kurer ann. dok.

01/09/05

13:38

Side 1

KUREREN
Nr. 7
Udgives i Hans Tausens Sogn
September 2007 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret

13. årgang

Ud af
røret
������������������
���������
��������������������
��������������������������������

������������������������������
BOSCH�����������������������������

�����������������������������
Diagnose
tester...
��������������������������������������

Aaløkkesholm�����������������������������������
A/S er opdateret med
det sidste nye ���������
udstyr fra BOSCH.
����������������
Aaløkkesholm�������������
A/S - Bosch Car Service
Åløkke Allé 2 -��������������
5000 Odense C
Tlf. 66 11 97 92
���������������
www.aaloekkesholm.dk
��������������������

kurer
ann.
dok. 01/09/05
01/09/05 13:44
13:44 Side
Side
kurer
ann.
dok.
2 2

KURÈREN udKURÉREN
udgives
af ÅKUR,
gives
af
ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
Udviklingsråd,
en
samarbejdsoren samarbejdsorganisation
for kvarterets foreninger
ganisation
for kvarterets foreninger
og
institutioner.
og institutioner.
REDAKTØR:
REDAKTØR:
Hans
Faarup, Dr. Olgas Vej 16
Hans29Faarup,
Dr.eller
Olgas
Tlf:
29 13 52
66Vej
19 16
22 09
Tlf:
29
29
13
52
eller
66
Email: hfa@fyens.dk. 19 22 09
Email: hfa@fyens.dk.
KIRKESTOF:
KIRKESTOF:
Lauge
Koch Vestergaard,
Lauge Koch Vestergaard,
Steenbachsvej
2
Steenbachsvej
2 eller 22 18 88 61
Tlf:
66 17 97 17
Tlf: 66 17 97 17 eller 22 18 88 61
ANNONCER:
ANNONCER:
Henrik
Gram, Åløkkevænget 17
Henrik
Gram,
Åløkkevænget 17
Tlf:
66 17
92 66
Tlf: 66 17 92 66
KASSERER:
KASSERER:
Frank
Lindegaard Nielsen,
Frank Lindegaard
Nielsen,
Johannevej
6
Johannevej
6
Email: ﬂn@kmd.dk
Email: ﬂn@kmd.dk
SKRIV TIL BLADET:
SKRIV
TIL
BLADET:
Tjek
først
deadline
for næste
Tjek
deadline
næste
nummer. Ring for
eller
skrivnummer.
til en af
Ring
eller
skriv
til
en
af så.
ovenståenovenstående ... og skriv
de.
aﬂevere
tekst
og foto
på
Du Du
kankan
aﬂevere
tekst
og foto
på cd,
cd,
diskette
eller
papir.
Eller
sende
diskette eller papir. Eller sende mail
mailBladetkureren@yahoo.dk.
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
til:
Bruger
du Word,
Word, kan
kan du
du vedvedBruger du
hæfte
teksten
som
ﬁl.
Ellers
skal du
du
hæfte teksten som ﬁl. Ellers skal
skrive
i
mailens
tekstfelt.
skrive i mailens tekstfelt.
OPLAG: 2200.
2200. Omdeles
Omdeles gratis
gratis 10
10
OPLAG:
gange
om
året
i
Åløkkekvarteret
og
gange om året i Åløkkekvarteret og
Hans
Tausens
Sogn
Hans Tausens Sogn
FORSIDE: Alexander
Danker
TEGNINGER:
Jane Nygaard
TRYK: HO
HO Tryk,
Tryk, Rugårdsvej
Rugårdsvej 101
101
TRYK:

Nye læsere kan
begynde her
Velkommen tilbage
HANS TAUSENS KIRKE

Kære læser. Du sidder med årets syvende
nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren
i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønsker vi dig velkommen, og håber, du også
kunne
tænke
dig at bidrage
med tekst
eller
Efter to
måneders
sommerferie
er Kurébilleder
til
bladet,
der
udkommer
10
gange
ren tilbage i din postkasse igen.
om året.
Kuréren
gratis til alle
husstande
i
Kuréren uddeles
er en forholdsvis
sjælden
blanding
Hans
Tausens
Sogn,
og
dette
kunne
ikke
af kirke- og beboerblad, som nu er godt i
lade
gøre
den faste
støtte
fra vores
gangsig
med
sinuden
13. sæson.
Bladet
udkomannoncører.
Mange
tak
til
dem.
mer første lørdag i hver måned (undtagen
Og
er vedog
det:
Var det stort
ikke noget
at
juli nu
og vi
august)
beskriver
og småt
annoncere
i
Kuréren?
Dels
gør
du
opmærki Hans Tausens Sogn, der strækker sig fra
som
ﬁrma i et blad,
dertilnærlæses
NettopåpåditGlasværksvej
i syd
Kanalvej i
grundigt
i
et
af
Odenses
mest
Nord og fra Nordisk Fjer i vestressourtil Falckcestærke
Og dels
er du så også
stationen kvarterer.
på Rugårdsvej
i øst.
med til at sikre udgivelsen af bladet.
Og
hvorbetaler?
ringer man hen, når vinduerne
Hvem
skal
skiftes,
pudses
op, taget
Bladet kostermurene
omkring
100.000
kronerskif-

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
brugikke
for. Lad
at handle
med dem. Bladet
kunne
os
i
den
forbindelse
nævne,
at
mange
udkomme uden, og jo ﬂere annoncørerafvi
kvarterets
huse
sig deres
har, jo oftere
harnærmer
vi mulighed
for 100-års
at trykke
fødselsdag.
nogle af siderne i farver eller, som i dette
Alle
kvarterets
foreninger
institutioner
nummer,
at trykke
16 siderog
i stedet
for de
er
velkomne
til
at
bruge
Kuréren
til at gøre
normale 12.
opmærksom på deres arrangementer eller
andre
Og tager man billeder fra
Hvemnyheder.
bestemmer?
for
eksempel
en
gadefest eller
en dragetur
Linjen i bladet bestemmes
af bladudvaleller
en
koncert
i
kirken,
så
lad
andre få
get, som er nedsat af udgiveren,osÅKUR,
del
i
oplevelsen.
Send
billeder
og
eventuelt
der er en samarbejdsorganisation for alle
en
lille tekst
til redaktøren.
Adresser Der
står
kvarterets
foreninger
og institutioer.
her
til
venstre.
Og
vil
du
gerne
annoncere,
sidder derfor i bladudvalget repræsentanter
så
Henrik Gram
(66 17 92 66). og
forkontakt
Åløkkescenen,
grundejerforeningen
Faarup
kirken. Bladudvalget mødes toHans
gange
om

