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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

Husklæsere
sommerpausen
Nye
kan
begynde her

Næste nummer af Kuréren er sidste blad
inden sommerferien. Vær opmærksom
på det, hvis du har et arrangement de
efterfølgende måneder.
Kære læser. Du sidder med årets syvende
nummer 6afudkommer
beboer- ogførste
kirkebladet
Kuréren
Kuréren
weekend
i
i hånden.
Hvis du7er
ny i kvarteret,
juni,
og Kuréren
udkommer
førsteønweekskeriviseptember.
dig velkommen,
håber, du også
end
Så alle og
arrangementer,
der
kunne sted
tænke
digog
at august
bidrage- med
tekst eller
ﬁnder
i juli
og måske
også
billeder til -bladet,
der udkommer
10 gange
september
bør omtales
i juni-nummeret.
om året.
Brug
dit helt eget lokale beboer- og menigKuréren uddeles
gratis
til alle husstande
hedsblad
til at gøre
opmærksom
på, hvadi
Hans
Tausens
Sogn,det
ogendelig
dette kunne
der
sker
... og brug
også ikke
til at
lade andre,
sig gøre
uden
støtte fra vores
vise
hvad
deden
gikfaste
glip af.
annoncører. Mange tak til dem.
Og nu vigør
er ved
Sådan
du det: Var det ikke noget at
annoncere
Kuréren?
gør
du opmærkDet
kræveri ikke
andetDels
end at
nogen
tager
som
på ﬂere
dit ﬁrma
i et blad,
der nærlæses
et
eller
billeder
og nogen
skriver et
grundigt
i etom,
af Odenses
par
ord ned
hvad dermest
skal ressourforegå, eller
cestærke
kvarterer. Og dels er du så også
hvad
der foregik.
medkan
til at
sikregode
udgivelsen
af bladet.
Du
sende
gammeldags
papirbilOg hvor
ringer
man
når vinduerne
leder,
både
i farve
oghen,
sort-hvid,
og du kan
skal skiftes,
murene
pudses
skifsende
digitale
billeder.
Entenop,
påtaget
en cd-rom
eller via email. Du skal endelig ikke
besvære dig med at printe dine digitale billeder ud og sende dem. Det er meget bedre,
hvis du bare mailer en kopi af dit originale
digitale billede

Uanset, hvordan du sender dit digitale billede skal du huske at sende det i den størst
mulige opløsning. Det har betydning for
hvor stort billedet kan blive, når det skal på
tes udUden
eller at
hvad
ellers
charmetryk.
det der
skalnu
blive
alterforafteknisk,
rende
et gammelt
kan
duoplevelser
se på den istørrelse,
ﬁlenhus?
har Ja,
nårman
du
griber da det
nummer
Kuréren
vedhæfter
denseneste
en email.
Hvertafbillede
skal
og ser, om
der400
stårkilobyte.
et telefonnummer
mindst
fylde
eller 400k,på
som
ligestår
denihåndværker,
der
din mail. man har brug for. Lad
os i den forbindelse nævne, at mange af
kvarterets
huse nærmer sig deres 100-års
Plads
i postkassen
fødselsdag.
Så
er der information nok i det til, at det
Alleblive
kvarterets
kan
lige såforeninger
stort som og
forinstitutioner
eksempel
er velkomne
til 11
at bruge
Kuréren til at gøre
billedet
på side
af en trompetist.
opmærksom
deresfylde
arrangementer
eller
Det
må megetpågerne
mere, og du
andre nyheder.
Og tagerdig
man
billeder
fra
behøver
ikke bekymre
over,
hvorvidt
for eksempel
en gadefest
ellerimod
en dragetur
Kurérens
postkasse
kan tage
så store
eller en koncert
kirken, af
såplads.
lad os andre få
billeder
... der eri masser
delder
i oplevelsen.
og eventuelt
Er
børn eller Send
unge ibilleder
kvarteret,
der
en lille tekst
Adresser står
drømmer
omtil
enredaktøren.
fremtid i medieverdenen?
venstre.
Ogatvil
du gerne
annoncere,
Iher
kantiløve
jer ved
skrive
tekster
og sende
så kontakt
Gram (66 17 92 66).
billeder
til Henrik
Kuréren.
Hans Faarup
Mail til: Bladetkureren@yahoo.dk
Eller smut om forbi Dronning Olgas Vej 16
og læg det i min postkasse.

