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KURÈREN udKURÉREN
udgives
af ÅKUR,
gives
af
ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
Udviklingsråd,
en
samarbejdsoren samarbejdsorganisation
for kvarterets foreninger
ganisati
on for kvarterets foreninog
institutioner.
ger 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: Carsten
TEGNINGER:
Jane Nedergaard
Nygaard
TRYK: HO
HO Tryk,
Tryk, Rugårdsvej
Rugårdsvej 101
101
TRYK:

Nye læsere kan
begynde her
HANS TAUSENS KIRKE

tes ud eller hvad der nu ellers er af charmeKære læser. Du sidder med årets syvende
nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren rende oplevelser i et gammelt hus? Ja, man
griber da det seneste nummer af Kuréren
i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønog ser, om der står et telefonnummer på
sker vi dig velkommen, og håber, du også
lige den håndværker, man har brug for. Lad
kunne tænke dig at bidrage med tekst eller
billeder til bladet, der udkommer 10 gange os i den forbindelse nævne, at mange af
kvarterets huse nærmer sig deres 100-års
om året.
i år
fødselsdag.
Kuréren uddelesIgen
gratis
tilvil
alleskoven
husstande i
emme
af ”tuset”,
Alle kvarterets foreninger og institutioner
Hans Tausens Sogn,
og dette
kunne ikke
lade sig gøre udenlidt
denuhyggeligt
faste støtte fra vores er velkomne til at bruge Kuréren til at gøre
mørke,
fyldes
opmærksom på deres arrangementer eller
annoncører. Mange
taksom
til dem.
af
skøre
orange
andre nyheder. Og tager man billeder fra
Og nu vi er ved det: Var det ikke noget at
græskarmænd
annoncere i Kuréren?
Dels gør du opmærk- for eksempel en gadefest eller en dragetur
ogi koner
ogder
brune
eller en koncert i kirken, så lad os andre få
som på dit ﬁrma
et blad,
nærlæses
papirsposer
som
blinker
til
os ressouri
del i oplevelsen. Send billeder og eventuelt
grundigt i et af Odenses mest
mørket. Sammen
vi dels
vandre
denså også
en lille tekst til redaktøren. Adresser står
cestærke
kvarterer.vilOg
er du
tusse-uhyggelige
vej ned tilafengen,
her til venstre. Og vil du gerne annoncere,
med
til at sikre udgivelsen
bladet.
hvorhvor
bålets
lys vil
så kontakt Henrik Gram (66 17 92 66).
Og
ringer
manmøde
hen, os
nårmed
vinduerne
åbneskiftes,
arme. murene pudses op, taget skifskal
Hans Faarup
Hvis du vil tage turen sammen med
Åløkkescenen, begynder Halloween
den 31. oktober klokken 19 og
Selv om Kurérens arkiv efterhånden rummer
slutter cirka klokken 21. Vi starter
mange hundrede billeder, er der kun ganske
turen, som sædvanlig, ved enden af
få fra
halloween-arrangementerne
i skoven.
Almindelig annonce, der fylder en
ottendedel
af siden: 225 kr.
plus
Mogensensvej.
Og
de
er
temmelig
dårlige.
For
mørke
eller
Hvismoms
der skulle
være folk, som
pr. nummer.
rystede,
og
ingen,
der
rigtig
gengiver
stemhar Samme
mulighed annonce,
for at hjælpeblot på bagsiden: 285 kr. plus moms.
ningen i skoven med de mange græskar og
Åløkkescenen
med at gøreHvis
det hele
Private annoncer:
du for eksempel
vil sælge dit hus, eller søger
lygter. Men måske kan DU i år tage nogle
klar,lejlighed,
mødes en del
Åløkkescenens
kanafdu
købe en enspaltet
annonce
som
gode billeder fra (samme
halloween,bredde
som vi kan
bringe
medlemmer samme dag klokken
kolofonen her til venstre): 300 kr.
i
decembernummeret?
Mail
dine
billeder
til:
16.30 for enden af Mogensensvej.
Øvrige meddelelser fra beboer til
beboer (for eksempel
efterlysning
Bladetkureren@yahoo.dk.
Så
slipper
vi
for
at
Vi glæder os til at se dig!
af cykler eller lignende)
er
gratis.
Dem
bringer
vi
under
Opslagstavskulle
bringe
lygtemanden
herover
for
tredje
Joan Kjærhus
gang. (redaktionen)
len påforkvinde
side 11for Åløkkescenen

Halloween i skoven

Annoncepriser i Kuréren

Deadline
næste
nummer:
21. oktober
Deadline
forfor
næste
nummer:
18. september
Udkommer
3. november.
Omdeles(altid
første 1.
weekend
Bladet
udddeles
1. oktober
lørdagi november
i måneden)

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

VVS&&BLIK
BLIK
VVS

www.danskvinduespoleringsservice.dk
www.danskvinduespoleringsservice.dk
info@danskvinduespoleringsservice.dk
info@danskvinduespoleringsservice.dk
på det,
du synes
er sjovt,
og os
ladtage
os tage
af dine
vinduer.
Vi sørger
BrugBrug
tidentiden
på det,
du synes
er sjovt,
og lad
os afosdine
vinduer.
Vi sørger
du jævnligt
får pudset
vinduer!!
for, for,
at duatjævnligt
får pudset
dinedine
vinduer!!

