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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 deadline
for næste
nummer.
først deadline
for næste
Ring
ellerRing
skriveller
til enskriv
af ovenståennummer.
til en af
de.
Du kan aﬂevere
tekstså.
og foto på
ovenstående
... og skriv
cd,
eller tekst
papir.og
Eller
Du diskette
kan aﬂevere
fotosende
på cd,
mail
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
diskette
eller papir. Eller sende mail
Bruger
du Word, kan du vedhæfte
til:
Bladetkureren@yahoo.dk.
teksten
ﬁl. Ellers
skalveddu skrive
Bruger som
du Word,
kan du
ihæfte
mailens
tekstfelt.
teksten
som ﬁl. Ellers skal du
skrive i mailens tekstfelt.
OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
gange
om året
i Åløkkekvarteret
og
OPLAG:
2200.
Omdeles gratis 10
Hans
gangeTausens
om åretSogn
i Åløkkekvarteret og
Hans Tausens Sogn
FORSIDE: Coveret af Rasmus
Lyberths
nyeste cd
”Asanaqigavit”
TEGNINGER:
Jane
Nygaard
TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101

Nye
kan
Husklæsere
tunnelturen
begynde her
Grundejerforeningen og
skovlauget minder om,
at der onsdag 13. juni er
en enestående chance for
Kære læser. Du sidder
med
syvende
at gå en
turårets
under
Åløknummer af beboerog
kirkebladet
keskoven. Den dagKuréren
bliver
ider
hånden.
Hvisogdueneste
er ny gang
i kvarteret,
øn- for
for første
mulighed
sker
og håber,
du også
at gåvi
endig
turvelkommen,
i det klokakrør,
som Odense
kunne
tænke
dig
at
bidrage
med
tekst
eller
Vandselskab det seneste års tid har arbejbilleder
til
bladet,
der
udkommer
10
gange
det med at lægge i jorden.
om
året.
På selskabets
hjemmeside, www.ov.dk,
Kuréren
gratis
til alle
husstande
kan man uddeles
følge med
i, hvor
langt
de er i
Hans
Tausens
Sogn,
og
dette
kunne
ikke
nået, og her lige før Kuréren gik i tryklade
sig
gøre
uden
den
faste
støtte
fra
ken var røret nået forbi Åløkkevængetvores
og
annoncører.
Mange
tak tili dem.
manglede kun
100 meter
at være fremme
Og
vi er Rende.
ved det:Så
Var
ikke
noget
vednu
Bolbro
derdetskal
nok
nå atat
annoncere
i
Kuréren?
Dels
gør
du
opmærkvære hul igenem til tunnelvandringen.
som
dit ﬁrma i på,
et blad,
Vær på
opmærksom
at duder
skalnærlæses
tilgrundigt
i
et
af
Odenses
mest
ressourmelde dig senest 1. juni til Henrik
cestærke
kvarterer.
er du
så også
Kjær Larsen
(tlf: 66Og
11 dels
21 57,
email:
med
til
at
sikre
udgivelsen
af
bladet.
hkjaerlarsen@hotmail.com). Og husk
Og
hvor ringer
hen, gummistøvler
når vinduerne på
ligeledes,
at du man
skal tage
skal
skiftes,
murene
pudses
op, taget
skifog tøj, der godt kan tåle at blive
snavset.
Samt ikke mindst: Lommelygte og cykelhjelm. Der er nemlig bælgravende mørkt
i røret og selv om det har en diamater på
2,5 meter, kan man sagtens komme til at
ramle ind i noget.
Almindelig annonce,
der fylder en
Grundejerforeningen

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).
Så store er de rør, der nu ligger
under
Hans
Faarup
Åløkkeskoven.
Foto: Kuréren
Tid:
Onsdag 13. juni klokken 17-18.30
Mødested:
ottendedel
af siden:
225 kr. plus
Byggepladsen
på Gammelsø
40

Annoncepriser i Kuréren

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:
19.
august
lejlighed, kan
du købe enOmdeles
enspaltet første
annonce
(sammei september
bredde som
Udkommer
1. september.
weekend
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

Deadline for næste nummer: 18. september
HANS TAUSENS
KIRKE
Bladet udddeles 1. oktober
(altid
1. lørdag i måneden)
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Rasmussen
- Abigaelsvej
- 5000
Odense
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Rasmussen
- Abigaelsvej
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Odense
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65
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VVS&&BLIK
BLIK
VVS
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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
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
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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
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privat
Erhverv
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Nye ejereNye
i læsere kan
begynde her
nærbutikken
KURÈREN udgives af ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
en samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger
og institutioner.