Annoncepriser i Kuréren
Hans Faarup, Kuréren

Almindelig annonce, der fylder en ottendedel af siden: 225 kr. plus
moms 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:
20.
maj
lejlighed, kan
du købe
en enspaltet
annonce i(samme
Udkommer
2. juni.
Omdeles
første weekend
juni. 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:
Gunner
Andersen
TEGNINGER:
JaneBai
Nygaard
TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101

Deadline for næste nummer: 18. september
HANS TAUSENS
KIRKE
Bladet udddeles 1. oktober
(altid
1. lørdag i måneden)

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

VVS&&BLIK
BLIK
VVS

www.danskvinduespoleringsservice.dk
www.danskvinduespoleringsservice.dk
info@danskvinduespoleringsservice.dk
info@danskvinduespoleringsservice.dk

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
vinduer.
Vi sørger
at jævnligt
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
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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
Vi kan altid
bruge nogen
til at passe
indgangen,
som her ved
Majfesten i fjor.

Foto:
Koch
Kære læser. Du sidder medLauge
årets syvende
Vestergaard
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-

Vi mangler hjælp
til Majfesten
ANNONCER:
Henrik Gram, Åløkkevænget 17
Tlf: 66 17 92 66
KASSERER:
Frank Lindegaard Nielsen,
Johannevej 6
Email: ﬂn@kmd.dk

SKRIV TIL BLADET:
Kære beboere i Åløkkekvarteret. Her
Tjek først deadline for næste
gives alle tiders chance til at lære dit
nummer. Ring eller skriv til en af
kvarter at kende! Hvis du altså ikke gør
ovenstående ... og skriv så.
det endnu.
Du kan aﬂevere tekst og foto på cd,
diskette eller papir. Eller sende mail
Åløkkescenen mangtil: Bladetkureren@yahoo.dk.
ler hjælpere til majBruger du Word, kan du vedfesten den 12. maj.
hæfte teksten som ﬁl. Ellers skal du
Lidt hjælp har også
skrive i mailens tekstfelt.
ret, og vi har brug for
folk til at:
OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
- opstille indgang.
gange om året i Åløkkekvarteret og
bar, borde og stole den 12. maj.
Hans Tausens Sogn
- stå ved indgangen. Fra klokken 12 og
frem efter en vagtplan
TEGNINGER: Jane Nygaard
- stå i baren. Fra klokken 14 og frem efter
vagtplan
TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101
- hjælpe i køkkenet mellem klokken 9 og

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

12 og igen mellem klokken 16 og 19 (efter
vagtplan.
- til at grille. Fra klokken 17.
- tilAlmindelig
oprydning søndag
den 13.der
majfylder
klokken
annonce,
en ottendedel af siden: 225 kr. plus
10, moms
hvor alt pr.
overskydende
mad
bortaktioSUPPLEANTER
nummer.
neres.
og arbejdsgruppe:
Samme annonce, blot på bagsiden: 285
kr. plus moms.
Bodil
Private annoncer: Hvis du for eksempel
vil Fauerskov
sælge dit hus, eller søger
Vi mødes alle lørdag morgen den 12. maj
Ulla Donnerup
lejlighed, kan du købe en enspaltet annonce (samme bredde som
klokken 8 på skolens lærerværelse og
Trine Sørensen
kolofonen
herogtilfårvenstre):
300påkr.
spiser
morgenmad
de sidste ting
Anette Bonavent
Øvrige
(for
eksempel efterlysning
plads.
Skyndmeddelelser
dig at kontakte:fra beboer til beboer
Betina
Ludvigsen
af
cykler
eller
lignende)
er
gratis.
Dem
bringer
vi under OpslagstavJoan Kjærhus på 66 11 94 28 eller mail:
len på side 11
joanogtorben@hotmail.com
eller Lene
KONTINGENT: Medlemskab af
Blåbjerg på 66 11 94 28 og fortæl hvad du
Åløkkescenen koster 100 kr. årligt
gerne vil hjælpe os med.
pr. husstand. 50 kr. for pensionister.
Kontakt kasserer Niels Fritsen, hvis
På forhånd tak
Åløkkescenens
vegne:
du vilseptember
støtte kulturarbejdet i kvarteret.
Deadline
forpånæste
nummer:
18.
Joan
Kjærhus
Bladet udddeles 1. oktober (altid 1. lørdag i måneden)

Annoncepriser i Kuréren

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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Ny formand er Nye
fra læ
begynd
”den anden side”
KURÈREN udgives af ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
en samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger
og institutioner.