om året at producere, trykke og omdele til
året og lægger de store linjer.
samtlige husstande i området.
Bladet redigeres af redaktøren, som er unKirken er den største bidragyder til driften
dertegnede. Du kan altid ringe eller maile,
med et årligt tilskud på 40.000 kroner.
hvis du gerne vil have noget med i bladet,
Åløkkekvarterets
Grundejerforening,
som
men måske ikke
lige ved225
hvordan
man gør.
Almindelig annonce, der fylder en ottendedel
af siden:
kr. plus
er for ejere og lejere i Åløkkekvarteret og
Alle beboere og foreninger i kvarteret er
moms pr. nummer.
Dæhnfeldts Villaby, giver et tilskud på
velkomne til at skrive eller sende billeder
Samme
blot på bagsiden:
285 kr. plus moms.
10.000
kroner,annonce,
mens Åløkkescenen
via
fra arrangementer eller om emner, der vil
Private
annoncer:
Hvis
du
for
eksempel
vil sælge
ditbor
hus,
sine mange arrangementer skaffer et årligt
interessere
os, der
her.eller søger
lejlighed,
kan
du
købe
en
enspaltet
annonce
(samme
bredde som
tilskud på 5000 kroner.
her tilkroner
venstre):
De kolofonen
resterende 50.000
sikres 300
af enkr. Skriv til Kuréren
Øvrige
fraerbeboer
(for eksempel
efterlysning
række
lokalemeddelelser
annoncører. Det
dem, hvistil beboer
- den skriver
til dig
ﬁrmanavne
du eller
kan selignende)
i bunden afersiderne,
Hans Faarup
af cykler
gratis. Dem bringer vi under Opslagstavog du
må
gerne
sige
tak
for
støtten
ved
Mob:
29 29 13 52
len på side 11

Annoncepriser i Kuréren

Deadline
næste
nummer:
23. september
Deadline
forfor
næste
nummer:
18. september
Udkommer
6. oktober.
weekend
i oktober
Bladet
udddeles
1.Omdeles
oktoberførste
(altid
1. lørdag
i måneden)

V/Allan
Rasmussen
- Abigaelsvej
- 5000
Odense
V/Allan
Rasmussen
- Abigaelsvej
13 13
- 5000
Odense
C C
Telefon
- Mobil
Telefon
6565
91 91
2222
5050
- Mobil
4040
4242
71 71
75 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
55
Tlf.
66
13
55
03
Biltlf.
22
10
55
04 04
Tlf.
66
13
55
03
Biltlf.
40165403
Tlf. 66 13 55 03 Biltlf. 40165403

Erhvervogogprivat
privat
Erhverv
2

Musikalsk pilgrimsrejse
Nye læsere kan
KURÈREN udgives af ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Torsdag
27. september klokken 19.30 er
der Udviklingsråd,
koncert i Hans Tausens Kirke.
en samarbejdsorganisation
kvarterets
Ensemblet
Via for
Artis
Konsort foreninger
spiller
og
institutioner.
”Stjernevejen” - en musikalsk rejse ad
pilgrimsruten fra Tyrsted ved Horsens til
REDAKTØR:
Santiago
de Compostela i Spanien - med
Hans Faarup,
Dr. Olgas
Vej 16 sagn
ledsagelse
af spændende
fortællinger,
Tlf:
29
29
13
52
eller
66
19 22 09
og anekdoter.
Email:
hfa@fyens.dk.
Via Artis Konsort er et internationalt sammensat ensemble med fokus rettet mod
KIRKESTOF:
middelalderens
og renæssancens musikLauge Gruppen
Koch Vestergaard,
repertoire.
udorsker form og
Steenbachsvej
indhold
i den tidlige2 musik, med en særlig
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
SKRIV TIL BLADET:
Tjek først deadline for næste
nummer. Ring eller skriv til en af
ovenstående ... og skriv så.
Du kan aﬂevere tekst og foto på cd,
diskette eller papir. Eller sende mail
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
Bruger du Word, kan du vedhæfte teksten som ﬁl. Ellers skal du
skrive i mailens tekstfelt.
OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
gange om året i Åløkkekvarteret og
Hans Tausens Sogn

vægt lagt på tidsløse begreber som klang,
improvisation, puls og rytmisk ”taft”.
Aftenens ensemble består af mezzosopranen Monika Czalej, Poul Udbye PockSteen på portativ (orgel), Anne Marie Høst
Kære læser.påDu
siddergambisten
med åretsMogens
syvende
Mortensen
harpe,
nummer
af
beboerog
kirkebladet
Kuréren
Rasmussen og slagtøjsspilleren Joanna
iStroz.
hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønsker viogdig
og håber,
du også
Kom
hørvelkommen,
et sjældent spillet
program
kunne
tænke
dig
at
bidrage
med
tekst
eller
af førsteklasses musikere.For alle interesbilleder
til
bladet,
der
udkommer
10
gange
serede henvises til hjemmesiden www.
om året.
musica.nu.
Kuréren uddeles gratis til alleIrina
husstande
i
V. Natius
Hans Tausens Sogn, og dette kunneorganist
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-

begynde her

tes FORKVINDE:
ud eller hvad der nu ellers er af charmeJoan
Kjærhus iMunk,
rende
oplevelser
et gammelt hus? Ja, man
Email:
joanogtorben@hotmail.com
griber da det
seneste nummer af Kuréren
66 11
28et telefonnummer på
og Tlf:
ser, om
der94
står
lige den håndværker, man har brug for. Lad
os iSEKRETÆRER:
den forbindelse nævne, at mange af
Trine Bruun
Sørensensig deres 100-års
kvarterets
huse nærmer
66
19
43
54
fødselsdag.
Alletrinebruun@gmail.com
kvarterets foreninger og institutioner
og Anne Due
er velkomne
til atIversen,
bruge Kuréren til at gøre
Email:
anne@dueiversen.dk
opmærksom på deres arrangementer eller
Tlf:nyheder.
66 14 74Og
65tager man billeder fra
andre
for eksempel en gadefest eller en dragetur
KASSERER:
eller
en koncert i kirken, så lad os andre få
Trads, Send billeder og eventuelt
delRikke
i oplevelsen.
Email:
rikket@nal-net.dk
en lille tekst
til redaktøren. Adresser står
Tlf:
66
11 88Og
33vil du gerne annoncere,
her til venstre.
så kontakt Henrik Gram (66 17 92 66).
BESTYRELSEN:
Hans Faarup
Erling Janum, 65 91 36 51
janum@mobilixnet.dk
Dorthe K. Thuelsen, 66 12 41 08
dogs@nalnet.dk
Mogens Michael Møller,
65 90 62 03
Almindelig annonce, der fylder en ottendedel
af siden: 225 kr. plus
familien.moeller@nal-net.dk
moms pr. nummer.