Åløkkens Nærbutik har fået nye ejere
REDAKTØR:
pr. 14. maj. George ville prøve noget
Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16
andet, og vi stod så klar til at overtage
Tlf: 29 29 13 52 eller 66 19 22 09
nærbutikken/tipskiosken.
Email: hfa@fyens.dk.

Claus, Tue og Lars hedder de nye ejere.
KIRKESTOF:
Tue og Lars er nye ansigter i kvarteret
Lauge Koch Vestergaard,
og bor til daglig i Hunderupkvarteret og
Steenbachsvej 2
Næsby. Claus har boet i kvarteret i snart 10
Tlf: 66 17 97 17 eller 22 18 88 61
år og kender således kvarteret rimelig godt.
Hans to døtre, Malou og Mille, har deres
ANNONCER:
daglige gang på henholdsvis Åløkkeskolen
Henrik Gram, Åløkkevænget 17
og Børnehaven Hvepsereden.
Tlf: 66 17 92 66
Til at styre den daglige drift i butikken har
vi ansat Warley Jørgensen, som vil være
KASSERER:
at ﬁnde i butikken fra morgentimerne til
Frank Lindegaard Nielsen,
eftermiddag.
Johannevej 6
Derudover vil der være ansat andet
Email: ﬂn@kmd.dk
personale, og de nye ejere vil også være til
stede engang imellem.
SKRIV TIL BLADET:
Tjek først deadline for næste
Nye tiltag
nummer. Ring eller skriv til en af
Da ejendommen Åløkke Allé 40 også
ovenstående ... og skriv så.
har fået ny udlejer, syntes vi, at det var
Du kan aﬂevere tekst og foto på cd,
et kærkomment tiltag at renovere ind- og
diskette eller papir. Eller sende mail
udvendigt. I løbet af maj vil facaden i
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
stueetagen blive malet og skuret revet ned.
Bruger du Word, kan du vedDanske Spil vil også komme med deres
hæfte teksten som ﬁl. Ellers skal du
nye udkast til skiltning. Desuden har vi
skrive i mailens tekstfelt.
andre mindre tiltag til området omkring
nærbutikken.
OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
Indendørs har vi en væsentlig, stor
gange om året i Åløkkekvarteret og
ændring. Åløkkens Nærbutik er en slags
Hans Tausens Sogn
døgnkiosk for mange personer i kvarteret,
men så sandelig også en Danske SpilTEGNINGER: Jane Nygaard
samarbejdspartner. Det bageste rum i
butikken vil blive istandsat og lavet om til
TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101
et Danske Spil-rum, hvor ”det oddsende

