KUREREN
Nr. 4
April 2007

Udgives i Hans Tausens Sogn
Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret

Kvinderevy
Se ﬂere billeder side 6-7
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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

Nye læsere kan
begynde her
tes ud eller hvad der nu ellers er af charmeKære læser. Du sidder med årets syvende
nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren rende oplevelser i et gammelt hus? Ja, man
griber da det seneste nummer af Kuréren
i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønog ser, om der står et telefonnummer på
sker vi dig velkommen, og håber, du også
lige den håndværker, man har brug for. Lad
kunne tænke dig at bidrage med tekst eller
Her
skaltil200
personer
have deres10
daglige
efterforbindelse
påske. Til venstre
kontorhuset
os i den
nævne,for
at mange
af
billeder
bladet,
der udkommer
gangearbejde
skal
der om nogle år sandsynligvis opføres en lige
så storhuse
bygning,
siger
kvarterets
nærmer
sigdirektøren.
deres 100-års
om året.
fødselsdag. Foto: Jesper Beenfeldt Nielsen
Kuréren uddeles gratis til alle husstande i
Alle kvarterets foreninger og institutioner
Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke
lade sig gøre uden den faste støtte fra vores er velkomne til at bruge Kuréren til at gøre
opmærksom på deres arrangementer eller
annoncører. Mange tak til dem.
andre nyheder. Og tager man billeder fra
Og nu vi er ved det: Var det ikke noget at
for eksempel
en gadefest
eller en dragetur
annoncere
i
Kuréren?
Dels
gør
du
opmærk200 forsikringsfolk ﬂytter ind i kontorForeløbig
bruger
travle ﬂyttefolk,
rengøeller
en
koncert
i
kirken,
så
lad os andre
få
som
på
dit
ﬁ
rma
i
et
blad,
der
nærlæses
huset på engen - og bygger sandsynligvis ringsfolk og edb-teknikere påskens
fridage
del
i
oplevelsen.
Send
billeder
og
eventuelt
grundigt
i
et
af
Odenses
mest
ressourendnu et
på at indrette nye arbejdspladser til næsten
en lille
tekst til redaktøren.
Adresser står
cestærke kvarterer. Og dels er du så også
200
forsikringsfolk
i bygningen.
her
til
venstre.
Og
vil
du
gerne
annoncere,
med
til
at
sikre
udgivelsen
af
bladet.
Det er sandsynligt, at Åløkkekvarteret får
Her skal de mange mennesker efter
påske
så
kontakt
Henrik
Gram
(66
17
66).
Og
hvor
ringer
man
hen,
når
vinduerne
et nyt kontorhus i de nærmeste natur-omfor første gang møde på arbejde,92
når
forsikskal skiftes,
murene
op, bygges
taget skifHans Faarup
givelser.
Huset
skal ipudses
givet fald
ved ringsselskabet ﬂytter sit hovedkontor
nogle

Nyt stort kontorhus
siden af den store kontorbygning, som ligger tæt på hestefolden og krydset mellem
Jægerhusstien og Søhusstien.
Det fortæller Mogens Dreyer, der er direktør for
GF Forsikring,
som harder
købtfylder
byg- en
Almindelig
annonce,
ning og medfølgende grund.

få kilometer fra Karlavej i Næsby, hvor
pladsen er blevet for trang efter mange års
kundetilstrømning.

Annoncepriser i6000
Kuréren
kvadratmeter

ottendedel af siden: 225 kr. plus
Det nye hovedsæde er på 6000 kvadratmemoms pr. nummer.
Samme annonce, blot på bagsiden: 285 kr. plus moms.
Private annoncer:
du for eksempel
vil sælge
dit hus,
eller søger
Deadline
for Hvis
næste
nummer:
22.
april
lejlighed, kan du købe en enspaltet annonce (samme bredde som
Udkommer 5. maj. Omdeles første weekend i april.
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:
Birgitta
TEGNINGER:
JaneLothsson
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
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af dine
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tiden
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du jævnligt
får pudset
vinduer!!
for, for,
at du
får pudset
dinedine
vinduer!!

Blikkenslager
aut
VVS
Blikkenslager
aut
VVS
Blikkenslager
aut.
VVS
-- installatør
installatør
Blikkenslager
aut.
VVS
-- installatør
installatør
Rugårdsvej 37 5000 Odense C
Rugårdsvej
3737
5000
Odense
Rugårdsvej
5000
Odense
Rugårdsvej
37
5000
Odense
CC C
Tlf.
66
13
55
03
Biltlf.
22
10
Tlf.
66
Biltlf.
22
10
55 55
04 04
66
13
55
Biltlf.
40165403
Tlf.Tlf.
6613
1355
5503
03 03
Biltlf.
40165403