REDAKTØR:
Bestyrelsen i Åløkkekvarterets
GrundFaarup, Dr. Olgas Vej 16
ejerforening har konstitueretHans
sig efter
Tlf:
29
29 13 52 eller 66 19 22 09
generalforsamlingen.
Email: hfa@fyens.dk.

FORMAND: Kim H. Rask,
Rasmus Nielsens Vej 30
Tlf: 66 17 85 31
Email: fam.rask@get2net.dk
NÆSTFORMAND:
Stephan Brandt, Dr. Olgas Vej 4
Tlf: 65 91 17 91
KASSERER:
Hans Gammelgaard, Abigaelsvej 4,
Tlf: 66 11 97 27
SEKRETÆR:
Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16
Tlf: 66 19 22 09
BESTYRELSEN:
Dorthe Riber, Dr. Olgas Vej 2A
Henrik Kjær Larsen,
Prins Valdemars Vej 14
Mette Lyngdal, Dr. Olgas Vej 44
SUPPLEANTER:
Alexander Danker, Johannevej 3
Peer Jochumsen,
Ambrosius Stubs Vej 2
KONTINGENT: 100 kr. årligt pr.
husstand. Både ejere og lejere kan
blive medlemmer. Kontakt Hans
Gammelgaard.
VELKOMMEN: Har du fået nye
naboer? Fortæl os det, så kikker
vi forbi med et velkomstbrev fra
grundejerforeningen.

Ny formand blev Kim
H. Rask, derKIRKESTOF:
aﬂøser John
Lauge Koch Vestergaard,
Mouridsen. Dermed
Steenbachsvej
2
har foreningen
fået en
Tlf:
66
17
97
17
eller 22 18 88 61
formand fra ”den anden
side” af Rugårdsvej, idet
ANNONCER:
Kim bor på Rasmus Nielsens Vej
i DæhnHenrik
Gram, Åløkkevænget 17
feldts Villaby. Så vi har fået lidt
modvægt
Tlf:
66
17
92 66
til dominansen fra Åløkkesiden.
Stephan Brandt fortsætter som næstforKASSERER:
mand, Hans Gammelgaard fortsætter
som
Franksom
Lindegaard Nielsen,
kasserer og Hans Faarup fortsætter
Johannevej 6
sekretær.
Email: ﬂn@kmd.dk

Kære læser. Du sidder med år
nummer af beboer- og kirkebl
i hånden. Hvis du er ny i kvar
sker vi dig velkommen, og hå
kunne tænke dig at bidrage m
billeder til bladet, der udkomm
om året.
Kuréren uddeles gratis til alle
Hans Tausens Sogn, og dette
lade sig gøre uden den faste s
annoncører. Mange tak til dem
Og nu vi er ved det: Var det ik
annoncere i Kuréren? Dels gø
som på dit ﬁrma i et blad, der
grundigt i et af Odenses mest
cestærke kvarterer. Og dels er
med til at sikre udgivelsen af
Og hvor ringer man hen, når v
skal skiftes, murene pudses op