Kære læser. Du sidder med årets syvende
folk” i roafogbeboermag kan
nummer
ogkoncentrere
kirkebladet sig
Kuréren
om
de
forestående
spilbegivenheder.
Vi
i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønopsætter
derfor
tv-skærme,
pulte,
borde
og
sker vi dig velkommen, og håber, du også
stole
mv.,
som
skulle
gøre
det
til
en
god
og
kunne tænke dig at bidrage med tekst eller
behagelig
oplevelse
at
aﬂevere
sine
spil
i
billeder til bladet, der udkommer 10 gange
Åløkkens
om
året. Nærbutik.
Vi
kan
med gratis
110 procent
Kurérenogså
uddeles
til alle sikkkerhed
husstande i
sige,
at
vi
ikke
vil
opstille
Danske
Hans Tausens Sogn, og dette
kunneSpils
ikke
”enarmede
mv.”,støtte
da vifra
allevores
tre
lade
sig gøretyveknægte
uden den faste
er
store
modstandere
af
denne
form
for
annoncører. Mange tak til dem.
spiltype.
Og
nu vi er ved det: Var det ikke noget at
Resten af butikken
bliver
annoncere
i Kuréren?
Delssåledes
gør du opmærk”nærbutik”
med
diverse
blandt
som på dit ﬁrma i et blad,nye
dertiltag
nærlæses
andet
forskellige
slags
mocca,
slush-ice,
grundigt i et af Odenses mest ressourfærdigretter,
større morgenbrødsudvalg
cestærke
kvarterer.
Og dels er du så også
osv.
med til at sikre udgivelsen af bladet.
Og hvor ringer man hen, når vinduerne
Nyeskiftes,
åbningstider
skal
murene pudses op, taget skifFor at tilfredsstille ﬂere af beboerne i
kvarteret har vi ændret åbningstiderne,
som er som følger:

tes ud eller hvad der nu ellers er af charmeFORKVINDE:
rende
oplevelser i et gammelt hus? Ja, man
Anette
griber
da Zoega,
det seneste nummer af Kuréren
Dronning
Louises
1
og ser, om der
står etVej
telefonnummer
på
Email:
anette.zoega@nal-net.dk
lige den håndværker, man har brug for. Lad
66forbindelse
14 29 97 nævne, at mange af
osTlf:
i den
kvarterets huse nærmer sig deres 100-års
SEKRETÆR:
fødselsdag.
Anne
Due Iversen,
Alle
kvarterets
foreninger og institutioner
Mogensensvej
er velkomne til at18,
bruge Kuréren til at gøre
Email: anne@dueiversen.dk
opmærksom
på deres arrangementer eller
Tlf: nyheder.
66 14 74Og
65 tager man billeder fra
andre
for eksempel en gadefest eller en dragetur
KASSERER:
eller
en koncert i kirken, så lad os andre få
Fritsen, Send billeder og eventuelt
delNiels
i oplevelsen.
Dronning
Vej 25 Adresser står
en lille tekst Olgas
til redaktøren.
Email:
fritsen@nal-net.dk
her til venstre. Og vil du gerne annoncere,
65 90
80 98Gram (66 17 92 66).
såTlf:
kontakt
Henrik
Hans Faarup
BESTYRELSEN:
Lene Blaabjerg, 66 14 15 65
Nina Bresling, 66 11 24 61
Joan Kjærhus Munk, 66 11 94 28
Rikke Trads, 66 12 88 33

Annoncepriser i Kuréren

Mandag-torsdag: 7.00 - 21.00
Fredag:
7.00 - 22.00
Almindelig
annonce, der fylder en ottendedel af siden: 225 kr. plus
Lørdag:
8.00
22.00
SUPPLEANTER
moms pr. nummer.
Søndag/helligdage:
8.00
21.00
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
Disse tider vil træde i kraft fra 1. juni.
Ulla Donnerup
lejlighed, kan du købe en enspaltet annonce (samme bredde som
Vi undskylder med det samme rodet,
Trine Sørensen
til venstre):
der kolofonen
vil være i ogher
omkring
butikken 300
her i kr.
Anette Bonavent
Øvrige meddelelser
fraatbeboer
(for
eksempel efterlysning
opstartsfasen.
Vi glæder os til
tage pænttil beboer
Betina
Ludvigsen
af
cykler
eller
lignende)
er
gratis.
Dem
bringer
vi under Opslagstavimod jer og håber, at det bliver gensidigt. I
len velkomne
på side 11
er altid
til at komme med ros og
KONTINGENT: Medlemskab af
ris i butikken, så vi kan blive endnu bedre.
Åløkkescenen koster 100 kr. årligt
Faktisk er mange af de nye tiltag jeres
pr. husstand. 50 kr. for pensionister.
meninger, som Claus har opsnappet i løbet
Kontakt kasserer Niels Fritsen, hvis
af sine år i kvarteret.
du vilseptember
støtte kulturarbejdet i kvarteret.
Deadline
for næste nummer: 18.
Claus,
Tue
og
Lars
Bladet udddeles 1. oktober (altid 1. lørdag i måneden)