Annoncepriser i Kuréren

Samme annonce, blot på bagsiden: 285 kr. plus moms.
SUPPLEANTER
Private annoncer: Hvis du for eksempel
vil sælge dit hus, eller søger
og arbejdsgruppe:
lejlighed, kan du købe en enspaltet annonce
(samme bredde som
Bodil Fauerskov, Betina Ludvigsen,
kolofonen her til venstre): 300 kr.
Niels Fritsen, Lene Blåbjerg
Øvrige meddelelser fra beboer til beboer (for eksempel efterlysning
af cykler eller lignende) er gratis. DemKONTINGENT:
bringer vi under
OpslagstavMedlemskab
af
len på side 11
Åløkkescenen koster 100 kr. årligt
pr. husstand. 50 kr. for pensionister.
Kontakt kasserer Rikke Trads,
hvis du vil støtte kulturarbejdet i
kvarteret.
18.
september

TEGNINGER: Jane Nygaard
TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101

Deadline for næste nummer:
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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KURÈREN udgives af ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
en samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger
og institutioner.
FORMAND: Kim H. Rask,
Rasmus Nielsens Vej 30
Tlf: 66 17 85 31
Email: fam.rask@get2net.dk

REDAKTØR:
Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16
Tlf: 29 29 13 52 eller 66 19 22 09
Email: hfa@fyens.dk.

NÆSTFORMAND:
Stephan Brandt, Dr. Olgas Vej 4
Tlf: 65 91 17 91

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

KASSERER:
Hans Gammelgaard, Abigaelsvej 4,
Tlf: 66 11 97 27

ANNONCER:
Henrik Gram, Åløkkevænget 17
Tlf: 66 17 92 66

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.

KASSERER:
Frank Lindegaard Nielsen,
Johannevej 6
Email: ﬂn@kmd.dk

Side 12

Nye læ
begynd

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

Formand Kim Rask (tv.) og næstformand Stephan Brandt sled for sagen. Foto: Kuréren
SKRIV TIL BLADET:
Tjek først deadline for næste
nummer. Ring eller skriv til en af
ovenstående ... og skriv så.
Almindelig annonce,
Du kan aﬂevere tekst og foto på cd,
moms pr. nummer.
diskette eller papir. Eller sende mail
Det stod ikke ned i stænger – til:
det Bladetkureren@yahoo.dk.
stod ned i højde holdt vi en ekstra Lille Samme
Brændedagannonce, blo
søjler, da bestyrelsen med børn
søndag
før sankthans, hvor bålet
kom annoncer:
op i
Private
Hvi
Bruger
dufør
Word,tre
kandage
du vedsankthans sankede brænde til hæfte
årets bål
ved somenﬁpassende
højde.
teksten
l. Ellers skal
du
lejlighed, kan du køb
Store Brændedag.
Der var masser af øl, vand ogkolofonen
pølser, så her til vens
skrive i mailens tekstfelt.
To ture med trailer rundt i skoven
grillfesten blev henlagt
til kasserer
Øvrige
meddelelser fr
blev det til, inden regnen satteOPLAG:
en
havestue på
2200. OmdelesHans
gratisGammelgaards
10
af cykler eller lignend
stopper for arbejdet. Det var glimAbigaelsvej,
gange om året i Åløkkekvarteret
og og vi kan bare sige,
lendem,
på der
side 11
rende vejr før og det var glimrende
at det var synd for alle
Hans Tausens Sogn
vejr efter, så jeg tror, at vi lige præcis
ikke deltog. Vi havde det nemlig
ramte de to timer til at stable bål,
sjovt.
TEGNINGER: Jane Nygaard
hvor regnen væltede ned. Vi skyndte os for Men I kan jo være med til næste Store
Deadline
at sikre at kernen kunne stå i ly
af så meget
før sankht- for næste
TRYK:
HO Tryk,Brændedag,
Rugårdsvejsom
101er søndagen
brænde som muligt.For at få ordentlig
hans 2008.
Hans Faarup
Bladet
udddeles 1

Våde Brændedag

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

4

Velkommen i bydelens største

Turen gikNye
tillæsere
Fanøkan
KURÈREN udgives af ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
Denen10.
juni havde vi vores
samarbejdsorårlige
sogneudﬂugt,
som i år
ganisation for kvarterets
foreninger
gik og
til institutioner.
Fan.