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

Erhvervogogprivat
privat
Erhverv
2

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

Nye læsere kan
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
fra 32 folkedansere. I et næsten 70
dogs@nalnet.dk
minutter langt show skal de danse H.C.
Mogens Michael Møller,
Andersens
liv fraannonce,
barn i Odense
over en ottendedel
65 90 62 03
Almindelig
derhen
fylder
af siden: 225 kr. plus
HCA’s
forelskelser
til de store høstfester.
familien.moeller@nal-net.dk
moms
pr. nummer.
Folkedanserne
skal vise tre
forestillinger
Samme annonce,
blot
på bagsiden: 285 kr. plus moms.
- enPrivate
i H.C. Andersen-parken,
på for
en eksempel
SUPPLEANTER
annoncer: Hvisendu
vil sælge dit hus, eller søger
specialskole og en på et teater. På grund
og arbejdsgruppe:
lejlighed, kan du købe en enspaltet annonce
(samme bredde som
af den store interesse for HCA i Japan,
Bodil Fauerskov, Betina Ludvigsen,
kolofonen
her
til
venstre):
300
kr.
forventes der over 800 tilskuere til hver
Niels Fritsen, Lene Blåbjerg
Øvrige meddelelser
fra beboer
forestilling.
Ved alle tre optrædener
vil til beboer (for eksempel efterlysning
af cykler
eller
er gratis. DemKONTINGENT:
bringer vi under
Opslagstavdeltagerne
være
fuldtlignende)
påklædt i autentiske
Medlemskab
af
len
på
side
11
folkedansedragter. Under opholdet bor
Åløkkescenen koster 100 kr. årligt
deltagerne blandt andet hos private
pr. husstand. 50 kr. for pensionister.
familier. I et kommende nummer af
Kontakt kasserer Rikke Trads,
Kuréren vil Sarah og Emma fortælle om
hvis du vil støtte kulturarbejdet i
turen til Japan. for næste nummer: 18.
kvarteret.
Deadline
september
Carsten
Nedergaard
Bladet udddeles 1. oktober (altid 1. lørdag i måneden)

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.
HerANNONCER:
er Emma og Sarah i fuld gang med prøverne
til Japan-turen.
Og nu
vi er ved det: Var det ikke noget at
Foto:Dels
Carsten
Nedergaard
annoncere i Kuréren?
gør du
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

To Åløkke-piger
skal danse i Japan
SKRIV TIL BLADET:
Tjek først deadline for næste
16. nummer.
til 23. oktober
tager
32 fynske
Ring eller
skriv
til en af
folkedansere,
heriblandt
Emma
ovenstående ... og skriv11-årige
så.
Barnhøj
og
13-årige
Sarah
Lukasiewicz
Du kan aﬂevere tekst og foto på cd,
fra diskette
Åløkkekvarteret,
Japan
formail
eller papir. til
Eller
sende
gennem
folkedans
at
fortælle
om
til: Bladetkureren@yahoo.dk. H.C.
Andersens
liv.Word, kan du vedBruger du
hæfte teksten som ﬁl. Ellers skal du
Japanerne
meget
af H.C. Andersen.
skrive iholder
mailens
tekstfelt.
I Tokyo ligger en park opkaldt efter
ham.OPLAG:
Parken har
10-års
jubilæum
i år.
2200.
Omdeles
gratis
10
I den
anledning
sender
Odense
og
gange om året i ÅløkkekvarteretFyn
og
en delegation
anført
af borgmester Jan
Hans Tausens
Sogn
Boye af sted. Et stort tilskud fra Odense
Kommune,
og et tilsvarende
fra de
TEGNINGER:
Jane Nygaard
japanske værter, har gjort turen økonomisk
mulig
for den
deltager. 101
TRYK:
HOenkelte
Tryk, Rugårdsvej
Det kulturelle indslag på turen kommer

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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Side 12