Fysioterapi * Massage * træningsterapi
* Mulighed for tilskud fra Sygesikringen Danmark
* Mulighed for behandling uden for normal arbejdstid
Kenneth Jensen
Aut. fysioterapeut &
Bachelor i Idræt og Sundhed

Den nyindrettede klinik ligger
Rugårdsvej 101 lige i krydset
mellem Stadionvej og Rugårdsvej.

Tlf.: 36 89 66 66
mere information på:

www.kenfys.dk
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Nye læ
Rasmus Lyberth
begynd
holder båltalen
KURÈREN udgives af ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
en samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger
og institutioner.

REDAKTØR:
Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16
Årets båltaler ved Åløkkekvarterets
Tlf: 29gram29 13 52 eller 66 19 22 09
sankthansbål 23. juni er dobbelt
Email:
hfa@fyens.dk.
my-vinder - og ridder af Dannebrog.

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.

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

KIRKESTOF:
Rasmus Lyberth
blev født
Koch
i 1951 og harLauge
i mange
år Vestergaard,
Steenbachsvej
2
været en af Grønlands
Tlf:
66
17
97
17
eller 22 18 88 61
førende sangere. Han
skriver selv sine sange og
har en megetANNONCER:
personlig
Henrik
Åløkkevænget 17
sangstil. Oppe i Grønland er han
lige Gram,
så
Tlf:
66
17
92
66
kendt som Kim Larsen er hernede. Og de,
der kan huske dengang vi kun havde én tvKASSERER:
kanal i Danmark, kan måske også
huske, at
Frank
Lindegaard
Nielsen,
Kim Larsen og Rasmus Lyberth
faktisk
har
Johannevej
6
optrådt samme lørdag aften i dansk fjernEmail:
n@kmd.dk
syn. Nemlig ved Melodi Grand
Prix iﬂ1978,
hvor de dog begge blev slået af Tommy
Seebach og ”Disco Tango”. SKRIV TIL BLADET:
Tjek først deadline for næste
Rasmus Lyberth har været professionel
nummer.
Ring eller skriv til en af
musiker i over 30 år og er Ridder af Danovenstående
nebrog. Uddannet skuespiller er han også, ... og skriv så.
Almindelig annonce,
Dukam
kan aﬂ
evere Rasmus
tekst og Lyberth
foto på cd,
- musiker, skuespiller ...
og yngre seere kan måske huske
som
moms pr.
nummer.
eller papir.
Eller
sende
mail Har i år modtaget
og nu
også
båltaler.
to
den grønlandske fanger i DR’sdiskette
julekalender
Samme
annonce,
blo
til:
Bladetkureren@yahoo.dk.
priser ved Danish Music Folk. Som Årets
”Nissernes Ø” fra 2003.
annoncer:
Hvi
Bruger du Word,Danske
kan du Artist
ved- og Årets DanskePrivate
Vokalist.
lejlighed, kan du køb
Har ikke oplevet det før hæfte teksten som ﬁl. Ellers skal du
skrive i imailens tekstfelt.
kolofonen
Men nu bor musikeren fra Maniitsoq
- På Grønland er sankthans ikke
nogen her til vens
Øvrige
meddelelser fr
Åløkkekvarteret, hvortil han ﬂyttede i fjor
special aften. Vi fejrer 21. juni,
fordi det
Omdeles
gratis
10
af cykler
sammen med hustruen AnnetteOPLAG:
Lyberth 2200. er
Grønlands
nationaldag
og fordi
det er eller lignend
gange
året i Åløkkekvarteret
ogsiger Rasmus Lyberth,
og sønnen Tobias. For tiden har
han om
travlt
årets længste dag,
len på side 11
Hans
Tausens
Sogn
med premieren på en børneteaterforestilsom tager guitaren med ned til Den Gamle
ling, men sagde alligevel jatak til at være
Golfbane klokken 21. Om han så vil synge,
TEGNINGER: tale
Janeeller
Nygaard
dette års båltaler ved grundejerforeningens
noget helt tredje, ja, det vil vi lade
sankthansbål 23. juni. På trods af, at han
være op til ham selv.
for næste
TRYK:
Rugårdsvej
101 fast, at Deadline
aldrig har været til sankthansbål
før. HO Tryk,
Det
står imidlertid
bagefter tæn-