Erhvervogogprivat
privat
Erhverv
2

ter - 2000 ﬂere end det hidtidige. Men det
er formentlig
ikkeudnok til fremtiden.
KURÈREN
- Vi gives
har netop
købt
af ÅKUR,ejendommen, fordi
der var
udvidelsesmuligheder.
Vi vokser
Åløkkekvarterets
meget,
så
det
vil
ikke
overraske
mig, hvis
Udviklingsråd,
vi om
nogle
år
bygger
en
bygning
af tilen samarbejdsorsvarende
størrelse
i
forlængelse
af
den, der
ganisation for kvarterets foreninger
står og
der,institutioner.
siger direktør Mogens Dreyer.
Odense Kommune ændrede i 2001 lokalplanen
for området for at give mulighed
REDAKTØR:
for nybyggeriet.
stærke
Hans Faarup,Det
Dr.skete
Olgastrods
Vej 16
protester
fra
beboerne
på
Jernbanevej,
Tlf: 29 29 13 52 eller 66 19 22 09 som
var imod
den
øgede traﬁk på vejen. Også
Email:
hfa@fyens.dk.
naturinteresserede protesterede mod mere
byggeri
på kanten af de rekreative områKIRKESTOF:
der. Lauge Koch Vestergaard,
Under
alle omstændigheder
skal vi vænne
Steenbachsvej
2
os til,
at
mange
ﬂere
biler
nu
Tlf: 66 17 97 17 eller 22 krydser
18 88 61
Søhusstien på vej ind til området. Det sker
efterANNONCER:
en lang stille periode med ombygning
og før
det etGram,
megetÅløkkevænget
mindre antal daglige
Henrik
17
brugere,
end
der
nu
Tlf: 66 17 92 66vil komme.

Nye læsere kan
begynde her

tes ud eller hvad der nu ellers er af charmeKære læser. Du sidder med årets syvende
FORKVINDE:
oplevelser i et gammelt hus? Ja, man
nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren rende
Anette
griber
da Zoega,
det seneste nummer af Kuréren
i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønDronning
Louises
1
”Bagsiden”
af bygningen,
ikkedukan
og ser, om der
står etVej
telefonnummer
på
sker vi dig velkommen,
ogsom
håber,
også
Email:
anette.zoega@nal-net.dk
ses
fra Jægerhusstien.
lige den håndværker, man har brug for. Lad
kunne
tænke dig at bidrage med tekst eller
66forbindelse
14 29 97 nævne, at mange af
Beenfeldt 10
Nielsen
i den
billeder til Foto:
bladet,Jesper
der udkommer
gange osTlf:
kvarterets huse nærmer sig deres 100-års
om året.
SEKRETÆR:
fødselsdag.
Kuréren uddeles gratis til alle husstande i
præmieringer
for
god
arkitektur.
Anne
Due Iversen,
Alle
kvarterets
foreninger og institutioner
Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke
Ingeniørﬁrmaet
Rambøll
ﬂyttede
sidste
Mogensensvej
bruge Kuréren til at gøre
lade sig gøre uden den faste støtte fra vores er velkomne til at18,
år
fra ejendommen
kontorhus på
Email: anne@dueiversen.dk
opmærksom
på deres arrangementer eller
annoncører.
Mange til
takettilnyt
dem.
havnen,
er den
år gamTlf: nyheder.
66 14 74Og
65 tager man billeder fra
andre
Og nu viog
er siden
ved det:
Var næsten
det ikke40noget
at
le
bygning
blevet
totalt
renoveret.
annoncere i Kuréren? Dels gør du opmærk- for eksempel en gadefest eller en dragetur
GF
købte
for etder
år siden
bygnin- eller
KASSERER:
en koncert i kirken, så lad os andre få
somForsikring
på dit ﬁrma
i et blad,
nærlæses
gen
af
pensionskassen
PKA
for
40,5
milliFritsen, Send billeder og eventuelt
delNiels
i oplevelsen.
grundigt i et af Odenses mest ressourBygningens
historie
oner
kroner.
Den
har
adressen
Jernbanevej
Dronning
Vej 25 Adresser står
en lille tekst Olgas
til redaktøren.
cestærke kvarterer. Og dels er du så også
KASSERER:
DenFrank
bastante
bygning
blev
opført
til
Hau65
og
bilister
kommer
også
ad
denne
vej
til
Email:
fritsen@nal-net.dk
her til venstre. Og vil du gerne annoncere,
med til at sikre udgivelsen af bladet.
Lindegaard Nielsen,
strups
Fabrikers 6administration i slutningen området
og altså
hen
over
65 90
80 98Gram (66 17 92 66).
såTlf:
kontakt
Henrik
Og hvor -ringer
man
hen,
nårSøhusstien.
vinduerne
Johannevej
af 1960’erne.
Set
fra
Jægerhusstien
har
den
Hele
grundens
areal
er
27.000
kvadratmeskal skiftes, murene pudses op, taget skifHans Faarup
Email: ﬂn@kmd.dk
en meget uharmonisk påvirkning af omter.
BESTYRELSEN:
rådet,
men den
faktisk modtaget ﬂere
Jesper Beenfeldt Nielsen
Lene Blaabjerg, 66 14 15 65
SKRIV
TILhar
BLADET:
Nina Bresling, 66 11 24 61
Tjek først deadline for næste
Joan Kjærhus Munk, 66 11 94 28
nummer. Ring eller skriv til en af
Rikke Trads, 66 12 88 33
ovenstående ... og skriv så.
Almindelig
annonce,
der
fylder
en
ottendedel
af siden: 225 kr. plus
Du kan aﬂevere tekst og foto på cd,
SUPPLEANTER
moms pr. nummer.
diskette eller papir. Eller sende mail
og arbejdsgruppe:
Samme annonce, blot på bagsiden: 285
kr. plus moms.
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
Bodil
Private annoncer: Hvis du for eksempel
vil Fauerskov
sælge dit hus, eller søger
Bruger du Word, kan du vedPåskesøndag 8. april vil der til gudstjenesten ud over kirkens
Ulla Donnerup
hæfte teksten som ﬁl. Ellers skal du
lejlighed, kan du købe en enspaltet annonce (samme bredde som
organist kunne høres trompetisten John Olsen fra Odense.
Trine Sørensen
skrive i mailens tekstfelt.
kolofonen her til venstre): 300 kr.
Der vil blive spillet musik af Purcell og Händel. John
Anette Bonavent
Øvrigei meddelelser fra beboer til beboer
(for
eksempel efterlysning
Olsen er uddannet på Det Fynske Musik-konservatorium
Betina
Ludvigsen
OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
af
cykler
eller
lignende)
er
gratis.
Dem
bringer
vi under Opslagstav1984 som musikpædagog og har siden assisteret i forskellige
gange om året i Åløkkekvarteret og
leni 1997.
på side 11
orkestre, mest i Musikkorps Fyn, til det blev nedlagt
KONTINGENT: Medlemskab af
Hans Tausens Sogn
Flere amatørorkestre og fynske musikskoler har haft gavn af
Åløkkescenen koster 100 kr. årligt
ham som underviser. Aktuelt er John Olsen ved at uddanne
pr. husstand. 50 kr. for pensionister.
TEGNINGER: Jane Nygaard
sig til organist og vil snart vikariere i vores kirke på dette
Kontakt kasserer Niels Fritsen, hvis
instrument. Vi glæder os til at høre ham i voresDeadline
kirke.
du vilseptember
støtte kulturarbejdet i kvarteret.
for
næste
nummer:
18.
TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101
Organist Irina
V.
Natius.
Bladet udddeles 1. oktober (altid 1. lørdag i måneden)

