger
barelejlighed,
rolig: Barekan
fordidu
formand
MouHans som
Faarup
købeJohn
en enspaltet
annonce (samme bredde
ridsen trækker sig, betyder det ikke, at du
kolofonen her til venstre): 300 kr.
risikerer at blive valgt til formand. Den
Øvrige meddelelser fra beboer til beboer (for eksempel efterlysning
nye bestyrelse konstituerer sig først nogle
cykler
eller lignende) er gratis. DemFamilie
bringer
underlejlighed
Opslagstavpå vi
to søger
i Åløkugerafefter
generalforsamlingen.
kekvarteret.
Vi
er
en
datter
på
fem år
len
på
side
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For at have stemmeret og for at stille op,

Lejlighed søges

og mor, som er sygeplejerske. Vi kan
skal man naturligvis være medlem af
ﬂytte næsten med det samme.
Åløkkekvarterets Grundejerforening og
Henvendelse:
have betalt sit kontingent.
Anette
Jensen, 23 49 55 17
Grundejerforeningen
giver som altid
øl,
Deadline for næste
nummer:
18.
september
vand,
kaffe og
boller.
Bladet
udddeles
1. oktober (altid 1. lørdag i måneden)
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

Ikoner i
undervisningen

Store bededag og den efterfølgende søndag konﬁrmeres ni unge i Hans Tausens
Kirke.

Det har i år været en meget lille årgang,
normalt konﬁrmeres der mellem 30 og 40
unge. Det særlige år har givet anledning
og tid til at afprøve nye veje for undervisningen.
Vi har i år fem hele undervisningsdage. To
sammen med konﬁrmanderne fra Odense

Valgmenighed og to sammen med konﬁrmanderne fra Paarup.
Det at have de unge i fem lektioner i rap
giver nogle helt nye muligheder for
temafordybelse. Vi har arbejdet og skal
arbejde med følgende temaer:
- Julen
- At forstå Jesu lignelser blandt andet gennem dramapædagogiske øvelser
- Ikonmaling (resultatet ses på billederne)
- Besøg af stands aids-karavanen fra Fol-

Fastelavn er dit navn

Søndag 18. februar var der fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning i Hans Tausens
Kirke. Som altid var der stor opﬁndsomhed i udklædningen, hvad billederne her viser
med al tydelighed.
Foto: Anne-Gerd Bonde
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kekirkens Nødhjælp
- Påske og kors (der undervises i påsken og
laves kors)
Jeg synes, det er udfordrende med hele
undervisningsdage og kombineret med den
almindelige ugentlige undervisning, giver
det nogle spændende muligheder. Erfaringerne fra i år skal bruges i den kommende
undervisning.
Laila Groes
Fotos på næste side af Anne-Gerd Bonde

Ikonmaler Marie.

Ikonmaler Soﬁe.

Ikonmaler Kathrine.

Ikonmaler Mathias

Ikonmaler Sanne.

Ikonmaler Sara.

Ikon: (Græsk: Billede) Kultbillede i den ortodokse kirke med fremstilling af Maria, Kristus eller andre hellige personer. Som
regel malet på træ med tempera eller på tøj fæstnet til træ og delvis dækket af ornamenteret metalblik. Oprindelig hørte
ikoner hjemme i det gamle Byzans. Ikoners plads i byzantinsk kunst skyldes formodentlig ikonoklasterne, der i 700- og 800tallet forbød enhver billedlig fremstilling af Kristus, Maria, helgener og religiøse scener. I stedet anskaffede de troende små
billeder, der kunne tilbedes hjemme, og om fornødent let skjules. (Uddrag fra Gyldendals Tibinds leksikon)
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e læsere kan PilgrimÅi pinsen
k
gynde
her
Gudstjenester

Det er nu sjette år der er pilgrimsvandring
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Å

oncepriser i Kuréren

Bjarne Nielsen - Åløkke Allé 27
Lukket mandag

65 911 311
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ONSDAGSCAFÉ:
24. januar havde
vi besøg af Tommy
Thøgersen,
som underholdt
med sang og
guitarspil, og
som sædvanlig,
når der også er
fællessang, blev
det en vellykket
eftermiddag.
Tekst og foto:
Gunner Bai
Andersen

Søndag 8. april kl. 10
Påskedag
Markus 16,1-8
Mandag 9. april kl. 14
Prædikant: se dagspresse.
Gudstjenester på
lokalcenter Lille Glasvej
8. marts kl. 10.30

Konﬁrmandundervisning for voksne
Torsdag 29. marts klokken 17-19 i Odense
Domkirke.
Vi mødes ved Odense Domkirke
klokken 17 . Medlem af Sankt Knuds
Menighedsråd Lis Andreasson vil fortælle
om og give en rundvisning i vores smukke
domkirke. Vi slutter denne omgang
konﬁrmandundervisning med et stykke

mad og et glas vin i Sct. Knudssalen. Pris:
20 kroner.
Dette undervisningsforløb er fælles for
Hans Tausens Sogn og Agedrup Sogn
Der kan bestilles kirkebil
Laila Groes og Lene Bischoff-Mikkelsen