Har du fået ny nabo?
Den nye bestyrelse kan glædeSKRIV
sig overTIL
en BLADET:
Tjek
først
- beskeden - medlemsfremgang. Vi er nudeadline for næste
nummer.
437 husstande, der er medlemmer.
Det Ring
er eller skriv til en af
ovenstående
seks ﬂere end før generalforsamlingen ... ... og skriv så.
Almindelig annonce,
kan aﬂevere -tekst
og også
foto på
cd,for DIG som
og det højeste tal i foreningensDu
91-årige
Vi har
brug
medlem,
moms
pr. nummer.
diskette eller papir.
Eller
mail
historie.
siger
densende
nye formand,
Kim Rask.
Samme
annonce, blo
til:
Bladetkureren@yahoo.dk.
Men det må gerne blive højere, og det vil
Foto: Kuréren
Private
annoncer:
Hvi
Bruger
du
Word,
kan
du
veddet nyvalgte bestyrelsesmedlem Mette
Heste i skoven
hæfte
teksten
som
ﬁ
l.
Ellers
skal
du
lejlighed,
kan
du
køb
Lyngdal hjælpe med til.
Vi er blevet spurgt om vores holdning til
skrive ii mailens tekstfelt.
kolofonen
Hun vil gerne give alle nye beboere
ridning på de eksisterende skovstier.
Som her til vens
Øvrigeatmeddelelser
fr
kvarteret en lille velkomsthilsen, så hvis du udgangspunkt ﬁnder vi det attraktivt
bo i
OPLAG:
2200. Omdeles gratis 10
får en ny nabo - og du er for genert
til selv
af
cykler
eller
lignend
et kvarter, der ligger så tæt på en rideskole.
gange
om året i Åløkkekvarteret og
at gå ind og spørge om det ikke
var noget
Og vi synes, at heste og ryttere
også
len
påskal
side 11
Hans Tausens
at blive medlem af grundejerforeningen,
så Sogn
kunne bruge Åløkkeskoven. Men de bør
kan du kontakte Mette Lyngdal på 66 13
ikke færdes på de stier, hvor alle andre
Nygaard
09 93 og give hende et tip. Så TEGNINGER:
skal hun nok Jane
færdes. Vi opfordrer derfor kommunen til
tage affære. Tænk, hvis vi kunne komme
at skynde sig med at få anlagt
de ridestier.for næste
Deadline
op over 500 medlemmer i år? TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101
Hans Faarup

Annoncep

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

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

Nye læsere Kære
kanhundeejere
begynde her

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

Ung kirkesanger er
en gammel kending
SKRIV TIL BLADET:
Tjek først deadline for næste
Soﬁe
Normann
der
nummer.
RingLund
eller Hansen,
skriv til en
af
vikarieret
i kirkesangerstillingen
ved
ovenstående
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cirka en halv affaldssæk fyldt med hundelorte i plasticposer. Husk, at plastic
ikke forgår i naturen. Smid poserne i
tesskraldespanden.
ud eller hvad der nu ellers er af charmerende oplevelser i et gammelt
Ja, man
På hus?
forhånd
tak.
griber da det seneste
nummer
af
Kuréren
Poul Skræp, Åløkkevænget
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 Nej,
velkomne
at bruge
til at
det er til
ikke
en dag,Kuréren
hvor man
mågøre
gå
opmærksom
på
deres
arrangementer
eller
ned og rydde skoven for pejsebrænde.
andre
nyheder.
Og tager
man billeder
fra
Store
Brændedag
er søndagen
før sanktforhans,
eksempel
en
gadefest
eller
en
dragetur
hvor vi mødes ved bålpladsen og
eller
en koncert
i kirken,
os andre
få
herefter
hjælpes
ad medsåatlad
sanke
brænde
deltili bålet.
oplevelsen.
Send
billeder
og
eventuelt
I år er Store Brændedag søndag
enden
lille17.
tekst
redaktøren.
Adresser
står er
junitilfra
klokken 13
til 15. Der
herøl,tilvand
venstre.
Og
vil
du
gerne
annoncere,
og pølser til alle, der giver en
så hånd
kontakt
Henrik Gram (66 17 92 66).
med.
Hans Faarup
Grundejerforeningen

Store Brændedag

Annoncepriser i Kuréren

nesten 2002 sin debut med oplæsning af
indgangsbøn og udgangbøn, da hun som
Almindelig
annonce,
derhavde
fylder en ottendedel af siden: 225 kr. plus
14-årig
assisterede
sin mor, der
moms
pr. nummer.
mistet
stemmen.
Samme
annonce,
blot påsunget
bagsiden: 285 kr. plus moms.
Soﬁe
Normann
har i en årrække
i børnekoret
ved Lumby og
Stige
Private annoncer:
Hvis
dukirker,
for eksempel vil sælge dit hus, eller søger
Kommende
datoerbredde som
hvor
hun
ofte
også
har
aﬂøst
kirkekorsanlejlighed, kan du købe en enspaltet annonce
(samme
for konﬁrmation
geren.
Gennem
de
senere
år
har
Soﬁe
fulgt
kolofonen her til venstre): 300 kr.
sangundervisningen
i ungdomsskolen.
Øvrige meddelelser
fra beboer til beboer
(for eksempel efterlysning
2007: 4. maj og 6. maj
Soﬁe har sin daglige gang på Tornbjerg
af cykler eller lignende) er gratis. Dem bringer vi under OpslagstavGymnasium, p.t. i 2.g, hvor hun har valgt
påden
side
11
2008: 18. april og 20. april.Henholdsvis
sig len
ind på
naturvidenskabelige
linje.
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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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Tag med en tur i røret

Tunneleringen af den store 2,5 meter
betonledning under Åløkkeskoven synger nu på sidste vers, og Vandselskabet
inviterer til tunnelvandring.