Annoncepriser i Kuréren

Påskegudstjeneste med trompet

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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Nye navne i bestyrelsen
Nye læ

KURÈREN udgives af ÅKUR,
Ved generalforsamlingen 13.Åløkkekvarterets
marts blev
på godt 36.000 kroner. Kassebeholdningen
der valgt to nye beboere indUdviklingsråd,
i bestyrelskrumpede fra 103.000 til 98.000 kroner,
sen for Åløkkekvarterets Grundejerforen samarbejdsor-fordi vi har givet tilskud til mange gode
ening.
ting i kvarteret.
Kassereren opfordrede til,
ganisation for kvarterets
foreninger
og institutioner. at man siger det til et bestyrelsesmedlem,
For første gang i mange
når man får kendskab til atKære
nogen
ﬂytter,
læser.
Du sidder med år
år var der kampvalg,
som så vi kan byde nye beboere
velkommen
i
nummer
af beboerog kirkebl
REDAKTØR:
resulterede i,Hans
at Mette
i hånden. Hvis du er ny i kvar
Faarup, Dr.kvarteret.
Olgas Vej 16
Lyngdal, Dronning
sker vi dig velkommen, og hå
Tlf: 29 Olgas
29 13 52 eller 66 19 22 09
Vej 44, blev Email:
valgt tilhfa@fyens.dk.
beDiskussion om bump kunne tænke dig at bidrage m
styrelsen, mens Peer Jochumsen, AmbroEfter sidste års stigning frabilleder
85 til 100
kro- der udkomm
til bladet,
sius Stubs Vej 2, blev valgt som
suppleant.
ner mente bestyrelsen ikkeom
detåret.
var nødvenKIRKESTOF:
Det betød, at Jakob Skovdal, Dronning
digt med en kontingentstigning.
Enuddeles
tilhørergratis til alle
Kuréren
Lauge Koch Vestergaard,
Olgas Vej 2, måtte forlade bestyrelsen.
Det 2 mente, at det var for billigtHans
og foreslog
TausensatSogn, og dette
Steenbachsvej
samme gjorde formand John Mouridsen,
beløbet,
bruge
lade sig
gørenoguden den faste s
Tlf: 66 17 97 17 fordoble
eller 22 18
88 61 så man kunne
Dronning Olgas Vej 7. John Mouridsen
le penge ved etablering afannoncører.
bump. Herefter
Mange tak til dem
havde på forhånd bebudet, at han
ikke ville udspandt sig en kort diskussion
Og nu om
vi erdetved det: Var det ik
ANNONCER:
fortsætte i bestyrelsen, hvor han
har været
rimelige i at sætte
til at givei støtte
annoncere
Kuréren? Dels gø
Henrik
Gram, Åløkkevænget
17 penge af
med siden 1990.
mener
bestyrelpå dit
ﬁrma i et blad, der
Tlf: 66 17 92 66 til etablering af bump. Detsom
Der var genvalg til Hans Gammelgaard,
sen grundlæggende ikke man
skal. iVi
grundigt
et vil
af Odenses mest
Abigaelsvej 4, Alexander Danker,
Johanhellere støtte ting eller aktiviteter,
kom- Og dels er
cestærkeder
kvarterer.
KASSERER:
nevej 3 og Henrik Kjær Larsen,
PrinsLindegaard
Valmer
alle kvarterets beboere
til gode
end udgivelsen af
med
til at sikre
Frank
Nielsen,
demars Vej 14. Bestyrelsen konstituerer
Ogvej.
hvor ringer man hen, når v
Johannevejsig
6 dem, der bor på en bestemt
senere.
Dirigent Carsten Myhr foreslog,
at man
skal skiftes,
murene pudses op
Email: ﬂn@kmd.dk
kunne skabe nogle ”fonde” til forskellige
Mange deltagere
formål uden for grundejerforeningens regi.
SKRIV TIL BLADET:
Over et halvt hundrede beboere
havde
Ideen
hermed bragt videre.
Tjek
førstfundeadline
for er
næste
det vej til generalforsamlingen,
hvor forBestyrelsen
takker
nummer.
Ring eller
skriv til en
af for den store opbakning
mand John Mouridsen kunne ovenstående
berette om et... ogtilskriv
generalforsamlingen.
Hans Faarup
så.
Almindelig annonce,
forholdsvis stille år. Der var stor
Dudebatlyst
kan aﬂevere tekst og foto på cd,
moms pr. nummer.
om traﬁk, og vi kan oplyse, atdiskette
i forbindelse
eller papir. Eller sende mail
med en løsning på Thomas B.til:
ThriSamme annonce, blo
Bladetkureren@yahoo.dk.
ges Gade kommer der en stor Bruger
traﬁka- du Word, kan du vedPrivate annoncer: Hvi
nalyse af hele vores område. hæfte teksten som ﬁl. Ellers skal du
lejlighed, kan du køb
Der kom mange gode kommentarer
skrive i mailens tekstfelt.
kolofonen her til vens
til beretningen. Alle blev noteret og
Øvrige meddelelser fr
vil blive taget op i det kommende
år. 2200. Omdeles gratis 10
OPLAG:
af cykler eller lignend
Kasserer Hans Gammelgaard gange
kunne om året i Åløkkekvarteret og
len på side 11
meddele, at vi er 431 betalende
medHans
Tausens Sogn
lemmer. Det gav os i 2006 en indtægt
TEGNINGER: Jane Nygaard
To nu tidligere formænd for
grundejerne. John Mouridsen
(tv.) HO Tryk, Rugårdsvej 101
Deadline for næste
TRYK:
og Carsten Myhr. Foto: Kuréren
Bladet udddeles 1