Fyr rigtigt i Nye læ
begynd
brændeovnen
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
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
REDAKTØR:
Det er hyggeligt med brændeovn,
men Dr.7.Olgas
Skru Vej
op for
du fylder
hånden.
Hvis du er ny i kvar
Hans Faarup,
16 luften, hveri gang
kan være en plage for omgivelserne,
hvis
nyt
træ
på,
til
det
igen
brænder
godt.
sker vi dig velkommen, og hå
Tlf: 29 29 13 52 eller 66 19 22 09
ikke man fyrer fornuftigt. Her
er nogle
8. Så længe der er gule ﬂammer,
skal dudig at bidrage m
kunne tænke
Email:
hfa@fyens.dk.
enkle råd op til fyringssæsonen.
ikke skrue ned for luften. billeder
Skruer du
til for
bladet, der udkomm
hurtigt
ned,
går
de
ubrændte
røggasser
op
om året.
KIRKESTOF:
Miljøstyrelsen
oplyser
gennem
skorstenen
og
giver
sod
og
dårlig
Kuréren uddeles gratis til alle
Lauge Koch Vestergaard,
at forkert fyring
har
Hans Tausens Sogn, og dette
Steenbachsvej
2 lugt.
den største Tlf:
betydning
Det22er18
en88
dårlig
ladebrændeovnen
sig gøre uden den faste s
66 17 97 17 9.
eller
61 ide at lade
for røgens indhold af
brænde hele natten med etannoncører.
minimum afMange tak til dem
farlige stoffer.
Derfor er
luft. Skorstenen soder til og
Ogdårlig
nu vi forer ved det: Var det ik
ANNONCER:
det vigtigt for miljøet og helbredet,
at
man
brænding
giver
sundhedsskadelig
røg.
Ikke
annoncere
i Kuréren?
Dels gø
Henrik Gram, Åløkkevænget 17
fyrer rigtigt. Da vi har rigtig mange
brænkun
for
naboerne,
men
også
for
dig
selv,
som på dit ﬁrma i et blad, der
Tlf: 66 17 92 66
deovne her i kvarteret, opfordrer Åløkkehvis du sover for åbne vinduer.
grundigt i et af Odenses mest
kvarterets Grundejerforening kraftigt
til,
at
hvorvidt din
kvarterer. Og dels er
KASSERER: 10. Hvis du er i tvivl om, cestærke
alle tænker sig om, når der fyres.
brændeovn
generer,
så
gå
udenfor
se udgivelsen af
med
til atogsikre
Frank Lindegaard Nielsen,
Heunder viderebringer vi 10 gode
råd
henom
der
er
meget
røg.
Hvis
du
selv
synes
Og hvor ringer man hen, når v
Johannevej 6
tet fra Miljøstyrelsens hjemmeside.
det stinker, er der stor sandsynlighed
skal skiftes,for,
murene pudses op
Email: ﬂn@kmd.dk
at din nabo synes det samme. Årsagen kan
De 10 fyringsråd:
være for lidt luft til brændet, men det kan
SKRIV TIL BLADET:
1. Fyr kun med rent træ. Aldrig
med
plast,
også
problemer med brændeovn eller
Tjek først deadline
forvære
næste
husholdningsaffald eller træ, som
kan
være
skorsten.
nummer. Ring eller skriv til en af
malet, lakeret, limet eller imprægneret.
ovenstående ... og skriv så.
2. Brænd ikke aviser. Læs demDu
i stedet
Køb og
enfoto
godkendt
Almindelig annonce,
kan aﬂog
evere tekst
på cd, ovn
smid dem derefter i affaldsspanden
til
paHvis
du
skal
købe
en
ny
brændeovn,
moms anpr. nummer.
diskette eller papir. Eller sende mail
pirgenbrug.
befaler
Miljøstyrelsen
at
du
køber
en
med
Samme
annonce, blo
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
3. Når du skal tænde op, skal ilden
have
Svanemærket
eller
en
DS-godkendt.
SvaPrivate annoncer: Hvi
Bruger du Word, kan du vedgodt fat og temperaturen blivehæfte
høj i teksten
en fart. somnemærket
opfylder
ﬁl. Ellersgaranterer,
skal du at ovnenlejlighed,
kan du køb
4. Tænd for eksempel op medskrive
tørt kvas
høje
krav
til
partikeludslip.
Men
uanset
i mailens tekstfelt.
kolofonen
her til vens
eller pindebrænde. Sammenkrøllede avishvor god ovnen er, kræves det stadig at du
Øvrige meddelelser fr
sider kan godt bruges til optænding,
men2200. fyrer
rigtigt.
OPLAG:
Omdeles
gratis 10
af cykler eller lignend
ikke reklamer eller ugeblade. gange om året i Åløkkekvarteret
Her er et par nyttige
og adresser:
len på side 11
5. Tag brændet indenfor i godHans
tid. Ellers
www.ecolabel.dk/procucenter/licenser
Tausens Sogn
suger det fugt fra lugten. Det giver dårlig
og www.mst.dk
økonomi og meget røg.
TEGNINGER: Jane Nygaard
6. Fyld ikke for meget træ i ad gangen.
Åløkkekvarterets
Med små mængder er det lettere
for
ilden
Grundejerforening
Deadline
for næste
TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101
at få fat og hurtigt nå høj temperatur.
Bladet udddeles 1