begynde her

tes ud eller hvad der nu ellers er af charmeKære læser. Du sidder med årets syvende
Vi startede
med en kort
nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren rende oplevelser i et gammelt hus? Ja, man
REDAKTØR:
morgengudstjeneste
Hans Vej 16
griber da det seneste nummer af Kuréren
i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønHans Faarup, Dr.iOlgas
Tausens
Kirke,
og
derefter
og ser, om der står et telefonnummer på
sker vi dig velkommen, og håber, du også
Tlf: 29 29 13 52 eller 66gik
19 22 09
turen
med dobbeltdækkerbus
lige den håndværker, man har brug for. Lad
kunne tænke dig at bidrage med tekst eller
Email:
hfa@fyens.dk.
mod Fanø.
billeder til bladet, der udkommer 10 gange os i den forbindelse nævne, at mange af
MedKIRKESTOF:
usvigelig sikker hånd
kvarterets huse nærmer sig deres 100-års
om året.
havde
sognepræst
Laila Groes
fødselsdag.
Kuréren uddeles gratis til alle husstande i
Lauge
Koch Vestergaard,
sørget
for det mest2pragtfulde
Alle kvarterets foreninger og institutioner
Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke
Steenbachsvej
sommervejr,
ﬁk18 88 61
lade sig gøre uden den faste støtte fra vores er velkomne til at bruge Kuréren til at gøre
Tlf: 66 17og
97undervejs
17 eller 22
vi vores formiddagskaffe med
opmærksom på deres arrangementer eller
annoncører.
Mange
tak til dem.
Indtryk fra turen
til Fanø.
Fotograferet
af
rundstykker,
som vores ﬂinke
andre nyheder. Og tager man billeder fra
nu vi er ved det: Var det ikke noget at
ANNONCER:
Gunner BaiOg
Andersen
damer
havde
sørget
for.
annoncere i Kuréren? Dels gør du opmærk- for eksempel en gadefest eller en dragetur
Henrik
Gram,
Åløkkevænget
17
eller en koncert i kirken, så lad os andre få
som på dit ﬁrma i et blad, der nærlæses
Tlf: 66 17 92 66
Køretur på stranden
del i oplevelsen. Send billeder og eventuelt
grundigt i et af Odenses mest ressourEfterKASSERER:
en dejlig middag på
en lille tekst til redaktøren. Adresser står
cestærke kvarterer. Og dels er du så også
FanøFrank
Krogaard
i Nordby,
her til venstre. Og vil du gerne annoncere,
med til at sikre udgivelsen af bladet.
Lindegaard
Nielsen,
ﬁk vi
en lokal guide
med til
så kontakt Henrik Gram (66 17 92 66).
Og hvor ringer man hen, når vinduerne
Johannevej
6
at vise
os øen.
Vi kørte på
Hans Faarup
skal skiftes, murene pudses op, taget skifEmail:
ﬂn@kmd.dk
stranden til Sønderho, og
midtvejs
gjorde
holdt for at
SKRIV
TIL vi
BLADET:
gå op
på
Fanøs
højeste
punkt,
Tjek først deadline for
næste
Pælebjerg
(21
meter),
hvorfra
nummer. Ring eller skriv til en af
vi havde
en ﬂot udsigt
over så.
ovenstående
... og skriv
Almindelig annonce, der fylder en ottendedel af siden: 225 kr. plus
Vesterhavet.
Du kan aﬂevere tekst og foto på cd,
I Sønderho
så
vi
først
kirken,
moms pr. nummer.
diskette eller papir. Eller sende mail
hvorefter
turen
gik
til
fods
Samme annonce, blot på bagsiden: 285 kr. plus moms.
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
til Sønderho
til etkan
dejligt
Private annoncer: Hvis du for eksempel vil sælge dit hus, eller søger
Bruger duKro
Word,
du vedkaffebord.
Efter kaffen
hæfte teksten
som ﬁl.havde
Ellers skal du
lejlighed, kan du købe en enspaltet annonce (samme bredde som
vi lejlighed
til på egen
hånd
skrive i mailens
tekstfelt.
kolofonen her til venstre): 300 kr.
at se lidt på de gamle huse i
Øvrige meddelelser fra beboer til beboer (for eksempel efterlysning
Sønderho,
inden
vi samledes
OPLAG:
2200.
Omdeles gratis 10
af cykler eller lignende) er gratis. Dem bringer vi under Opslagstavvedgange
bussenom
foråret
køre
hjem til
i Åløkkekvarteret
og
len på side 11
Odense
Vi var
hjemme
Hansigen.
Tausens
Sogn
ved 19,30-tiden efter en skøn
og begivenhedsrig
TEGNINGER:dag.
Jane Nygaard
En stor tak til Laila for en
Deadline for næste nummer: 18. september
dejlig
tur. HO Tryk, Rugårdsvej 101
TRYK:
Gunner Bai Andersen
Bladet udddeles 1. oktober (altid 1. lørdag i måneden)

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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Sådan ser der ud i kloakrøret dybt under Åløkkeskoven. Røret har en diameter på toenhalv meter. Selv om det var midt om sommeren,
var det ret koldt, og man skulle passe på ikke at glide i den lille bæk i bunden.

En skovtur under jorden
Tunnelvandringen under Åløkkeskoven
fandt sted onsdag den 13. juni.

I løbet af to timer gik i alt 180 beboere
gennem det 800 meter lange rør, som snart
bliver en del af Odenses store kloakeringsprojekt i vores del af byen.

Første beboer gennem røret var Poul
Skræp (ellers normalt kendt i forbindelse
med fårelauget og sankthansbålet). Modsat
hvad vi havde forventet, var der helt lyst
i røret, fordi der var opsat arbejdslamper
for hver fem meter. Men det var godt nok
koldt. Omkring 10 grader. Og i bunden løb
en lille bæk af vand konstant. Men det er
ingenting imod de vandmasser røret skal
kunne tage imod. Imponerende stigning,
når man tænker på, at vi klatrede 10 meter

Tv: Nedstigningen begyndte i hullet ved
den gamle
håndboldbane
på Næsbyvej.

Th: Her kom vi ud.
Gennem gravemaskinens
gab lige vest for
Bolbro Rende.
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ned under jorden nede ved den gamle
håndboldbane ved Næsbyvej og derefter
gik så stejlt opad, at vi kom ud fem meter
under overﬂaden oppe ved Bolbro Rende.
Pudsig fornemmelse at skulle vride sig ud
gennem gabet på en gravemaskine.
Tunnelturen var arrangeret af Åløkke
Skovlaug og Odense Vandselskab. Begge
regner med ﬂere arrangementer efterhånden som genopretningen skrider fremad.
Tekst og foto: Hans Faarup

Alternativ klinik
på den gamle fabrik
Hypnose, NLP-terapi og healing rykker
ind i den gamle fabrik i gennemrenoveret bygning ud mod Mogensensvej.
Enigmas er navnet på et kursus- og uddannelsescenter, der 1. september åbner i
Bygning 12 på det gamle fabriksområde.
Det er den bygning, der ligger til højre
for porten på Mogensensvej, hvor der nu
er indgang til de store lyse lokaler med rå
murstensvægge.
Her kan man fremover møde terapeuterne
Hege Christin Knutsen og Helena Lykkegaard. Hvis nogle af læserne synes sidstnævntes navn virker bekendt, kan det være
fordi hun i 10 år var ansat som pædagog i
skolefritidsordningen på Åløkkeskolen.
Ved siden af har hun har løbende taget
en lang uddannelse i hypnose og NLPterapi,og er i dag også terapeut og underviser inden for Reikki-healing. Hege Christin
Knutsen underviser i NLP og hypnose.
Tre klinikker
Tilsammen vil de tilbyde kurser, uddannelse, foredrag, yoga, koncerter, udstillinger
og meget mere.
- Vi kalder det et uddannelsescenter med
arbejdende klinikker. NLP står for Neurolingvistisk Programmering og handler om
at få de resultater, vi tænker på. Man kan
få terapi hos os og man kan lære at give
terapi, forklarer Helena Lykkegaard.
I bygningen er der indrettet tre klinikker,
hvoraf den ene bliver lejet ud til en massør,
samt et stort undervisningslokale. Det er
der 16 bløde stole står i hesteskoform og
venter på at tage imod kursisterne.