begynd

FORMAND: Vælges på det konstiturende bestyrelsesmøde
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:
Kim H. Rask, Rs. Nielsens Vej 30
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.

Annoncep

Velkommen i bydelens største

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

B

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

GENBRUGSBUTIK

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

Nye læsere kan
begynde her Årets
ældreudﬂugt

tes ud eller hvad der nu ellers er af charmeKære læser. Du sidder med årets syvende
sommerudﬂugt
for
nummer
af
beboerog
kirkebladet
Kuréren
rende oplevelser iÅrets
et gammelt
hus? Ja, man
REDAKTØR:
sognets
seniorer
ﬁnder
griber da det seneste nummer af Kuréren
i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønHans Faarup, Dr. Olgas Vej 16
søndag den 10. på
juni.
sker
vi
dig
velkommen,
og
håber,
du
også
og ser, om der stårsted
et telefonnummer
Tlf: 29 29 13 52 eller 66 19 22 09
Program
med
videre
lige den håndværker, man har brug for. Lad
kunne tænke dig at bidrage med tekst eller
Email: hfa@fyens.dk.
se næste
af af
billeder til bladet, der udkommer 10 gange os i den forbindelse
nævne,nummer
at mange
Kuréren.
Laila
Groes
kvarterets huse nærmer sig deres 100-års
om året.
KIRKESTOF:
Kuréren uddeles gratis til alle husstande i
fødselsdag.
Lauge Koch Vestergaard,
Alle kvarterets foreninger
og institutioner
Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke
Steenbachsvej 2
Kommende
datoer
lade sig gøre uden den faste støtte fra vores er velkomne til atfor
bruge
Kuréren til at gøre
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Og nu vi er ved det: Var det ikke noget at
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tager4.man
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lad osogandre
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KASSERER:
her til venstre. Og vil du gerne annoncere,
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Frank Lindegaard Nielsen,
så kontakt Henrik2009:
Gram8.(66
Og hvor ringer man hen, når vinduerne
maj17og929.66).
maj.
Johannevej 6
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bededag
(aFaarup
skal skiftes, murene pudses op, taget skifEmail: ﬂn@kmd.dk
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var
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SKRIV TIL
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Meng
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først
deadline
for næste
foreningens
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til alt lige fra ﬁtness til kontorer. Det er lyse rum,
nummer. Ring
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april
Almindelig
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en ottendedel af siden:
225 kr.i plus
kvarteret.
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dejligt at der
gå påfylder
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April
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er de
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det viste Jens Erik Meng en skitse
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startende
Købmandsgården i Private
me tilannoncer:
at se ud medHvis
ﬂere du
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kan med
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og teksten
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- Vi har kan
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ﬁl. Ellersi skal
du Han har lejlighed,
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annonce
(samme
bredde som
haven. Resten af året
200.000
i Århus, 15.000 i Købengårdsvej. Vi vil renovere samtlige facader a la
skrivekvadratmeter
i mailens tekstfelt.
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her til venstre): 300 kr.
må man kun tænde
havn og snart 150.000 kvm i Odense. De seneste
Thrige. På Wichmandsgade har vi renoveret bagØvrige
meddelelser
fra
beboer
til
beboer
(for