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

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
Søren Andreasen.
ANNONCER:
Henrik Gram, Åløkkevænget 17
Tlf: 66 17 92 66

Nye læsere kan
begynde her

Malteserkors
til ildsjæl

Kære læser. Du sidder med årets syvende
nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren
i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønsker vi dig velkommen, og håber, du også
kunne tænke dig at bidrage med tekst eller
billeder til bladet, der udkommer 10 gange
om året.
Kuréren uddeles gratis til alle husstande i
Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke
lade sig gøre uden den faste støtte fra vores
Holger Lissner.
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-

En aften for
sangglade sjæle
KASSERER:
Frank Lindegaard Nielsen,
Johannevej 6
Email: ﬂn@kmd.dk

SKRIV TIL BLADET:
Tjek først deadline for næste
Tirsdag
nummer. Ring eller skriv
til enden
af 6. november
ovenstående ... og skriv
så. klokken
19.30
Du kan aﬂevere tekst og
fotoerpåder
cd,salmesangaften
diskette eller papir. Eller
sende mailmed
tidligere organist
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
i Hans
Tausens
Kirkekan
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Andreasen og
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du Word,
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Holger
derskal
ogsåduer
hæfte teksten
somLissner,
ﬁl. Ellers
præst
i Kolding.
skrive
i mailens tekstfelt.
De kommer med en gruppe musikere, som
vil OPLAG:
synge med2200.
og akkompagnere
til10
fælles
Omdeles gratis
gange om året i Åløkkekvarteret og
Hans Tausens Sogn

Ingo Larsen, som i mange år har
stået i spidsen for Projekt Øst, har
ved en ceremoni i Skanderborg
Slotskirke fået tildelt Malteserkorset.
tes ud
eller hvad
der nugenbrugsbutikken
ellers er af charmeProjekt
Øst driver
rendepåoplevelser
i et gammelt
Ja, man
Mogensensvej,
hvorfrahus?
der ﬂere
griber
da det
nummer
af Kuréren
gange
omseneste
året udgår
lastbiler
med
og ser,
der står
telefonnummer
på
tøj,om
medicin
ogetandre
fornødenheder
lige til
denbørn
håndværker,
har brug
for. Lad
og unge iman
Letland,
Rusland
os i den
forbindelse
at mange
afer
og Bosnien.
Dennævne,
fornemme
hæder
kvarterets
nærmer sig deresen100-års
tildelt huse
af Malteserordenen,
gammel
fødselsdag.
ridderorden med hovedkvarter på
AlleMalta.
kvarterets
ogdeltog
institutioner
Vedforeninger
ceremonien
også
er velkomne
til at bruge
til at gøre
Johnny Reimar,
fordiKuréren
han er Ingo
opmærksom
deres arrangementer
Larsen 1.påfadder,
som det heddereller
i de
andrekredse.
nyheder.
OgLarsen,
tager man
billeder
fra
Ingo
70, er
tidligere
for eksempel
en gadefest ellerildsjælpris
en dragetur
tildelt Socialministeriets
ellerog
ener
koncert
i kirken,
så ladKarlino
os andreogfå
æresborger
i byerne
del iBewice
oplevelsen.
Send billeder og eventuelt
i Polen.
en lille tekst til redaktøren. Adresser står
her til venstre. Og vil du gerne annoncere,
så kontakt Henrik Gram (66 17 92 66).
Hans Faarup

En stor omvej

Luftledningerne på Rugårdsvej skal
graves ned i jorden i begge sider af
vejen. Det arbejde gik i gang 17.
salmesang. På progammet står blandt
september, og Rugårdsvej er derfor
andet ”En rose så jeg skyde”, ”Til himlene
ensrettet fra Stadion Allé til Jeppe
Almindelig
annonce,
fylder en ottendedel
af siden: 225 kr. plus
rækker”,
”Uberørt
af byensder
travlhed”,
Aakjærs Allé.
moms
pr.
nummer.
”Du som har tændt millioner af stjerner”
Det betyder, at man i bil godt kan
ogSamme
”Nu går solen
sin vej”.
annonce,
blot på bagsiden: 285
kr. plus
moms.
komme
ud ad
Rugårdsvej, hvis man for
Alle
sangglade
sjæle er meget
velkomne
Private
annoncer:
Hvis du
for eksempeleksempel
vil sælgeskal
diti hus,
søger
Tarupeller
Center.
Men man
til lejlighed,
en hyggeligkan
aften.
er gratis
entré,
duDer
købe
en enspaltet
annonce
(samme
bredde
kan ikke køre ind til kvarteretsom
igen. Så
kaffe
kan købes.
kolofonen
her til venstre): 300 kr.
der skal køres nogle omveje for tiden.
V. Natius
Enten
Rismarksvej,
Højstrupvej og
Øvrige meddelelser fraIrina
beboer
til beboer
(foradeksempel
efterlysning
organist
Stadionvej.
Eller den
modsatte vej ad
af cykler eller lignende) er gratis. Dem bringer
vi under
OpslagstavRismarksvej, over Stavis Å, gennem
len på side 11
Næsby og ind ad Åløkke Allé.
Arbejdet med at lægge kablerne i
jorden ventes afsluttet fredag den 30.
november,
oplyser Odense Kommune.
Deadline for næste nummer: 18.
september