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

Høring
om havnen
Nye
læsere
kan
Kom og spis lam
begynde her
KURÈREN udgives af ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
en samarbejdsorFåreholderlaugets traganisation forditionelle
kvarteretsårlige
foreninger
lammeog institutioner.
spisning er i år lørdag
den 25. august klokken
REDAKTØR:
18 i Trojas klubhus ved
Hans Faarup, folden.
Dr. Olgas
Vej
Alle
er16
meget
Tlf: 29 29 13 velkomne
52 eller 66denne
19 22 09
dag.
Email: hfa@fyens.dk.

Menuen består af grillet lam, ﬂødekartofKIRKESTOF:
ler, salat
og brød. Senere på aftenen plejer
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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
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Nyt byggeri ved kirken
I efteråret 2007 vil der blive bygget et
nyt kapel ved Hans Tausens Kirke, og
det nuværende kapel vil blive omdannet
til kontor. Det nye kapel skal ligge på
parkeringspladsen i det nordvestligste
hjørne af kirkens grund.
Årsagen til
byggeriet er, at
kirken mangler
kontorplads til
kirkens personale
og menighedsråd. I dag skal præstesekretær, sognemedhjælper, organist og kirketjener deles om ét kontor, og indimellem
har menighedsrådsmedlemmer og præsten
også behov for at bruge det, så det er let at
se, at det giver problemer, og at det ikke er

luksus med ét kontor mere.
At vi vælger at bygge et nyt kapel kan
virke lidt paradoksalt, når det er kontorplads, vi mangler, men det skyldes, at det
er svært arkitektonisk at bygge til kirken,
og at det nuværende kapel både med hensyn til beliggenhed og størrelse er perfekt
til kontor.
En anden fordel ved at bygge nyt kapel
er, at vi kan lave det nye betydeligt mere
indbydende for de pårørende, når de skal
holde en lille mindehøjtidelighed for den
døde. I det nuværende kapel er der blandt
andet ingen vinduer.
Indretningen
I det nye kontor vil der i facaden mod
nordøst blive indsat to vinduer i lighed

Arkitekttegning: Lehn Petersens Tegnestue, Odense.
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med de øvrige vinduer i denne side. Den
eksisterende dobbeltdør i ydervæggen mod
nordvest udtages, og dørhullet tilmures.
Kapelbygningen vil i lighed med den nuværende kirke og senere udvidelse blive
opført i røde munkesten. Tagﬂaderne dækkes med røde tagsten.
Tegninger og beskrivelse er lavet, og licitationsmaterialet er fremsendt til diverse
entreprenører. Priserne på arbejdet kommer ind ultimo maj, og det første spadestik
forventes at kunne foretages lige efter
sommerferien.
På tegningen kan det ses, hvordan kapellet
kommer til at ligge i forhold til kirken.
Frank Lindegaard Nielsen
Formand for menighedsrådet

Tak for sangen
Hans Tausens Kirkes børnekor har, efter
to års beståen, nået at blive en fryd at lytte
til. Søndag den 13. maj sang de med høje,
glade og tydelige stemmer, mens et dåbsbarn blev ført ind. Det føltes rigtigt at høre
børn synge netop i denne forbindelse.

Børnekoret i arbejde højt over menigheden.