Snart er vi ved vejs ende og stikker snuden
op af graven, hvor Arkil begyndte deres
lægning af rør midt på engen. I starten af
maj vil vi være knap 800 meter inde af
den i alt 1000 meter lange tunnelering fra
Gammelsø mod engen. Og midt i juni forventer vi at være igennem med rørene.
Kom på tunnelvandring
Derfor vil vi gerne invitere interesserede
fra Åløkkekvarteret til en spadseretur gennem ledningen samt et kig på vore andre
arbejder:
Onsdag den 13. juni kl. 17-18.30.
Vi mødes på byggepladsen Gammelsø 40,
og I bedes medbringe gummistøvler, tøj
der kan tåle lidt skidt, en lommelygte og en
cykelhjelm (i stedet for sikkerhedshjelm,
som vi kun har. 20 af i alt).
Tilmelding senest 1. juni
til Henrik Kjær Larsen (66 11 21 57 eller
email: hkjaerlarsen@hotmail.com) af hensyn til antallet af nødvendige guider.

Her ved Bolbro Rende er der nu lagt rør ned. De skulle ikke skydes under skoven, men
kunne lægges ned i en rende ved siden af vandløbet.
Foto: Odense Vandselskab
Selv om vi går i tunnelen under fredelige
forhold, så har vi haft uheld med folk, der
støder hovedet på maskiner i loftet eller
lignende. Så for at beskytte hovedet er
bedst beskytte sig med en hjelm. Samtidig
er der ikke lys i de første 300 meter, hvorfor det kan være en god idé at medbringe
en lommelygte så vi ikke falder over hinanden!
16 pæle skal i
På engen, som lige
nu ligner og er en
byggeplads, er vi
også kommet langt
med lægningen af
de store rør. Vi har
fjernet den gamle
luftledning og er
nu med de store rør
helt nede ved de
sidste 140 meter,
der ligger på en
støbt pælebro. Jorden under kloakken
er nemlig så blød,
at ledningen ville
synke hvis ikke
den stod på pæle.
Vi mangler kun
16 pæle til sidst,
som vi forventer,
bliver slået i løbet
af få dage omkring
slutningen af maj/
starten af juni. Der

SPAR MASSER
AF PENGE

Vi printer fest- og konfirmationssange i farver
samt eksamensrapporter og andre opgaver.
Indbinding og laminering

Kopiservice A3/A3

Genopfyldninf af
blæk- og lasern
patroner Det ta´r ku

Vi har også printeren til
konfirmanden
inkl. 1 gratis opfyldning.

in. t
10 gm
ld
enopfy

at få
troner
blækpa

Middelfartvej 84 • Hauges Plads • 5200 Odense V • 65911423

www.printstation.dk
Mandag-fredag 10.00-17.30 • Lørdag 10.00-14.00
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kommer en løbeseddel rundt ligesom sidst.
Men vi tunnelerer skam mere end ét sted
– en 1,8 meter ledning fra engen og op
under Rugårdsvej til vores gamle udtjente
bassin bag Kronsbjerg er også snart igennem. Den kommer naturligvis til at hænge
sammen med eng-ledningen i sidste ende,
så Odense Vandselskab – inklusive Havneledningen – har et samlet bassin der kan
rumme 10.000 kubikmeter regn- og spildevand. Vi skulle gerne kunne se den grå
farve ”lette” fra Renden og blive klar og
ren igen samt få reduceret overløb på kritiske steder, bland andet på engen. Det er
hele meningen med det i alt 200 millioner
kroner dyre anlæg!
Dejlig udvikling af området
Men nok det allermest spændende er den
retableringsplan for engen, vi i samarbejde
med Åløkkekvarterets Grundejerforening,
Skovlauget, Fårelauget, Odense Kommune, Rambøll og Vandselskabet har udarbejdet og fået positive udtalelser fra Skovog Naturstyrelsen for. Engen bliver efter
endt kloakarbejde besmykket med en fast
hævet gangsti langs Bolbro Rende, en sø,
en ny legeplads, nye træer og beplantning,
shelters til skolebørn, samt en ﬂot fårefold,
med stier såvel indenfor som udenfor. Det
bliver et dejligt område, I vil se udvikle sig
efter sommeren 2007.
Linne Lauesen
Projektleder
Odense Vandselskab

Vi havde 28. marts besøg af multikunstnerne Trine Jensen og hendes søn Christoffer
Larsen. De gav os en pragtfuld eftermiddag med en skøn blanding af sjov og alvor
i et tankevækkende og musikalsk foredrag.