Annoncepriser i Kuréren

TEGNINGER: Jane Nygaard
Skriv
til Kuréren - den skriver til dig
TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101
Email:
bladetkureren@yahoo.dk
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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Jeg ved, hvor
der ﬁndes...

… en have så skøn. De færreste er klar
over, hvad der gemmer sig bag de bygninger, mange måske lige kaster et øje
på et kort øjeblik, når de er i Netto på
Store Glasvej.

I mit job som kirketjener i Hans Tausens
kirke, var jeg så heldig allerede ved min
første Højmesse søndag den 6. marts 2005
at møde et par meget friske herrer fra Plejecentret Lille Glasvej.
Vi har siden den dag mødtes med mellemrum. Jeg kommer et par gange om året
på plejecentret, og det er hver gang en stor
oplevelse at komme der, både at være i
selskab med Knud, Robert og Gunnar, der
desværre gik bort først på sommeren.
Otte kvadratmeter jord
Der er altid kaffe på kanden og blødt brød
hos Knud. Jeg blev utrolig imponeret over,
at Knud havde en lille have foran sin bolig.
Der er nok otte kvadratmeter jord, og hver
kvadratmeter er udnyttet fuldt ud. Jeg har
selv en dejlig stor have, men denne lille
have slog næsten benene væk under mig.
Jeg tænkte; her vil jeg bo, når jeg blive
ældre og ikke har så let ved haven mere,
for her kan man stadig få lov at dyrke sin
passion.
Knud har vist mig billeder af sin have,
Robert Jacobsen.

hvor han boede sammen med sin kone. Det
var en have med mange blomster og masser af haveenergi. Så Knuds lille have på
Plejecentret Lille Glasvej er nok ikke uden
grund så smuk og frodig. På bagsiden af
Knuds bolig er der en vidunderlig altankasse fyldt med dejlige sommerblomster.
Især de spanske margueritter tiltrækker
Knud. Der mangler ikke noget her. Der er
heller ikke noget at sige til, at der altid er
samlingspunkt hos Knud. Mange af beboerne sidder i Knuds havehjørne og nyder
både kaffen, et slag kort og selvfølgelig
blomsterne.
Har haft fem kolonihaver
Robert er 81 år og har haft fem kolonihaver i sit lange liv. Så han ved også godt,
hvad han snakker om. Han har nu et ret
stort stykke jord med dejlige kartoﬂer, som
er hyppet efter kunstens regler. Kartoﬂerne
nydes om mandagen, hvor der er fælles
madlavning. Jeg bemærkede, at i hans
grønsagsafdeling var der porrer, persille,
jordbær, selleri, og ikke mindst de fantastiske hestebønner. Det er en gammel grøntsag som ikke ses dyrket så tit mere. Men
Robert har den selvfølgelig. Ved Roberts
hoveddør står der skønne krukker med
sommerblomster, som byder en hjertelig
velkommen.

Knud Nielsen.

Her bor vi

Der er også et stor drivhus på Plejecentret
Lille Glasvej som Knud passer. Her bugner
det med agurker og tomater. En stor glæde
at se væksten i dette hus.
Hvis du en dag skal ud og gå en tur, så
smut forbi. Det er dejlig oplevelse at nyde

så meget smukt på så få kvadratmeter.
Adressen er Plejecentret Lille Glasvej,
Kanslergade 8.
Tekst og foto: Hanne Josefsen
kirketjener i Hans Tausens Kirke
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Kuréren søsætter fra dette
nummer en serie, der skal
bringe os om bag facaderne
og hilse på de mennesker,
der bor i kvarteret.
Det kan også være
usædvanlige detaljer ved
huset, som man ikke kan se
udefra. Eller måske bare en
god historie om huset.
Den fælles overskrift er ”Her
bor vi”. Dermed er der vide
rammer for indholdet.
Første artikel kigger ind bag
facaden af Plejecentret Lille
Glasvej. Udefra ser der ret
anonymt og lidt kedeligt ud men se så, hvad der gemmer
sig.
Har du en god historie om det
hus, du bor i, eller et andet
hus, så kontakt Kuréren. Hvor
serien går henad, ved vi ikke.
Det er meget op til jer, kære
læsere af Kuréren. Mail til:
Bladetkureren@yahoo.dk.
Eller ring til Hans Faarup:
29 29 13 52