eksempel
efterlysning
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hvis det er
100.000
i Odense
er Omdeles
tilkøbt inden
for10det seneste
bygningen, hvor vi har ni lejemål ned til baneleOPLAG:
2200.
gratis
af
cykler
eller
lignende)
er
gratis.
Dem
bringer
vi
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at
tilberede
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år. gange om året i Åløkkekvarteret og
gemet. Vi bygger med gamle rensede mursten fra
Grundejerforeningen
len
på
side
11
- ViHans
opkøber
industriejendomme.
For eksempel
Svendborg, fortsatte Jens Erik Meng.
Tausens
Sogn
minder om, at man
Rugårdsvej 101 og Mogensensvej 24. Det er cirka - På havnen arbejder vi med café- og restauratiskal udvise hensyn til
40.000
kvm. NordiskJane
Tekstil
har den anden halvonsmiljø i det ene af husene på Havnegade.Vores
TEGNINGER:
Nygaard
naboerne. Bålrøg er ikke
del af komplekset, forklarede Jens Erik Meng.
linje er, at vi opkøber gamle industribygninger
godt for vasketøj.
- Vi TRYK:
vil leje ud
liberalt
erhverv. Det
infor at bevare
Olav de
Linde sælger18.
aldrigseptember
en
for dem.
næste
nummer:
HOtilTryk,
Rugårdsvej
101 vil sige Deadline
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(Fortsættes
side 11)
gen tung traﬁk. Der vil være kontorbyggeri. Vores
bygning
igen, sluttede
Bladet
udddeles
1.Jens
oktober
(altid
1. lørdag i måneden)

En voldsom vækst

Annoncepriser i Kuréren

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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Godt grin på bænken
Nu kan jeg aldrig mere passere en bænk
i en forhave uden at trække på smilebåndet. Og det er kvinderevyens skyld.
Velkommen til en slags anmeldelse.
Efter ﬁre års pause var der i år atter kvinderevy i Åløkkekvarteret. Revyen blev
opført 23. og 24. marts i Åløkkeskolens
gymnastiksal og med titlen ”Til gården og
til gaden” var det med store forventninger,
man satte sig til bords ved spisningen inden selve forestillingen.
Den virkelig lækre treretters menu blev
serveret af et hold tjenere med hver sin
kvinderolle. Lige fra den storbarmede
vamp med øjenvipper på størrelse med
fugleedderkopper over den stramtandede
mokke til den uengagerede plejer med en
tungnem beboer i et beskyttet tjenerjob.
Herlig start på en herlig aften.
Mode og mimespil
Det ville være uretfærdigt at fremhæve
enkelte scener, for der var mange gode og
sjove. Både sketches, sange, monologer,
masseoptrin … og mimespil. Revykvinderne har et skarpt øje for kvarterets modediller, som stavgang i ﬂok, tarmskylning i

Rosengårdcentrets nye klinik
(ja, tarmskylning) og så den
forkætrede havebænk, der
dukkede op i tide og utide.
For eksempel i den indledende sketch, hvor en stakkels
boligsøgende kvinde måtte
stå skoleret foran kvarterets
strenge bedømmelsesudvalg,
der skulle vurdere, om hun
var egnet til at måtte bo i
Åløkkekvarteret. Hun blev
blandt andet spurgt, om hun
kunne ﬁnde på at sætte sig på
en havebænk. Det korrekte
svar er: ALDRIG. Her er der
kun plads til blomster, krukker, metalstorke, strandsten
og lanterner.

Store billede: Stavgang i gåsegang.
Lille billede: Kvarterets optagelsesprøve.

Skarp selvironi
Så var der de obligatoriske hug til kvarterets mænd, der tilsyneladende er en ﬂok
carportkonstruerende, tagrendetømmende,
bajerbællende og sarte skvatmikler.
Men måske ikke værre end kvinderne selv,
der med skarp selvironi blev udleveret som
møbelomﬂyttende, børnemodetøjssnob6

bende og pylrende hystader. Det er intet
mindre end imponerende, hvad revykvinderne havde fået stablet på benene. Og at
de kunne holde tempo og timing i de to
gange 60 minutter. Stor ros til holdet på
scenen, til teknikerne, til de travle kvinder
i køkkenet og til revyorkestret. Lad der
ikke gå ﬁre år igen.
Nyd billederne her på siderne, som er taget
af Birgitta Lothsson og Lauge Koch Vestergaard.
Hans Faarup

Herover tv.: Tjener med plejer.
Herover mf: Hyldest til bænken.
Herover th: Hårdtarbejdende tjener.