Korets repertoire bød også på en enkelt
sang, som vist nok var børnenes ønske, og
som bestod i en hyldest til det danske regnvejr. Der er plads til andet end salmer, når
man vælger at synge i et kirkekor.
Der er et ﬁnt sammenhold mellem de før-

ste som kom til koret og de, der kom året
efter, så det må være et tegn på at man
roligt kan deltage; man bliver taget godt
imod.
Tak for sangen. Syng snart igen.
Solveig Stroyer

Konﬁrmation 6. maj: Laila Groes med Cilia Maria Dalgaard, Sanne Villemoes, Marie Højte Lynggaard og Sara Louise Vest.
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Gudstjenester

Velkommen til
babysalmesang

Søndag 3. juni kl. 10
Trinitatis søndag
Prædikant: Hans Jørgen Jeppesen

Kan babyer synge? I Hans Tausens
Kirke kan de - om ikke andet så kan
forældre.

Søndag 10. juni kl. 8.30
1. søndag efter trinitatis
Kort morgenandagt

Babysalmesang for mødre og småbørn er
et nyere projekt, som kirken har taget op.
Initiativet startede i København i 2002,
men har siden med stor succes bredt sig til
mange sogne ud over det ganske land.
Hensigten er at give børn mulighed for - så
tidligt som muligt - at stifte bekendtskab
med nogle af vore bedste og mest elskede
salmer.
Det, børn hører i de allerførste måneder af
deres liv, glemmer de aldrig. Det betyder,
at de salmer, de hører, vil ligge gemt i
deres erindring resten af deres liv og dukke
frem, når de igen hører de salmer, der blev
sunget for dem, da de var helt små. Således
vil vore kære salmer allerede tidligt blive
givet videre til næste generation.

Søndag 17. juni kl. 10
2. søndag efter trinitatis
Kirkefrokost. Pris for deltagelse: 20 kr.
Tilmelding ikke nødvendig
Søndag 24. juni kl. 10
3. søndag efter trinitatis
Prædikant: Regina Ljung
Søndag 1. juli kl. 10
4. søndag efter trinitatis
Søndag 8. juli kl. 10
5. søndag efter trinitatis
Søndag 15. juli kl. 10
6. søndag efter trinitatis
Prædikant: H.J. Jeppesen
Søndag 22. juli kl. 10
7. søndag efter trinitatis
Prædikant: Aage Møller
Søndag 29. juli kl. 10
8. søndag efter trinitatis
Prædikant: Regina Ljung
Søndag 5. august kl. 10
9. søndag efter trinitatis
Prædikant: Aage Møller

Sang giver tryghed
Babysalmesang har også et pædagogisk
sigte: Sang opleves stærkt hos det lille
barn. Sangen etablerer tryghed på en helt
anden måde end tale. Det lille barn oplever
en ny form for nærvær med forældrene, og
det opbygger barnets selvværd.
Babysalmesang henvender sig til de helt
små børn (0 til 12 måneder) og deres
forældre og/eller bedsteforældre. I to
forløb - efterår og forår - mødes vi 14
gange i kirken en formiddag om ugen,
hvor der synges, danses, leges og vugges
med børnene. Vi synger både salmer
og sange, går rundt i kirken og lytter til
orglets, klaverets og guitarens klang.
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Sangen etablerer tryghed mellem mor og
baby.
Babysalmesang ledes af kirkens organist
Irina V. Natius, som sørger for de
musikalske sider af aktiviteterne, og
sognemedhjælper Anne-Gerd Bonde, som
medbringer rekvisitter som tæpper, tøjdyr,
vifter og simple rytme-instrumenter og
spiller guitar til. Efter en times intensiv
aktivitet i en afslappet atmosfære hygger vi
os med en kop kaffe/te/saft og lidt frugt.
Tilmelding nødvendig
I vores kirke er deltagelsen gratis,
tilmelding er dog nødvendig. Dette kan ske
ved at ringe til kirkekontoret, organisten
eller sognemedhjælperen.
Næstkommende forløb starter tirsdag 25.
september og følgende datoer: 2. oktober,
9. oktober, 23. oktober, 30. oktober, 6.
november og 13. november. Alle dage
klokken 10.30 til 12.00.
Irina V. Natius

Gudstjenester
(Fortsat fra forrige side)

Søndag 12. august kl. 10
10. søndag efter trinitatis

25. april havde vi besøg af Nostalgiens Venner, Børge Jeppesen og Tommy Brandt, som
spillede og sang for os. Trods det gode vejr var vi 50-60 mennesker, der ﬁk en dejlig
eftermiddag.