Vi havde 26. september besøg af den meget
charmerende koraspiller,
Basiru Suso fra Vestafrika, som gav os en dejlig
oplevelse, da han fortalte
og spillede på sin kora,
et 21-strenget instrument,
der lyder rigtig godt.
Tekst og foto:
Gunner Bai Andersen

Gudstjenester
Søndag 7. oktober kl. 10
18. søndag efter trinitatis.
Matt. 22,34-46. Efter gudstjenesten er
der kirkefrokost. Pris: 20 kr.
Søndag 14. oktober kl. 10
19. søndag efter trinitatis
Markus 2,1-12
Prædikant: Hans Jørgen Jeppesen.
Søndag 21.oktober kl. 10
20. søndag efter trinitatis
Matt. 22,1-14
Prædikant: se dagspresse
Søndag 28. oktober kl. 14
BUSK-gudstjeneste med medvirken af
KFUM-spejderne (se omtale i bladet)

5. september havde vi en
interessant eftermiddag
med Gabriele Guldborg,
som fortalte meget levende om sin barndom og
opvækst i nazitidens Tyskland, en tid som de ﬂeste
af tilhørerne også har
oplevet. Tekst og foto:
Gunner Bai Andersen

Søndag 4. november kl. 10
Allehelgen
Matt. 5,1-12
(Se omtale i bladet)
Søndag 11. november kl. 10
23. søndag efter trinitatis
Matt. 22,15-22
Frokost
Søndag 18. november kl. 10
24. søndag efter trinitatis
Matt. 9,18-26
Gudstjenester på
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag 8. november kl. 10.30
(altergang)

Gang i Onsdagscaféen
Det var en rigtig dejlig fornemmelse at
kunne velkommen tilbage til cafe-folket.
Snakken gik lystigt om stort og småt og
alle glædede sig til at kunne mødes igen
hver onsdag eftermiddag hele efteråret.
Selv om vi er mange mennesker, så er der
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altid plads til ﬂere, så har du lyst og mulighed, så er du hjertelig velkommen hver
onsdag fra 13.30 til 16.30 i Hans Tausens
Kirke.
Anne-Gerd Bonde,
sogne medhjælper

Gør et legetøjskup
Søndag den 7. oktober fra klokken
10 til 12.30 er der legetøjsmarked på
Åløkkeskolen. Det er børn fra kvarteret,
der stiller boder op og sælger ud af deres
legetøj, cykler, spil, tøj, bamser, dukker
og andre børneting ved et loppemarked.
Da Åløkkekvarteret jo er et velstillet
villakvarter fyldt med børn, der ikke

mangler noget, er der gode muligheder for
at gøre et kup.
Der vil være mulighed for at købe
friskbagte vaﬂer, te, kaffe og saftevand.
Legetøjsmarkedet arrangeres af Klub Åfri,
som er en forældredrevet fritidsklub for
kvarterets børn fra 5. til 7. klasse.
Klub Åfri

Alle helgens dag

Ved denne gudstjeneste mindes vi dem,
vi har mistet i vores sogn, i det år der er
gået. Navnene bliver læst op og vi beder
og tænder levende lys i kirken for dem.
Vi husker den betydning, de har haft
i vores liv, hvad de har givet og været
for os. Vi tænker tilbage på dem i
taknemmelighed over det, de gav os,
og husker på håbet over alle håb om
en kærlighed fra Gud, der når ud over
døden.
Laila Groes

Børnegudstjeneste

Søndag den 28. oktober klokken 14 til
16 er der børnegudstjeneste i Hans Tausens Kirke i samarbejde med KFUMspejderne. Efter gudstjenesten vil der
være forskellige spejder-aktiviteter.
Kom og vær med til en rigtig spændende eftermiddag i og omkring kirken.
Anne-Gerd Bonde

KIRKEHØST. Glimt fra høstgudstjenesten
i Hans Tausens Kirke 23. september. I
anledning af høsten var kirken pyntet op og der
medvirkede seks spillemænd. Foto: Gunner Bai
Andersen

Lailas radioprædiken
”Husk at sige pænt tak” var overskriften på den prædiken sognepræst Laila
Groes holdt i DR’s radiotransmission
fra Hans Tausens Kirke 9. september.
Du kan læse hele hendes prædiken på
sognets hjemmeside:
www.sogn.dk/hanstausen.