Rutgrut met ﬂut

Konﬁrmationsdatoer
2007: 4. maj og 6. maj
2008: 18. april og 20. april.
Henholdsvis a- og b-klassen på
Åløkkeskolen.
2009: 8. maj og 9. maj.
Derefter store bededag (a-klassen)
og lørdag (dagen efter) (b. klassen)

PRINTSTATION

Husk foredrag i Hans Tausens Kirke
tirsdag 6. marts klokken 19.30 med
skuespiller Farshad Kholghi, kendt
fra blandt andet ”Forbrydelsen” på
DR1, hvor han spiller gymnasielærer.
Farshad Kholghi fortæller om mødet
med Danmark og danskerne og
ønsket om at blive accepteret som
menneske og ikke som et etnisk offer.
Pris: 50 kr. Betales ved indgangen

ta’ os
for pengenes skyld

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

Vi mangler indsamlere
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.

Søndag den 4. marts
deltager Hans Tausens
Sogn i Folkekirkens
Nødhjælps store i
indsamling til fordel for
mennesker, der er ramt
af aids.
Vi mangler stadig nogle få
indsamlere for at kunne dække
hele sognet. Derfor håber vi
meget, at der er et par stykker
mere, der melder sig her

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.

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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i sidste øjeblik. Du kan blot møde op i
kirken mellem klokken 11 og 11.30, så vil
der være en rute og en indsamlingsbøsse
til dig.
Vi håber beboerne vil tage godt imod
indsamlerne, så vi her fra sognet
kan give et godt bidrag til
bekæmpelsen af den
frygtelige sygdom.
Frank Lindegaard
Nielsen

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.
Email: lgr@km.dk
Træffes bedst på bopælen tirsdag,
onsdag, torsdag og fredag kl. 1213. Torsdag tillige kl. 17-18.
Lørdag og andre dage efter aftale.

ONSDAGSCAFÉ: 31. januar var det forhenværende leder af Stige Friskole, Holger
Mejlbjerg, som fortalte om slægter og personer, som har haft betydning for Odense. Et
interessant foredrag, der begyndte med familien Hempel, som grundlagde Fyens Stiftstidende og sluttede med familien Hempel Hansen fra ﬁrmaet H. I. Hansen.
Tekst og foto: Gunner Bai Andersen

Opslagstavlen

Opslagstavlen er denne side i Kuréren, hvor der er plads til gratis meddelelser fra beboer
til beboer om alt mellem himmel og jord. Kontakt redaktionen.

Dåb
Dødsfald
28. januar: Nathja Hübner Kortermann
Dato for begravelse/bisættelse
Jensen, Dronning Olgas Vej 33
4. februar: Frida Dorthea Møllenborg
Larsen, Brummers Plads 37, st.th

20. januar: Ottielie Pedersen, 84 år
23. januar: Torben Helboe Nielsen, 42 år
16. februar: Poula Møller, 62 år

Deadline for næste nummer: 25. marts
Udkommer 7. april. Omdeles første weekend i april.
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: 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.

Mens vi venter
på de nye får
Åløkke Fåreholderlaug
indkalder til
generalforsamling.
Den ﬁnder sted torsdag
29. marts klokken
19 hos Poul Skræp,
Åløkkevænget 6. Hvis
du eller I har interesse i at være med i
fåreholderlauget, er du/I velkomne til at
kontakte en fra lauget og høre nærmere.
Laugets formand er Poul Skræp, tlf.nr.
66124206.
Fåreholderlaugets bestyrelse

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det
forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab
til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6.Valg
7. Eventuelt
Indkomne forslag skal være formanden
i hænde senest otte dage før
generalforsamlingen.

Kalenderen
Marts
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 kl.
14.30-16.30
13.: Grundejerforeningens generalforsamling kl. 19 i Åasen
14.: ”Damernes butik” i Ondagscaféen kl. 14.30-16.30
21.: Banko-Carl i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
23.: Kvinderevy på skolen
24.: Kvinderevy på skolen
25.: Deadline Kuréren 4
28.: Trine Jensen og Christoffer
Larsen i Onsdagscaféen kl.
14.30-16.30
28.: Åløkkescenens generalforsamling kl. 19.30 i Åasen
29.: Fåreholderlaugets generalforsamling på Åløkkevænget 6 kl.
19
April
7.: Uddeling Kuréren 4
22.: Deadline Kuréren 5
Maj
12.: Majfest på skolen
Juni
23.: Grundejerforeningens sankthansbål
Kalenderen opdateres løbende
på www.aaloekke.dk

Billede fra maj 2005, da der stadig var får på Den Gamle Golfbane. Når gravearbejdet
er færdigt, bliver der købt nye får til den nye fold.
Arkivfoto: Bodil Fauerskov

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