Tak for opbakningen

Søndag 19. august kl. 19
Aftengudstjeneste
11. søndag efter trinitatis
Søndag 26. august kl. 9
12. søndag efter trinitatis
Søndag 2. september kl. 10
13. søndag efter trinitatis
Prædikant: Se hjemmeside og
dagspresse

Så står der sommer på kalenderen. Onsdagscaféen
Søndag 9. september kl. 10
har holdt sin sidste eftermiddag i denne forårssæRadiotransmission fra Hans
son, og der er god grund til at sige et stort TAK til
Tausens
Kirke
alle, der har bidraget til nogle rigtig dejlige efterKirkefrokost
middage. Det er eftermiddage med vidt forskelligt
indhold, men altid med glade, positive mennesker
Gudstjenester på
- så tak fordi I kommer med alt det, der er jer, og
Lokalcenter Lille Glasvej
tak til alle små og store arbejdsbier, der sørger for
Torsdag 14. juni kl. 10.30
alt det praktiske. Rigtig god sommer og på gensyn.
Torsdag 12. juli kl. 10.30
Anne-Gerd Bonde
Torsdag 9. august kl. 10.30
sognemedhjælper
Foto: Gunner
Bai Andersen
Præstens sommerferie
9. maj var
Jacks
portservice
Fra 9. juli til 6. august. Begge
dage
skilteoplæg 01
sognepræst Iben
inklusive. Embedet passes af præsterne
Sørensen på besøg
2. maj havde vi besøg af provst Erik
ved Bolbro Kirke.
i onsdagscafeen
Fonsbøl, Nr. Åby, som fortalte meget
for at fortælle
skiltemål:1200x1000mm
levende om sine otte
år i Grønland.
om tegneren og
forfatteren Storm P.

Jacks Portservice

ta’ os
for pengenes skyld

Salg og montage af:
®

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

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

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

Samlede ind til Giro 413
Så har vi haft den sidste onsdagscafé
inden sommerferien. 16. maj havde vi
besøg af radioprogramværten Margaret
Lindhardt fra Giro 413 (billedet herunder).
Hun fortalte om radioprogrammets
historie gennem 60 år, og vi ﬁk sunget
en god del af de mest populære sange fra
programmet med akkompagnement af

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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harmonikaspilleren Kurt Larsen (billedet
herover). En rigtig god eftermiddag for
de 60-70 fremmødte. Selvfølgelig blev
der også samlet ind til Giro 413 (billedet
herunder), og sammen med kaffepengene
blev beløbet 1862 kroner, hvilket var
meget ﬂot. God sommer.
Tekst og foto: Gunner Bai Andersen

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

Dåb
21. april: Anna Westerskov, Kanalvej 84
22. april: Hjalte Emil Mouritsen,
Ørstedsgade 46, 2.th
22. april: Karl Emil Spliid Hansen,
Steenbachsvej 4.a
22. april: Malthe Morsø Lysemose,
Kanslergade 19, st
29. april: Katrine Karmdal Larsen,
Kanalvej 98, st
29. april: Anna Lundvig Lykkegaard,
Ørstedsgade 40, 2.

18. april 2008. Elever fra Åløkkeskolens
6.b, der 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

13. maj: Soﬁe Mygind, USA
13. maj: William Svare Puggaard,
Åløkke Alle 7, 3
20. maj: Marie Hartmann Johansen,
Middelfartvej 59, st.tv

Dødsfald
Dato for begravelse/bisættelse

5. maj: Egon Lauritz Madsen, 80 år

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

Passer til alder 12-15 år. En Kildemoes ”Logic” fra 2003 og en MBK
fra 2004. Begge med 7 gear (indvendige) og mountainbike-stil (26” hjul).
Nypriser omkring 3800-4000 kr.
Trænger til et nyt kabel og en kæde
- ellers i god stand. Pris: 700,- pr. stk.
Henvendelse: Helle og Jan,
Ny Kongevej 32, tlf: 66 11 24 58

Skal du have malet?