Ferie
Laila Groes holder ferie i uge 42.
Jacks portservice
Embedet varetages af præsterne
ved
skilteoplæg 01
Bolbro Kirke.
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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Hov, hvor er
skinnerne?

Henvendelse
til kirken

Kirken varetager samfundets grundlæggende personregistrering - også for
personer uden for Folkekirken.
Når man får et barn: Fødselsanmeldelsen aﬂeveres til kirkekontoret snarest efter
fødslen. Brug eventuelt postkassen. Ugifte
par får normalt faderskabet anerkendt
ved samtidig at aﬂevere en Omsorgs- og
Ansvarserklæring.
Dåb: Henvendelse til sognepræsten.
Navngivelse uden dåb: Henvendelse
til kirkekontoret.
Navneændring: Henvendelse til kirkekontoret.
Bryllup: Man henvender sig først til
kommunen (Borgerservice, Skulkenborg
1), hvor der udstedes en prøvelsesattest.
Husk at medbringe dåbsattest. Prøvelsesattest og dåbsattest aﬂeveres hos sognepræsten, og der aftales nærmere.
Dødsfald: Aftale om begravelse sker
ved henvendelse til sognepræsten – som
regel via en bedemand, der også ordner de
praktiske ting.
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.
Se også kirkens hjemmeside:
www.hanstausenssogn.dk

Her stopper sporene nu. Alle skinner bag Åløkkeskolen er fjernet.
Som led i renovering af de
jernbanespor, der fører ned til
havnen, er alle skinner og sveller bag
Åløkkeskolen taget op.
De to spor over vejen bliver snart
dækket af asfalt, og dermed vil der
ikke længere være tog, der skal krydse
Åløkke Allé. Advarselsskiltene med
lokomotiv og blinklys med klokker
skal også fjernes. De ﬂeste af dem er
allerede skåret af. Tilbage ligger nu de
to spor, der går ned mod havnen. Det,
der ligger tættest på banelegemet, har
fået nye sveller og en ny skinnestopper,
fordi det bruges til at vende Svendborgtoget på og til at lufte veterantog
fra jernbanemuseet. Men altså ikke
længere med mulighed for at krydse
Åløkke Allé.
Det andet spor, som løber bag
marcipanfabrikken og munder ud
ved Stark på Toldbodgade, kender vi
endnu ikke planerne for. Nogle ønsker
det omdannet til cykelsti, mens andre
hellere ser arealet brugt til udvidelse af
erhvervsområder.
Hans Faarup

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:

Foto: Kuréren

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

Adr.: Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Indgang og parkering via Mogensensvej
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Ren historie: Her er den sidste vogn, der
kørte på Åløkkesporet.
Foto: Kuréren

Denne stopper skal sørge for, at ingen tog
kører ud på Åløkke Allé.
Foto: Kuréren

Snak om sorgen
Samtalegrupper for børn og unge i sorg
og krise - et nyt folkekirkeligt tiltag

At miste en far, mor
eller en søskende
er noget af det mest
forfærdelige et barn
kan opleve. Det gør
så meget mere ondt, end man i sin vildeste
fantasi kunne forestille sig. Heldigvis er
de nærmeste, familien, kammeraterne
og skolen ofte en rigtig god støtte til at
komme videre i livet.
Desværre kan det åbenbare behov for
hjælp og støtte børn har i forbindelse
med tab, ikke altid afhjælpes af de nære
omgivelser. Det kan derfor være rigtigt
godt også at mødes og snakke med
jævnaldrende, som selv prøvet at miste.
Børns Vilkår, Kræftens Bekæmpelse og
andre tilbyder således sorggrupper for børn
og unge, men desværre kan de eksisterende
tilbud for børn- og ungegrupper ikke
honorere behovet. Udbud og efterspørgsel
passer ikke sammen.
Forsøg med samtalegrupper
Derfor har en gruppe præster og
menighedsråd fra Dalum, Pårup, Thomas

Kingo, Odense Valgmenighed, OUH
og Agedrup taget initiativ til en to-årig
forsøgsordning med samtalegrupper for
børn og unge i alderen 10-16 år, der har
mistet nogen helt tæt på. Diverse fonde,
blandt andet Folkekirkens Udviklingsfond
samt de nævnte menighedsråd, har gjort
det økonomisk muligt. Der er typisk 810 børn/unge i en gruppe, hvortil der er
knyttet to gruppeledere med erfaring og
kvaliﬁcerede kompetencer.
Vi præster ser ofte gennem vores arbejde,
at der er et behov, men vi oplever også, at
vi ikke altid kan henvise til en sorggruppe,
hvor der er plads.
Vi håber, at vi med dette nye tilbud kan
være med til at afhjælpe ventelister, og
bidrage til at børn og unge kommer godt
videre i deres liv.
Kontakt sognepræsten
Er der børn eller unge mellem 10 og 16
år i Hans Tausens Sogn, der har mistet en
far, mor, eller søskende, eller som kender
nogen, der trænger til at snakke med andre
i samme situation, så kontakt venligst
sognepræsten.
Menighedsrådet
Hans Tausens Sogn