Hege Christin Knutsen
(tv.) og Helena Lykkegaard i det store kursuslokale. Foto: Kuréren

Den gamle Bygning 12
får udgang ud mod Mogensensvej, hvor skiltet
fra det øverste billede
hænger, når dette blad
udkommer. Foto: Kuréren
Navnet Enigmas er inspireret af det græske
ord for gåde, fordi husets aktiviteter handler om at bryde koderne og ﬁnde nøglen til
udvikling i sig selv.
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Alle i kvarteret er inviteret til åbningsreception lørdag den 1. september fra klokken 14 til 17.
Hans Faarup

Ørnen og
mange hek
Et hul i jorden, en rist - og

Maja, Johanne og Nadja.
Sankthansaften 2007 blev en uforglemmelig aften. Både på grund af det fantastiske
vejr og Rasmus Lyberths båltale, som var
mere sang end tale.
I dagene op til havde der været noget blandet vejr og blandt andet temmelig meget
regn på Sjælland. Den 23. juni begyndte lidt
gråt, lummert og med spredte byger, men
mirakuløst var alle byger væk inden klokken
19.
Syv selskaber havde taget chancen og holdt
fællesspisning på Den Gamle Golfbanes
nyslåede græs. Et enkelt selskab havde slået
et kæmpetelt op til hele familien, mens de
andre brugte trillebøren som grill eller som
transportmiddel.
Temperaturen havde været oppe på 24 i

løbet af dagen, og der var behageligt mildt
klokken 20. Kun en doven vind blæste lidt
ned gennem bakken. Lige vejret til skjorteærmer og T-shirt. Solen gik ned med skarpe
og varmende stråler og aﬂøstes af halvmånen senere på aftenen.
Helt i grundejerforeningens ånd bestod årets
bar blot af en trailer fyldt med øl og vand.
Åløkke Skovlaug styrede drikkevarerne.
Masser af hekse
Aldrig har vi set så mange hekse. Det, der
egentlig startede som en nødløsning, fordi
Inge-Lise Bagge ikke længere havde lyst til
at lave den årlige heks og derfor ”udliciterede” opgaven, har udviklet sig til et stort og
festligt indslag. 14 hekse havde vi i år. Den
ene større end den anden.
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Som nyvalgt formand for grundejerforeningen var Kim Rask født formand for heksebedømmelseskomiteen, som kom på hårdt
arbejde. Komiteen besluttede at fordele de
tre hovedpræmier efter forskellige kriterier.
Tredjepræmien gik til Malthe for mormorheksen, fordi det var en god gammeldags
heks med nylonstrømper og mormors aﬂagte
sommerkjole.
Maja, Johanne og Nadja blev nummer to
på grund af detaljen med edderkopperne fra
næsen og i hånden
Årets heksevinder blev Marie Wesselhöft og
hendes lillesøster Anna Wesselhöft. Hæderen blev tildelt for den ﬁne heks med en
rigtig kost og ﬁne sko. Simpelthen den mest
vellignende heks, blev de mandlige medlemmer af komiteen enige om. Og de er alle

gift,
Ann
lille
tætt
Vind
og a
to sl

Fan
500
papi
lød
sone
det v
Ras
orde
for a
ande

g de
hekse

En grøndsagsheks.

Fin detalje med edderkoppen.

Miss Bloksbjerg nettes inden bedømmelsen.

en rist - og så er der mad.
Aldrig har der været
så mange hekse på
bålet

a.

Vi nderne: Anna og Marie.

Midsommervisen afsynges, mens bålet blusser.

insedt
de
er.
r-

gift, så de ved, hvad de taler om. Marie og
Anna bor i øvrigt i det nederste hus på det
lille Åløkkevænge, så de bor faktisk næsten
tættest på bålpladsen af alle.
Vinderne ﬁk en kurv med dvd’er, cola, slik
og andet godt. Alle andre heksedeltagere ﬁk
to slikposer pr. heks

er ikke så svært, vi spørger bare nogen, der
bor i kvarteret.
- Det er nøjagtig ét år siden, jeg ﬂyttede
hertil fra Grønland. Jeg vil hilse jer. Og jeg
vil hilse det fantastiske vejr og opfordre jer
alle til at forestille jer, at I er Ørnen – hvis I
ikke forstår, hvad jeg synger, sagde Rasmus
Lyberth.
- Det har taget mig 56 år at komme her og
synge for jer. I skal altid være glade, fortsatte han.
Og selv om vi ikke kunne synge med på
sangen om ørnen - ikke alle i hvert fald - var
det fantastisk at opleve Grønlands gennem
alle tider største sanger synge to sange ved
vores bålaften.
Bagefter ﬁk Rasmus Lyberth sin vingave på
en trillebør, så han kunne trille den hjem på

agte

fra

t og

n
mest
em-

Fantastisk stemme
500 sange blev delt ud – i år trykt på grønt
papir. ”Er det BS, der skal synge i aften?”,
lød råbet fra én, der syntes han kendte personen på sanghæftet. Men det var det ikke,
det var nemlig sangeren og skuespilleren
Rasmus Lyberth, som blev introduceret med
ordene om, at vi efterhånden har tradition
for at vores båltaler er mere spændende og
anderledes end de andres båltalere – og det
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Hyren slæbes hjem.
ægte grundejervis.
Lyberth med i koret
Og så sang Syngedrengene og Syngepigerne
fra Åløkke de tre omdelte sange. Meget dybt
og meget smukt og med Rasmus Lyberth
som medlem af koret. Det var hans første
sankthansbål nogensinde, men han havde
ingen problemer med at følge med i Midsommervisen.
Poul Skræp tændte bålet, der første sendte
en fæl grå sky op og derefter – wusssh
– brød ud i lys lue. Hemmeligheden var et
udgået lærketræ, der blev fordelt over en
kerne af knastørre halmballer. Bålet brændte
varmt og længe, og det blev en af de bedste
sankthansaftener i lange tider.
Hans Faarup
Tak til alle 600, der deltog.

I årenes løb
har skoven
arbejdet sig ind
på hytten. Ole
Søgaard (t.v.),
Søren Nielsen
og Knærke Søgaard var blot
nogle af de, der
brugte mange
kræfter på at
fjerne træerne
og deres rødder
igen.
Foto:
Lars Schmidt

Fra golfhus til spejderhytte
Rugårdsvej til fårefolden lige ved
siden af skoven.
Det ejes af Odense Kommune og
har i mange år været hjemsted for
Gangklubben Troja, der efterhånden
dog kun brugte huset sparsomt.
Derfor har kommunen nu lånt hytten
ud til KFUM Spejderne Gråbrødre
Gruppe, der ellers holder til i lokaler
ved Hans Tausens Kirke.
Huset trænger til lidt mere end blot
en kærlig hånd, før det er i ordentlig
stand. Kommunen har lovet at stå
for en renovering i samarbejde med
spejdergruppen - og nu er det så
muligt for håndværkerne at komme
til.
Hvis nogen er interesseret i at
deltage i kvarterets spejdergruppe,
kan de henvende sig til Lauge
Vestergaard, telefon 66 17 97 17 både børn og voksne er velkommen.
Jesper Beenfeldt Nielsen