Malearbejde udføres i sommerferien!
Juli måned er ledig. Pålidelig, præcis,
venlig dansk maler netop hjemkommet
fra USA. Du vil være glad for, du
benyttede lejligheden.
For aftale: Ring til 59 46 04 50
og spørg efter Morten.

Deadline for næste nummer: 19. august
Nr. 7 Udkommer 1. september. Omdeles første weekend i sept.
Der udkommer ingen blade i juli og
august.

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.

Opslagstavlen
Drengecykler til salg

Vejviser til kirken

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

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

Kalenderen
Juni
2.: Kuréren 6 udkommer
10.: Sogneudflugt til Fanø. Afgang
efter morgenandagt
13.: Tunnelvandring. Mødested:
Gammelsø kl. 17
17.: Store Brændedag, hvor vi sanker sankthansbrænde. Kl. 1315 ved bålpladsen
23.: Grundejerforeningens sankthansbål. Bålet tændes kl. 21

Skolens gymnastiksal var hele dagen fyldt med majfestgæster.

Foto: Kuréren

Indendørs fest igen
Igen i år blev Majfesten en succes, trods
det faktum at vejrguderne drillede os, så
vi måtte rykke indendørs.

Det ﬁk dog ikke de store konsekvenser,
idet ligesom tidligere år, var diverse boder
og konkurrencer som børnene og ”nogle
voksne” kunne muntre sig med. Foreninger
stillede op med velkendte aktiviteter som
kartoffelknuseren, ønskebrønden, lykkehjulet, vaffelbageriet og motionscyklen.
Musikscenen var ligesom sidste år rykket
ind i gymnastiksalen, som i dagens anledning var pyntet med bøgegrene og syrener.
Det skabte en dejlig ramme for alle de dygtige musikanter. Som afslutning på dagen
inviterede Åløkkescenen på grillmenu, som
blev afviklet i silende regnvejr. Det gik dog
ikke på ingen måde ud over det gode humør hos grillmænderne. Der var lidt færre
spisende end tidlige år, hvilket nok skyldes,
at Å-fri havde solgt pølser med videre hele
eftermiddagen og nok havde mættet nogle
af de sultne maver.

August
9.: Radiotransmission af gudstjeneste i Hans Tausens Kirke
25.: Lammespisning i Trojas klubhus kl. 18
September
1.: Kuréren 7 udkommer
11.: Studievært Paula Larrain, DR,
i kirken kl. 19.30
25.: Babysalmesang i kirken kl.
10.30-12. Første i efteråret
27.: Orgelkoncert i kirken kl. 19.30
ved LaNiche

Glade grillgæster.

Foto: Kuréren

Alle foreninger ﬁk regnskabet til at gå op,
nogle ﬁk et lille overskud. I Åløkkescenen
er vi specielt glade for de mange nye medlemmer, som vi ﬁk i år. Det var betydeligt
ﬂere end tidligere år. Så alt i alt forløb dagen godt og vi glæder os til næste års Majfest (31. maj 2008), og håber at foreningerne vil komme med endnu ﬂere aktiviteter
for børnene - specielt de lidt større børn.
Åløkkescenen
Rikke Trads

Oktober
6.: Kuréren 8 udkommer
November
3.: Kuréren 9 udkommer
6.: Koncert og salmesang kl.
19.30 i kirken med Søren
Andreassen og Holger Lissner
December
1.: Kuréren 10 udkommer
Kalenderen opdateres løbende
på www.aaloekke.dk

Rugårdsvej 54 - Tlf. 65 91 17 33 - Fax 65 910733
Hos os får du:
• God kvalitet
• Bredt udvalg
• Kompetent vejledning
• Mulighed for at prøve cykler før du køber
• God service
• … og meget mere
Kom selv ind og hør nærmere