Herover: Ommøbleringens velsignelser.
Herunder: Prinsessen ved morgenbordet.
Herover: Tarmskylning i Rosengårdcentret.
Herunder: Revyorkestret.
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hvorhus?
vi gerne
ser alle de foreninger og lav,
Ja, man
boer- og kirkebladet
t
Palmesøndag
somafønsker
at og interesse i at deltage i
griber da det seneste nummer
Kuréren
s du er ny i kvarteret,
ønk
21,1-9
majfesten. Det
de sidste
og ser, om der står et telefonnummer
på er på dette møde,
lkommen, ogMattæus
håber, du
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k
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og input
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dig at bidrage med tekst eller
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os18
i den forbindelse nævne,
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g
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l
26,7-30
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alle husstande
i
d
Efter
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Alle
Sogn, og dette
kunne
ikke
m
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Pris 20
kr.
er velkomne
til at bruge Kuréren til at gøre
uden den faste
støtte fra vores
v
opmærksom på deres arrangementer eller
Mange tak til dem.
l
Fredag
6. april
10 nyheder. Og tager man billeder fra
ed det: Var det
ikke noget
at kl.andre
f
uréren? DelsLangfredag
gør du opmærk- for eksempel en gadefest eller en dragetur
Å
gudstjeneste
(derenlæses
fra iJesu
eller
koncert
kirken, så lad os andre få
ma i et blad, Liturgisk
der nærlæses
k
lidelseshistorie
med sang og
del i oplevelsen.
Send billeder og eventuelt
f Odenses mest
ressour- vekslende
u
meditativ
en lilleandre
tekstBach,
til redaktøren. Adresser står
terer. Og dels
er du så musik
også af blandt
n
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e udgivelsenRavel
af bladet.
m
så kontakt Henrik Gram (66 17 92 66).
r man hen, når vinduerne
M
Søndag
april kl. 10
murene pudses
op, taget8.skifHans Faarup
Påskedag. Markus 16,1-8. Trompetist
John Olsen medvirker (se side 3)

og være sammen om at
skabe en god majfest.

På Åløkkescenens
vegne:
Joan Kjærhus, 66 11 94 28
eller joanogtorben@hotmail.com

Å

oncepriser i Kuréren

Mandag 9. april kl. 14
Lukas 24,13-35
ig annonce,
der fylder
en Ljung
ottendedel af siden: 225 kr. plus
Prædikant:
Regina

D
l
h
r. nummer.
p
15. april kl.285
10 kr. plus moms.
a
annonce, Søndag
blot på bagsiden:
Førstedu
søndag
efter påske vil sælge dit hus, eller søger
s
annoncer: Hvis
for eksempel
fra venstre: Anna Sif Kyhn, Sara Louise Vest, Soﬁe
Konﬁrmanderne er i forreste række
Johannes
o
, kan du købe
en 20,19-31
enspaltet annonce (samme bredde
som
Kierkegaard Ørritsland, MarieUHøjte Lynggard, Cilia Maria Dalgaard og Sanne VilPrædikant: Se dagspresse og kirkens
n her til venstre): 300 kr.
lemoes. Bageste række fra venstre: Kathrine Theodora Morgen Nielsen, Kristoffer Post
udhængsskab
meddelelser fra beboer til beboer (for eksempel efterlysning
Byriel og Mathias Peter Schreiner. Sognepræst Laila Groes står yderst til venstre.
eller lignende)
er 22.
gratis.
bringer vi under OpslagstavFoto: Hans Tausens Kirke
Søndag
aprilDem
kl. 10
de 11
Anden søndag efter påske
Johannes 10,11-16

Kom til konﬁrmationsgudstjeneste

Fredag den 4. maj og søndag den 6. maj konﬁrmeres henholdsvis fem og ﬁre konﬁrmanSøndag 29. april kl. 10
e for næste
18. september der. Med så små hold vil der i år være plads i kirken til andre end konﬁrmandernes famiTredjenummer:
søndag efter påske
lie og venner - derfor velkommen til festlige konﬁrmationsdage i Hans Tausens Kirke.
16,16-22 (altid 1. lørdag i måneden)
dddelesJohannes
1. oktober
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Flot resultat
af indsamling

(Fortsættes fra forrige side)

Søndag den 4. marts 2007 holdt Folkekirkens Nødhjælp sin store landsindsamling til fordel for aidsramte i Afrika.
Hans Tausens Sogn deltog, og vi er meget taknemlige
for, at 18 friske personer meldte sig til at gå rundt med
indsamlingsbøsserne - lige nøjagtig nok til at dække
hele sognet. I mange andre sogne i landet var de ikke
lige så heldige - her manglede de indsamlere.
Der blev indsamlet 15.463 kroner, et ﬂot resultat, som
er en svag stigning i forhold til indsamlingen i 2006,
hvor pengene gik til bekæmpelsen af sulten i verden.
En stor tak til indsamlerne og en stor tak til de beboere, der bidrog til det ﬂotte resultat. På landsplan blev
der indsamlet 14 millioner kroner - et godt bidrag til
bekæmpelsen af den frygtelige sygdom, der især rammer Afrika.
Frank Lindegaard Nielsen