Det tidligere så stille træhus ved
Åløkkeskovern blev pludselig
genstand for en hvirvelvind af
aktivitet søndag 12. august.
Huset, der for årtier siden rummede
en golfklub, blev i løbet af søndagen
gjort klar til en ny og mere aktiv
fremtid som spejderhytte.
Spejdere, ledere og forældre
brækkede ned, ryddede op, smed ud
og fjernede beplantning dagen lang
på gruppens første men nok ikke
sidste arbejdsdag i hytten.
Men de var langtfra alene om
arbejdet. Medlemmer af Fårelauget
og Kållauget, som en gang imellem
låner huset, gik forrest i det store
arbejde.
Resultatet er til at få øje på. Huset,
der tidligere lå halvt skjult af
vildtvoksende beplantning, har
fået lys og luft, og god plads til de
udendørs aktiviteter.
Indendørs er et nedslidt køkken, det
meste af inventaret, gulvtæpper og
en utrolig bunke rod forsvundet.
Træhuset ligger ved siden af
tennisbanerne på vejen, der fører fra

Thomas Nielsen sørger for, at
bogstaverne ”GK Toja” nu er væk,
ligesom klubben af samme navn,
der tidligere brugte huset, som nu er
spejderhytte.
Foto: Lars Schmidt
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Side 12

Dræb sneglene

120
nye huse
Det er ikke hver dag et gammelt

Den iberiske skovsnegl er en plage for haveejerne, fordi den
totalt kan rasere køkken- og prydhaver. Vi har plukket i
Skov- og Naturstyrelsens råd om at bekæmpe den.
Hver dræbersnegl lægger op til 400 æg. To
snegle i en have i år kan teoretisk blive til
800 snegle næste år. Herunder står hvad du
kan gøre før din have bliver angrebet, og
efter den er angrebet.

Før de kommer:
Vær opmærksom
ved køb eller bytte af planter.
- Spørg på planteskolen om de har tilfælde
af dræbersnegle.
- Kig jorden omkring rødderne godt efter
for snegle og snegleæg.
- Vask eventuelt jorden forsigtigt af
rødderne. Så kan du fjerne snegle og æg.
Gør din have
mindre egnet for snegle
- Giv naturlige fjender en plads i haven.
Sørg for, at der lidt krat eller buskads,
hvor pindsvin, fugle og biller kan være
i fred. Vær dog opmærksom på, at de
forhold de naturlige fjender har behov for,
er nogle af de samme som er gunstige for
dræbersnegle. Lad derfor ikke krattet støde
lige op til køkkenhaven.
- Hold orden i haven. Sørg for, at der ikke
ligger gamle blade, brædder eller lignende,
der kan give gode opholdssteder for
sneglene. Sørg for at holde græsset kort, så
det ikke holder på fugten.
- Sneglehegn. Det kan være en god ide at
opsætte et sneglehegn langs med skellet,
hvos ens have grænser op til brakmarker
eller naturarealer, hvor sneglene kan trives
i fred. Det kan ikke helt forhindre sneglene
i at komme ind, da de kan gå uden om
hegnet, men kan dog tage det værste tryk.

samlinger af 20-30
æg.
- Æggene er hvidlige, kuglerunde og 3-4
mm i diameter.
- De lægges på jorden typisk under
bunddække, krukker, brædder eller i
kompost.
Aﬂivning af snegle
- Når sneglene er indsamlet, skal de
aﬂives.
- De må under ingen omstændigheder blot
ﬂyttes til andre områder.
- Aﬂivning bør ske hurtigt, så dyret ikke
lider.
- Sneglene kan samles i en spand og
hældes over med kogende vand. De dør
straks.
- De kan hakkes over med en spade, eller
klippes over med en saks.
- Snittet bør ligge omkring åndehullet for
at sikre en hurtig død.
Af andre bekæmpelsesmetoder foreslår
Skov- og Naturstyrelsen ”ølfælder”. Øllet
kommes i en nedgravet beholder eller ﬂad
skål og stilles ud om aftenen. Sneglene
tiltrækkes af duften, kravler op i skålen og
drukner.
De døde snegle kan graves ned. Efterlades
de på jorden, vil de tiltrække andre snegle,
hvilket man også kan anvende målrettet
som lokkemad.
Grundejerforeningens bestyrelse
Læs mere på: www.skovognatur.dk/emne/
naturbeskyttelse/invasivearter/dyrearter/
iberisk

bykvarter som Åløkkekvaret får nye
huse, og nu er der tilmed udsigt til at
få 120 huse på én gang. Varde-ﬁrmaet REKA-Gruppen vil bygge 120
huse på den vestlige side af Odense
Havn med udsigt over til den kommende svømmehal på Kulturøen.
De 120 lejligheder bygges uden
bopælspligt og ventes at stå færdig i
2010. REKA-gruppen har tidligere
skudt penge i feriebyer som Klinten
Faaborg og Rudkøbing Skudehavn.
De 120 huse skal bygges lavt og
sno sig ned langs Åløkkeskoven, og
bygherren har i et interview i Fyens
Stiftstidende 21. august lovet, at
husene bliver forholdsvis ﬂade, så de
ikke står i vejen for havneudsigten
fra skoven.
Hans Faarup

Byggeri ved kirken

Arbejdet med byggeri af nyt kapel
og omdannelse af det nuværende
kapel til kontor er nu godt i gang,
og ifølge arkitektens tidsplan skulle
kontoret være færdig den 1. oktober
og kapellet den 20. oktober.
Frank Lindegaard Nielsen

Konﬁrmandstart

Vi mødes første gang i Hans Tausens
Kirke på disse datoer:
7. e (Tarup Skole): Tirsdag den
11.september klokken 8.
7.d (Tarup Skole): Onsdag den
12.september klokken 8. Laila Groes

Når de er her:
Indsamling af snegle og æg
- Sneglene er mest aktive om natten.
Derfor er det nemmest at ﬁnde dem om
morgenen eller om aftenen, når duggen
falder.
- Sneglene vil gemme sig et fugtigt sted
om dagen og ved at udlægge gemmesteder
som for eksempel våde sække, kan man
gøre det lettere at samle sneglene.
- Det er desuden en god ide at lede efter

Bjarne Nielsen - Åløkke Allé 27
Lukket mandag

65 911 311
11

Gudstjenester
Søndag 9. september kl. 10
14. søndag efter trinitatis.
Direkte radiotransmission af
gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost.
Søndag 16. september kl. 10
15. søndag efter trinitatis.
Prædikant: Annette Jørgensen.
Søndag 23. september kl. 10
16. søndag efter trinitatis.
Høst- og velkomstgudstjeneste for årets
konﬁrmander. Se omtale i bladet.
Søndag 30. september kl. 10
17. søndag efter trinitatis.
Prædikant: Hans Jørgen Jeppesen.
Søndag 7. oktober kl. 10
18. søndag efter trinitatis.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost.
Søndag 14. oktober kl. 10
19. søndag efter trinitatis
Prædikant: Hans Jørgen Jeppesen.
Gudstjenester på
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag 6. september kl. 10.30
(altergang)
Torsdag 4. oktober kl. 10.30
Torsdag 8. november kl. 10.30
(altergang)

Høstgudstjeneste
for hele familien
Høstgudstjeneste og velkomstgudstjeneste for de nye konﬁrmander søndag den
23. september kl. 10.