4. april: Vi begyndte med en kort gudstjeneste ved Laila Groes,
hvorefter blomsterdekoratør Gunnar Pedersen fortalte fra sit liv
og viste eksempler på påskens blomster og dekorationer. Alt blev
bortloddet bagefter, og der var noget til alle de fremmødte.

Onsdagsglimt
Indtryk fra de seneste Onsdagscaféer. Se også side 11.
Tekst og foto: Gunner Bai Andersen
11. april: Sveriges natur - i Linnés fodspor.” Naturfotograf Viggo
Lind fra Søndersø holdt foredrag og viste fantastisk ﬂotte lysbilleder
fra Sveriges natur med landskaber, dyreliv og især blomster.
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Fynsk Fuga i kirken
Gudstjenester
Søndag 29. april kl. 10
3. søndag efter påske
Johannes 16,16-22; Jesu bortgang
Fredag 4. maj kl. 10
Konﬁrmation
Søndag 6. maj kl. 10
Konﬁrmation

Koncert i Hans Tausens Kirke tirsdag
den 22.maj klokken 19.30 med Fynsk
Fuga.
Fynsk Fuga startede som ”Seminariekoret” på Odense Seminarium for meget,
meget længe siden. Flere i koret har været
med siden dengang. Koret skiftede navn
til Fynsk Fuga - et kor i Odense i 1985.
Korets nuværende dirigent hedder Morten
Heide.
Koret arbejder med en bred vifte af stilar-

ter, der afslører musikalske ambitioner:
- fra den tidligste renæssancemusik til
nutidige kompositioner
- fra a capella-satser til større værker for
kor og orkester
- fra Bach til Evert Taube og Per Nørgaard
- fra middelalder til nutid.
Koncerten i vores kirke vil sikkert også
byde på en række spændende værker
Irina V. Natius, organist

Søndag 13. maj kl. 10
5. søndag efter påske
Johannes 15,23b-28 (bed og I skal få)
Kirkens børnekor synger ved gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost: Pris for deltagelse 20 kroner
Torsdag 17. maj kl. 10
Kristi Himmelfart
Markus 16,14-20
(Jesus udsender disciplene)
Søndag 20. maj kl. 10
6. søndag efter påske. Johannes 15,2616,4 (om sandhedens ånd)
Søndag 27. maj kl. 10
Pinsedag/gospelgudstjeneste
Johannes 14, 22-31 (løftet om en anden
talsmand) (Se omtale i bladet)
Mandag 28. maj kl. 14
2. pinsedag
Johannes 3,16-21 (Således elskede Gud

Indskrivning af konﬁrmander
Indskrivning ﬁnder sted i Hans Tausens
Kirke tirsdag den 12. og onsdag den 13.
juni mellem klokken 17 og 18. Elever
fra Åløkkeskolens 6. a, der skal begynde
konﬁrmationsundervisning efter sommerferien, skal konﬁrmeres 18. april
2008. Elever fra Åløkkeskolens 6.b, der
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begynder konﬁrmationsundervisning efter
sommerferien, skal konﬁrmeres 20. april
2008. Ved indskrivningen skal I have jeres
dåbsattest med, eller - hvis I ikke er døbt
- jeres navneattest.
Vi ses
Laila Groes

Sogneudﬂugt til Fanø
Sommerudﬂugten for sognets seniorer
10. juni går i år til Fanø.