Fredag 4. maj kl. 10
Konﬁrmation (se side 6)
Søndag 6. maj kl. 10
Konﬁrmation (se side 6)

To af indsamlernre Tarama
Lassen (tv.) fra Ny Kongevej
og Anna Groes fra Prins
Valdemars Vej.
Foto: Hans Tausens Kirke

Ib Olsen, Inge
Roulund og Poul
Knudsen tæller
penge op.
Foto: Hans
Tausens Kirke

Kirken er nu på nettet

Kirken har fået hjemmeside. Tast
ind på på www.hanstausenssogn.
dk og se hvilke arrangementer
der kommer, hvem der prædiker
på søndag eller læs om kunsten,
der udsmykker kirken. Der er
også oplysninger om historien

og man kan ﬁnde oplysninger
om hvad man gør ved barnedåb,
konﬁrmation, bryllup og
begravelser. Gå ind allerede i
dag og læs og følg løbende med,
når siden udbygges.
Menighedsrådet

ta’ os
for pengenes skyld

Torsdag 17. maj kl. 10
Kristi Himmelfart
Gudstjenester på Lokalcenter
Lille Glasvej
Torsdag 12. april kl. 10.30
Torsdag 10. maj kl. 10.30

PRINTSTATION

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

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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®

Træt af dyre blækpatroner ?

Brother:
Canon:
Dell:
Epson:

®

Søndag 13. maj kl. 10
Femte søndag efter påske
Johannes 16,23b-28
Børnekoret medvirker ved
gudstjenesten.
Efter gudstjenesten bydes der på
frokost: Pris 20 kr.

10:00 – 17:30
10:00 – 14:00

B
C
D
E

Lær hvordan man ﬁlter
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.

Jeg afholder ﬁltekursus igen. Jeg har fået
lov til at låne nørnehavens lokaler, så der
skulle være god plads og mulighed for
også at anvende tørretumbler.
Kurserne bliver holdt søndag 15. april
klokken 12-16 og søndag 29. april klokken
12-16. Pris: 150 kroner pr. deltager,
som dækker undervisning og sæbe.
Der kan være 12 på hvert hold. Jeg
medbringer uld fra Kartehuset som I
kan købe. Hvis I selv har uld, så tag
det med.
På kurset vil jeg lære jer at ﬁlte ﬂadt og
i form. Derefter står det jer frit for, hvad
I ønsker at ﬁlte. Jeg medbringer ideer og

Der kan ﬁltes: Billeder, tasker, tørklæder,
beklædning, skåle, dyr og så videre.
I bedes medbringe: En gammel plasticrøreskål, gamle håndklæder, bobleplast
(hvis I har), strågardiner og strådækkerservietter (hvis I har), gammel opvaskemiddelﬂaske som kan
sprøjte sæbevand.
Tag gerne mere med, end I skal
bruge, så er der nogle, der kan låne.
Tilmelding til Joan Kjærhus: 66 11 94 28.
Oplys hvilken søndag du ønsker.
Joan Kjærhus

Onsdagscaféen i april

Onsdagcaféens program i april:

Onsdag 11. april: Sveriges natur
- i Linnés fodspor. Naturfotograf
Viggo Lind, Søndersø, holder
foredrag og viser lysbilleder fra
den storslåede svenske natur.
Onsdag 18. april: Kirsten
og Erik Falbe Schmidt fra
Mellemfolkeligt Samvirke
fortæller om forskellige projekter
i Kenya.
Onsdag 25. april: Musikalsk
eftermiddag med Nostalgiens
Venner. Børge Jeppesen på
harmonika og Tommy Brandt (a la
Gustav Winckler) - på trommer spiller og synger sammen med os.

21. MARTS havde vi i Onsdagscaféen besøg af
Danmarks ukronede banko-konge Carl Christensen - bedre kendt som Banko-Carl, som fortalte om
sit liv. Blandt meget andet kunne han også fortælle,
at bankospil skærper hjernen og reaktionsevnen.
En god eftermiddag.
Onsdagscaféen er åben fra klokken
Tekst og foto: Gunner Bai Andersen
14.30 til 16.30 i Hans Tausens
Kirke.

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:

bøger og guider jer undervejs.