Duggede æbler
ligger under træerne
Grønne nødder
sidder fast i haserne,
og tomater modnes i mængder.
Sensommerens særegne sødme.
Menneskers og dyrs føde
er snart bragt i hus.
Evige Gud,
tak for fylde og rigelighed,
tak for forråd,
tak for høst.
(Esther Boch)
Man kan spørge sig selv, hvad høstgudstjenesten kan bruges til i dag, hvor der jo

NAM-NAM
Billederne på
disse to sider
er fra den
årlige lammespisning i
Åløkke Fåreholderlaug.
Spisningen
fandt sted i
lørdags.
Foto:
Christian
Tvede
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som bekendt bliver færre og færre gårde
i Danmark – og her hos er der jo slet ingen.
Men høstgudstjenesten er en anledning til ,
at mødes i glæde og taknemmelighed over
alt det, som virkelig betyder noget i livet,
alt det som vi får gratis, og kun kan betale
for med tak.
Kirken vil være smukt pyntet, og vi vil
sammen synge de glade, kendte høstsalmer.
Vores organist opfordrede i sidste nummer af Kuréren lokale ”spillemænd” til at
medvirke ved høstgudstjenesten, og Birthe
Nielsen (harmonika), Ella Hansen (harmonika), Vibeke Nielsen (klaver), Folmer
Hansen (bas), Kurt Jensen (violin) og Tove
Bindslev (violin) har taget udfordringen
op. Vi glæder os

Laila Groes

NAM-NAM
Der var 80
deltagere i spisningen af lammene. Næste
år kommer der
får igen på Den
Gamle Golfbane, og Åløkke
Fårelaug kan
godt bruge ﬂere
medlemmer til
at passe de nye
får.
Foto:
Christian Tvede

Skovens planter
... og havernes

Åløkke Skovlaug arrangerer skovvandring med naturvejleder Poul Bjerregaard 26. september.

Vi inviterer til en tur rundt i skoven, hvor
vi skal høre om de træer og planter, der er
kendetegnende her. Måske ﬁnder vi også
de få stykker, der er af den mere sjældne
Skærm Elm.
Samtidig skal vi snakke om de arter, man
kan sige ikke hører hjemme her. Skoven
bliver påvirket fra haverne og kulturlandskabet, og der kommer mange planter udefra ved selvsåning eller haveaffald. Mange
er harmløse, der blot skæmmer billedet
af en skov, mens andre faktisk kan presse
nogle vilde arter ud.

Nøøj, det’ for børn

Hvor stor er kirkeklokken? Hvad er en
prædikestol ? Hvorfor bli’r de små børn
døbt? Der er rigtig mange spørgsmål,
når vi har børnene fra 3. klasse i kirken.
Hans Tausens Kirke inviterer børn fra
3. klasse på Åløkkeskolen til at være
med cirka 10 tirsdage her i efteråret til
juniorkonﬁrmand-undervisning. Der
vil som afslutning på forløbet være en
børnegudstjeneste hen under jul, som
børnene selv er med til at stå for.
Anne-Gerd Bonde
Sognemedhjælper

Husk babysang

Der er til tider en voldsom traﬁk af haveaffald ud i skoven, og dette arrangement
skulle gerne skabe en lidt større bevidsthed
om, hvad det medfører, når det er haveplanter, der kan vokse videre derude.
Hvis der er nogle steder, hvor det er værd
at rense ud i vegetationen, så kan vi aftale
det med Park og Vej og arrangere en anden
dag, hvor vi trækker i arbejdstøjet. Ellers
kan folk med have ud til skoven tage det
værste ud for dem.
På vegne af Åløkke Skovlaug
Anders V. Munch, 66 11 20 78
Tid: 26. september, kl. 17.30.
Mødested: Stien v/Åløkkevænget 10

Hans Tausens kirke starter babysalmesang tirsdag 25. september kl. 10.30
til 12.00. Det er kirkens organist, Irina
Natius, som sørger for de musikalske
aktiviteter, og sognemedhjælperen medbringer diverse rekvisitter. Tilmelding
er nødvendig til enten kirkekontoret, organisten eller sognemedhjælperen. Læs
artikel i forrige nummer af Kuréren.
Anne-Gerd Bonde

Radioen sender
fra kirken

Søndag den 9. september får Hans Tausens Kirke besøg af DR. Gudstjenesten
sendes denne søndag direkte fra kirken,
og har man ikke mulighed for selv at
Jacks portservice
være tilstede, kan den høres på P1skilteoplæg
klok- 01
ken 9.54.
Anne-Gerd Bonde

skiltemål:1200x1000mm

ta’ os
for pengenes skyld

Jacks Portservice
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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Onsdagscaféen har
mange forskellige
gæster. For eksempel
i april i år, da blomster Gunnar Pedersen
demonstrerede sit
håndværk.
Foto: Gunner Bai
Andersen

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. Prøvel- sesattest 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.

Onsdagscaféens
program i efteråret
Så er der igen åbent i caféen hver
onsdag i Hans Tausens Kirke.

om at være observatør, når der skal
indføres demokratiske valg ude i verdenen.

Onsdagscaféen er åben fra klokken 14.30
til 16.30. Hver uge er der en eller ﬂere
gæster, og der er noget for enhver smag.
Det kan være et foredrag, en
rejsebeskrivelse, et debatoplæg, musikalsk
underholdning eller noget helt femte.
Der er kaffe og te og tid til en snak og
en sang. Prisen er 15 kroner og alle er
velkomne til at deltage.

Onsdag 19. september
Du skal ikke tænke på din far og mor.
Historiker Maria Rytter, Broby, fortæller
om forholdene på landets børnehjem i det
20. århundrede.