Vi mødes i kirken klokken 8.30, og efter
en kort gudstjeneste kører vi direkte mod
Esbjerg. Undervejs gør vi ophold på en
rasteplads, hvor vi får en kop kaffe og et
rundstykke.
Fra Esbjerg skal vi sejle med færgen til
Fanø. Sejlturen varer cirka 12. minutter,

så vi kører snart i land på Fanø, hvor vi
i Nordby skal spise middag (to retter) på
Fanøkrogård.
Efter middagen køres en rundtur på øen.
Vi kører på den brede sandstrand og ender
i Sønderho, hvor en guide vil fortælle os
om skipperbyen Sønderho, de gamle huse,
kirken og meget mere.
Så er der kaffe og kage på den berømte
Sønderho Kro, og for de letbenede mulig-

hed for et selvstændigt kig på byen.
Mellem 18.30 og 19 er vi tilbage ved Hans
Tausens Kirke.
Pris: 175 kroner. Betales i bussen
Tilmelding til kirkekontoret senest 30. maj
(onsdag og fredag mellem 15-17) ellertil
sognepræst Laila Groes (tirsdag-fredag
bedst mellem 12-13)
Sognepræst
Laila Groes

verden)
Prædikant: Regina Ljung.
Søndag 3. juni kl. 10
Trinitatis søndag
Johannes 3,1-15 (Jesus og Nikodemus)
Prædikant: Hans Jørgen Jeppesen
Søndag 10. juni kl. 8.30
Morgengudstjeneste
og derefter afgang - for dem der skal
med på årets sogneudﬂugt.
(Se omtale herover)

Gospel i pinsen

Besøg af gospelkoret Emmaus fra Odense
pinsesøndag 27.maj til gudstjenesten.
Koret ledes af dirigent Mette Risager og
pianist/kapelmester Preben Holmberg.
Emmaus er et lille gospelkor med omkring
20 øvede sangere. Koret blev i 2003 startet
ud fra en passion om ikke at kunne få gospel nok. Fra at være et kor, som i begyn-

delsen udelukkende sang til gudstjenester,
har Emmaus udviklet sig til at blive et
respekteret live-gospelkor med et genremæssigt bredt repertoire, både traditionel
og nyere gospel.
Kom og vær med til at opleve den gode
pinsestemning.
Irina V. Natius, organist

ta’ os
for pengenes skyld

Søndag 17. juni kl. 10
2. søndag efter trinitatis
Lukas 14, 16-22
Frokost koster 20 kroner
Gudstjenester på
lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag 10. maj kl. 10.30
Torsdag 7. juni kl. 10.30

®

Bjarne Nielsen - Åløkke Allé 27
Lukket mandag

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

65 911 311
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Syng med Giro 413
16. maj får Onsdagcaféen besøg af
radioprogramvært Margaret Lindhardt,
som fortæller om Giro 413’s historie.

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.

Der vil være mulighed for at synge med på
kendte sange, hvor harmonikaspiller Kurt
Larsen akkompagneren.
Derudover kan du i denne måned møde
Erik Fonsbøl (2. maj) og Iben Sørensen (9.
maj).
Onsdagscaféen er åben fra klokken 14.30
til 16.30 i Hans Tausens Kirke. Hver
uge er der et programpunkt. Det kan
være et foredrag, en rejsebeskrivelse,
et debatoplæg, kreative aktiviteter eller
lignende. Hver gang er der kaffe eller te
og tid til en snak og en sang. Det koster 15
kroner pr. gang.
Caféen ledes af en arbejdsgruppe, som i
fællesskab står for programmet.
Radioprogramvært Margaret Lindhardt.

Statistik for sognet
Antal gudstjenester
Antal fødte
Antal døbte
Navngivelser uden dåb
Vielser
Antal døde i sognet
Begravelser/bisættelser fra kirke
do. fra Kirkegårdskapellet
do. uden gejstlig medvirken
Antal konﬁrmander
Antal juniorkonﬁrmander
Udtrådt af Folkekirken
Indtrådt i Folkekirken

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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2002

2003

2004

2005

2006

73
43
42
9
3
30
15
15
1
30
22
3
2

74
60
45
7
2
27
14
16
2
32
23
6
1

71
43
48
11
4
38
23
13
3
39
39
10
6

75
45
43
12
4
35
29
9
3
30
18
4
7

76
50
47
11
2
34
17
14
2
29
32
6
5

Kom til konﬁrmationsgudstjeneste
Fredag den 4. maj og søndag den 6. maj
konﬁrmeres henholdsvis fem og ﬁre
konﬁrmander. Med så små hold vil der i
år være plads i kirken til andre end kon-

ﬁrmandernes familie og venner - derfor
velkommen til festlige konﬁrmationsdage i
Hans Tausens Kirke.