Bryllup
Dåb
19. august: Emanuel Marin-Christensen, 18. august: Henrik og Maria-Louise
Prinsesse Maries Alle 13
19. august: Emily Lund Andersen,
Åløkkehaven 39,1.
25. august: Mathias Dahl Nørregaard,
Dronning Olgas Vej 9, 1.
8. september: Oskar Emil Wydojnik,
Prinsesse Maries Allé 1, st
9. september: Johanne Langgaard
Nielsen, Kanalvej 86
9. september: Smilla Brandt Lilliecrona,
Dronning Olgas Vej 4
16. september: Fiona Holohan
Steffensen, Store Glasvej 21, st.

Schreiner, Morelvej 82, Sanderum

Dødsfald
Dato for begravelse/bisættelse

31. august: Inger Kirstine Larsen, 85 år
5. september: Aase Johanne Holm, 85 år
6. september: Adda Marie Poulsen, 91
år
11. september: Inger Kristiane Nielsen,
77 år
13. september: Julie Elena Dichmann
Paavig, 91 år

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.
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Vejviser til kirken
Adresse: Rugårdsvej 62.
Linje 21 og 22 kører til døren.

Sognepræst: Laila Groes,
Prins Valdemars Vej 3
tlf. 66 11 05 40.
Email: lgr@km.dk
Træffes bedst på bopælen tirsdag,
onsdag, torsdag og fredag kl. 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.

kurer ann. dok.

01/09/05

Paula Larrain
i Hans Tausens
Kirke 11. september. En dato,
der har en stor
personlig betydning for hende.
Foto: Gunner
Bai Andersen

Den tidligere studievært fra DR talte 11.
september om, hvordan hendes chilenske
baggrund og mange års søgen har givet
hende et ståsted i kristendommen. Netop
den dato har i øvrigt en særlig betydning
for Paula Larrain. Ikke fordi det er årsdagen for terrorangrebet mod USA, men
fordi 11. september 1973 var den dag, præsident Allende blev styrtet i Chile. Hvilket
betød, at hendes familie måtte ﬂygte og
endte i Danmark.
Efterfølgende havde vi den~pudsige og
morsomme oplevelse, at hun udtalte sig
til Ekstra Bladet i deres lørdagsudgave 15.
september om foredraget i vores kirke.
Ekstra Bladet skrev: ”I tirsdags stod Paula
Larrain i Hans Tausens Kirke i Odense og

Side 13

Kalenderen
Oktober
7.: Legetøjsmarked på Åløkkeskolen kl. 10-12.30
21.: Deadline Kuréren 9
28.: Børnegudstjeneste kl. 14 i
kirken
31.: Halloween i Åløkkeskoven.
fra kl. 19 til 21.

Vild med Paula
Journalisten – og fredagsdanseren
– Paula Larrain – havde en god aften i
Hans Tausens Kirke.

13:46

holdt foredrag om ”Sin vej til troen”’, og
i går kastede hun sig ud i en rumba, der
rummede, hvad hun selv betegnede som
”en pervers koreograﬁ”.”
Avisen citerer Paula Larrain for at sige:
”Efter foredraget sagde jeg til mine tilhørere i kirken, at de nok måtte undskylde
mig i ”Vild med Dans”. Med et stort glimt
i øjet forklarede jeg dem, at jeg ville danse
en meget uartig dans iført en meget uartig
kjole. Og det vakte jubel. Hele ﬂokken var
svært begejstrede. Faktisk ellevilde.”
I øvrigt skrev hun til mig efter foredraget,
at hun synes, det var en pragtfuld aften.
Dejlige mennesker i vores kirke.
Det hjalp hende imidlertid ikke i ”Vild
med Dans”, hvor hun ugen efter blev stemt
ud af seerne.
Frank Lindegaard Nielsen
menighedsrådsformand

November
3.: Kuréren 9 udkommer
6.: Koncert og salmesang kl.
19.30 i kirken med Søren
Andreassen og Holger Lissner
13.: Grundejerforeningens andespil kl. 19 på skolen. Bemærk:
Ny dato
18.: Deadline Kuréren 10
December
1.: Kuréren 10 udkommer
23.: Deadline Kuréren 1-2008
2008
Januar
5.: Kuréren 1 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