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

Adr.: Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Indgang og parkering via Mogensensvej
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Olav de Lindes planer ...
Erik Meng (JEM), inden tilhørerne bombarderede ham med spørgsmål.
Uddrag af spørgsmål
- Er det udelukkende liberalt erhverv, eller
er der også produktionsvirksomheder?
JEM: Vi vil ikke have støjende eller støvende virksomheder.
- Hvad med de gamle slagtehaller på
Grønløkkevej?
JEM: Vores tegnestue kan i øjeblikket slet
ikke følge med indkøbene, så vi holder lidt
igen.
- Er markedet for erhvervslejemål i Odenes
ikke ved at være mættet, og kunne man
blande boligudlejning ind i det?
JEM: De industriejendomme er der nogle
miljølove for. Hvis vi skal omdanne dem
til boliger, skal vi rense grunden. Det skal
vi ikke til erhvervslejemål. Boliger arbejder vi generelt ikke i. Med hensyn til markedet er der så meget vækst i 5000 C, at vi
ikke kan følge med pt.
- Vil traﬁkforholdene ændres?
JEM: Nej. Vi vil ikke ændre meget på tilkørsler og vi tror ikke der kommer mere

Familie søger bolig

4-rums villa/lejlighed/rækkehus
med udgang til have i
Åløkkekvarteret søges af en
familie, bestående af tre børn og
en voksen. Husleje max. kr. 6000.
E-mail: merethe@galnet.dk
Eller sms: 31 19 92 22.
Venlig hilsen
Merethe Møller

Dødsfald
Dato for begravelse/bisættelse
9. marts: Johannes Rasmussen, 88 år
16. marts: Georg August Wehner, 87 år

(Fortsat fra side 5)

traﬁk end nu. Det er ikke traﬁktunge virksomheder. Det eneste vi gør i området, er
at åbne ”gården” op inde i Roulund, så
man kan køre rundt.
- Har I planer om cafemiljø i området?
JEM: Hvis der er kunder, der ønsker det,
og der er mulighed i forhold til lokalplanen, så tager vi det ind.
- Nordisk Tekstil er jo blevet ledig. Hvad
kunne det bruges til efter din vurdering?
JEM: Vi har været inde og kikke. Men den
er tung og svær at gøre noget ved. Har ikke
vores interesse. Jeg tror ikke det bliver
revet ned, for så er det for at bygge boliger,
og der er et miljøproblem.
Jens Erik Meng tilføjede, at der er efterspørgsel efter erhvervslejemål i nærheden
af banegården. Mange mindre virksomheder, som fx it, vil hellere være tæt på banegård end bo i et industrikvarter.
Hans Faarup

Bolig søges

Vi vil så gerne blive i Åløkkekvarteret, så derfor søger vi lejlighed/
hus.
Vi er Malthe på 4½ år, Sif på 2½
år og mor, som arbejder som lærer. Vi har brug for noget at bo i
fra 1. juli.
Kontakt Berit på 22 42 34 35

Dåb
25. februar: Isabella Hjorth Aslerin,

Mogensensvej 17
17. marts: Simon Rosquist, Klaus
Berntsensvej 290, Højby
18. marts: Anne-Soﬁe Kroer Kaiser,
Eckersbergsvej 62

Deadline for næste nummer: 22. april
Nr. 5 Udkommer 5. maj. Omdeles første weekend i maj.
Nr. 6: 2. juni (deadline: 20. maj)
Sidste nummer før sommerferien.
Der udkommer ingen blade i juli og
agust.

Nr. 7: 1. sep. (deadline: 19. aug.)
Nr. 8: 6. okt. (deadline: 23. sep.)
Nr. 9: 3. nov. (deadline: 21. okt.)
Nr. 10: 1. dec. (deadline: 18. dec.)
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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.
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.

Saml skidt i skoven
Åløkke Skovlaug har taget initiativ til
Store Skidtsamlerdag søndag 15. april.
Vi mødes for enden af Mogensensvej
klokken 14.00, hvor baggrunden for
initiativet kort vil blive ridset op. Derefter
vil vi samle skidt op i Åløkkeskoven.
Der vil være tre præmier:
En præmie for største hold
En præmie for største enkelt-affald

En præmie for det mest specielle stykke
affald
Åløkke Skovlaug vil være vært ved en
sodavand eller øl, når vi mødes igen
klokken cirka 16.00. Vel mødt til en
spændende dag i vores allesammens skov.
Åløkke Skovlaug
v/Henrik Kjær Larsen

Kalenderen
April
7.: Uddeling Kuréren 4
11.: Viggo Lind i Onsdagscaféen
kl. 14.30-16.30
15.: Store Skidtsamlerdag kl. 14 i
Åløkkeskoven
18.: Kirsten og Erik Falbe Schmidt
i Onsdagscaféen 14.30-16.30
18.: Møde i Åasen kl. 19 om årets
majfest
22.: Deadline Kuréren 5
25.: Nostalgiens Venner i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
Maj
2.: Erik Fonsbøl i Onsdagscaféen
kl. 14.30-16.30
5.: Kuréren 5 udkommer
9.: Iben Sørensen i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
12.: Majfest på skolen
20.: Deadline Kuréren 6
Juni
2.: Kuréren 6 udkommer
17.: Store Brændedag, hvor vi sanker sankthansbrænde
23.: Grundejerforeningens sankthansbål
Kalenderen opdateres løbende
på www.aaloekke.dk

14. MARTS var Damernes
Magasin på besøg i
Onsdagscaféen for at vise
lækkert tøj til damerne, medens
mændene ﬁk lov at arbejde
lidt med boremaskine og
skruetrækker. Se programmet
for april på side 10.
Tekst og foto:
Gunner Bai Andersen

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