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.
Rolf Persson vil spille som solist til vores konﬁrmationer i år.
Han er trompetist i Odense symfoniorkester siden 1985, og underviser på Det Fynske
Musikkonservatorium i trompet.
Irina V. Natius, organist

Kirketjener: Hanne Josefsen,
Bogensevej 10, Næsby.
Tlf. 66 18 46 14. Fridag mandag.
E-mail: hannejosefsen@nal-net.dk.

Opslagstavlen

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

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

25. marts: Rosa Nielsen Lohmann,
Steenbachsvej 4
25. marts: Savannah Lindegaard Keller,
Bartholinsvænget 7
1. april: Oscar Bugge Hansen,
Ørstedsgade 33,2,1

Gamle ﬂiser købes

Jeg mangler cirka 20 styk sekskantede
ﬂiser, der måler 29-30cm på tværs fra
hjørne til hjørne.
Henvendelse:
Yvonne Korup, tlf. 66 13 51 18

Dødsfald

Dato for begravelse/bisættelse
30. marts: Paul Bent Sørensen, 80 år
10. april: Gerda Elisabeth Gormsen, 95 år
18. april: Grethe Skjødt, 78 år

Kirkebil: Ældre, svagelige og
gangbesværede kan til gudstjenester og møder blive kørt til og fra
kirken. Kirken betaler. Man ringer
besked til kirkekontoret. Ved søndagsgudstjenester senest fredag kl.
15-17 på tlf. 66 12 87 04, eller til
sognepræst Laila Groes.
Organist: Irina V. Natius,
Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby,
tlf. 63 73 70 95.

Deadline for næste nummer: 20. maj
Nr. 6 Udkommer 2. juni. Omdeles første weekend i juni.
Der udkommer ingen blade i juli og
august.
Nr. 7: 1. sep. (deadline: 19. aug.)

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

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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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.

Program for

Majfesten 2007
12. maj på Åløkkeskolen
Kl. 12.00-14.00
Åbner skolen dørene til temaet: Børn, mad og bevægelse.
Kl. 14.00
Majfesten åbner ofﬁcielt. Vi synger fællessang: Åløkkesangen.
To dejlige mænd synger for. Alle boder åbner.
Kl. 14.30
1. klasserne optræder med musik og hiphop, med hjælp fra Trine og Magda.
Kl. 15.00
Et rockband med ﬁre drenge fra begge 6. klasser giver et par numre.
Kl. 15.30
Ser vi måske nogle 3. klasses piger give et nummer.
Kl. 16.00
Danseskolen kommer forbi.
Kl. 17.00 åbner køkkenet. Med en fantastisk menu.
Kl. 20.00 lukker og slukker majfesten med en fællessang hjulpet på vej af:
De to dejlige mænd. Alle hjælper til med oprydning.

Kalenderen
Maj
2.: Erik Fonsbøl i Onsdagscaféen
kl. 14.30-16.30
4.: Konfirmation i kirken
6.: Konfirmation i kirken
9.: Iben Sørensen i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
12.: Majfest på skolen
16.: Margaret Lindhardt i Ons
dagscaféen kl. 14.30-16.30
20.: Deadline Kuréren 6
22.: Koncert med Fynsk Fuga i kirken kl. 1930
27.: Gospelgudstjeneste i kirken
kl. 10
Juni
2.: Kuréren 6 udkommer
10.: Sogneudflugt til Fanø
13.: Tunnelvandring. Mødested:
Gammelsø kl. 17
17.: Store Brændedag, hvor vi sanker sankthansbrænde
23.: Grundejerforeningens sankthansbål. Bålet tændes kl. 21
Kalenderen opdateres løbende
på www.aaloekke.dk

Voksenmenu: 65,00 kr. Børnemenu: 35,00 kr.
Entre:
Børn under 15 år og pensionister
Voksne medlemmer af Åløkkescenen
Voksne, ikke medlemmer

gratis.
10,00 kr.
20,00 kr.

Åløkkescenens overskud går ubeskåret til børn og skolen i vores lokalsamfund i form
af kulturelle arrangementer og medﬁnansiering af gode børneaktiviteter. Vi tager
ikke imod dankort, men glæder os til at modtage klingende mønt.
Arrangør: Åløkkescenen i samarbejde med kvarterets foreninger og institutioner:
Åløkkeskolen, Meningsrådet, Grundejerforeningen, Fårelauget, KFUM, Åfri.

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