Onsdag 5. september
Barn i Nazi-Tyskland.
Foredrag ved Gabrielle Guldborg, Odense.
Hun fortæller om sin egen barndom i
Tyskland under krigen.
Onsdag 12. september
Rejsende i demokrati.
Sognepræst Søren Siverts, Frederiksberg,

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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Onsdag 26. september
Musikalsk eftermiddag.
Koraspiller Basiru Suso fra Vestafrika,
nu bosiddende i Danmark – fortæller og
spiller på en kora, som er et 21-strenget
instrument.
Onsdag 3. oktober
Myanmar i ord og billeder.
Sygeplejerske Inger Merete Drejergaard,
Odense, fortæller og viser billeder fra
Myanmar, det tidligere Burma.
Anne-Gerd Bonde

Pas på vores legeplads
Denne lille hilsen er til børn og forældre,
der bor i kvarteret omkring Børnehuset
Solskrænten.
Kvarterets børn er meget velkomne til at
bruge børnehusets legeplads.Til gengæld
vil vi dog meget gerne have, at man rydder
op efter sig, når man har benyttet legepladsen.
Det er ikke særlig spændende at komme
efter en weekend, hvor vi skal starte med
at rydde op, for at vore egne børn kan få
adgang til legepladsen.
Slemt efter ferien
Vi har en hel del mælkekasser, som vore
egne børn nyder at lege med. Disse kasser
nyder kvarterets børn øjensynligt også at
lege med, for alt for tit ligger de spredt ud
over hele legepladsen, når vi møder.
Det var specielt slemt, da vi mødte efter
vores sommerferie. Her var det ikke alene

Opslagstavlen
Opslagstavlen er denne rubrik på
næstsidste side i Kuréren, hvor der
er plads til meddelelser fra beboer
til beboer om alt mellem himmel
og jord. Og ganske gratis. Eneste
undtagelse er boligannoncer.
Kontakt redaktionen på mail:
bladetkureren@yahoo.dk.

Dåb

27. maj: Asta Balslev Anderson, Prins
Valdemars Vej 21
27. maj: Christoffer Sloth Olsen,
Abigaelsvej 12, 1.tv
17. juni: Nanna Busk Svendsen, Rasmus
Nyerups Vej 4
8. juli: Lui Lindharth Rasmussen,
Prinsesse Maries Alle 23
15. juli: Frida Frank Kjeldgaard de Jong,
Åløkkehaven 50,1.
5. august: Rasmus Munk Eriksen,
Åløkke Alle 34
5. august: Anders Eilersgaard Hansen,
Åløkkehaven 6
5. august: Nikoline Røntved Rydahl,
Kanalvej 126
5. august: Nicolina Annelise Dalskov
Christensen, Kanslergade 15, 2.tv.

gået livligt for sig med mælkekasserne,
men også med stolper og brædder. Faktisk var der ufremkommeligt til den del af
vores legeplads, hvor der var blevet bygget
og arrangeret. Det er dobbelt ærgerligt ,
når vi ved hvor pænt og ryddeligt vi selv
forlod legepladsen, da vi gik på ferie.
Et smadret kældervindue i føromtalte område er heller ikke sjovt at komme tilbage
til.
Som sagt – kvarterets børn er velkomne til
at bruge vores legeplads. Men vi synes til
gengæld, at det er rimeligt forlangende, at
man rydder op efter sig.
Og det er vel i grunden ikke et urimeligt
krav. Både af hensyn til os og vores børn.
Så får vi nemlig endnu større glæde af
vores dejlige legeplads.
Personalet i
Børnehuset Solskrænten
Rasmus Nielsens vej 2

Lejlighed søges

Lejlighed eller mindre hus søges til leje
- i eller omkring Åløkkekvarteret. Vi er mor
(socialrådgiver) og datter (6 år), som ønsker
at bo tættere på Åløkkeskolen og kammeraterne. Derfor søger vi en 3-værelses lejlighed
eller mindre hus til leje - gerne med adgang
til have. Vi kan kontaktes på tlf. 51 34 84 86.

Dødsfald

Dato for begravelse / bisættelse
30. maj: Tage Villy Sørensen, 72 år
31. maj: Gunnar Stensborg Jensen, 85 år
5. juni: Gunnar Harry Jensen, 86 år
16. juni: Ebba Lillian Nielsen, 80 år
19. juni: Edith Valborg Søvang Petersen,
90 år
5. juli: Ruth Iversen, 76 år
19. juli: Inge Marie Laurberg, 87 år
28. juli: Margrethe Jensen, 84 år
4. august. Marie Hedegård Svendsen,
84 år

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. 12-13.
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.
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Kalenderen
September
4.: Start for børnekoret i kirken
kl. 15
5.: Gabrielle Guldborg i Onsdagscaféen
11.: Tidl. DR-studievært Paula
Larrain i kirken kl. 19.30
12.: Søren Siverts i Onsdagscaféen
19.: Maria Rytter i Onsdags-caféen
23.: Høstgudstjeneste kl. 10
25.: Babysalmesang i kirken kl.
10.30-12. Første i efteråret
26.: Skovvandring. Start fra
Åløkkevænget kl. 17.30
26.: Basiru Suso i Onsdags-caféen
27.: Orgelkoncert i kirken kl. 19.30.
med Via Artis Konsort

Paula Larrain. Kendt fra DR, hvor hun indtil fornylig var studievært på TV-Avisen.
Foto: DR/Bjarne Bergius Hermansen

Min vej til troen
Tirsdag 11. september kl. 19.30 taler
tidligere studievært ved Danmarks Radio Paula Larrain i Hans Tausens Kirke
over emnet ”Min vej til troen”.

Paula Larrain er
født i 1970 i Valparaiso i Chile,
men allerede som
ﬁreårig ﬂygtede
hun til Danmark med sine forældre, der
var politiske ﬂygtninge. Hendes far ﬁk problemer, efter Pinochet ved et kup afsatte
landets leder, Salvador Allende, i 1973.
Paula er uddannet journalist. Hun har
været udenrigsmedarbejder på Berlingske

Tidende og været studievært på DR-Nyheder frem til juni 2007. Nu er hun startet
som selvstændig i sit eget ﬁrma, Larrain
Consult.
Paula Larrain fortæller i sit foredrag om,
hvordan hun fandt Gud af nødvendighed
og hvilke oplevelser, der førte til hendes
personlige åbenbaring. Vi bliver taget med
til Chile og tilbage til Danmark i en lang
rejse mod troen – og roen. Paula udtrykker
det sådan: ”Troen har altid været en del af
mit liv og min familie. Det har jeg sandet
sent, og først efter mange års søgen lykkes
det mig at give min tro et navn – nemlig
kristentroen – kristendommen”.
Entré 50 kr.
Aktivitetsudvalget

Oktober
3.: Inger Merete Drejergaard i
Onsdagscaféen
6.: Kuréren 8 udkommer
NB: Halloween i Åløkkeskoven.
Dato følger i næste nummer
November
3.: Kuréren 9 udkommer
6.: Koncert og salmesang kl.
19.30 i kirken med Søren
Andreassen og Holger Lissner
6.: Grundejerforeningens andespil
December
1.: Kuréren 10 udkommer
Indslag til kalenderen kan mailes
til: bladetkureren@yahoo.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

