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Siden kommunens embedsmænd og Anker Boye på borgermødet 28. november erklærede, at strækningen af Rugårdsvej mellem Stadionvej og Åløkke Allé ikke er specielt uheldsramt, er der sket tre uheld. Det ene uheld var et harmonikasammenstød, hvor tre biler kørte
op i hinanden ud for kirken. To gange mistede en bilist herredømmet over sin bil i kurven og røg ind i en have på den lige side. Billedet
er fra uheldet 28. december, hvor bilen brasede ind i hækken ved nr. 76. Undervejs nedlagde han en lygtepæl, så stræmmen forsvandt i
to timer. Ingen personer kom til skade. Foto: Bjarke Vestesen

Forslag om trafikken
På baggrund af beboermødet om trafik med Anker Boye i november samt
talrige henvendelser fra beboere i Åløkkekvarteret har grundejerforeningen
indsendt en række forslag til kommune.
Forslagene til forbedring af trafikforholdene har været
diskuteret i kvarteret
de seneste 25 år. Så
for dem, der har fulgt
med, er der egentlig
ikke så meget nyt. Det nye
er, at Odense Kommune har sendt Trafik- og mobilitetsplanen i offentlig høring.
Det er den overordnede plan for at styre
trafikken i Odense frem til 2020. Derfor
har vi samlet vores holdninger i ét brev til
kommunen. Høringsfristen for trafikplanen slutter 15. februar, og her kan du læse
hele ordlyden af vores bidrag til Trafik- og
mobilitetsplanen:
” Åløkkekvarterets Grundejerforening

har med stor interesse fulgt tilblivelsen af
Trafik- og mobilitetsplanen. Vi har deltaget i en række offentlige møder, hvor
vi har bidraget i paneldiskussioner, og vi
har afholdt et offentligt møde i Åløkkekvarteret med deltagelse af rådmanden og
embedsmænd.
I Åløkkekvarterets Grundejerforening, der
taler på vegne af 3-4000 borgere (både
ejere og lejere af boliger), er vi opmærksomme på, at der vil ske store ændringer i
trafikken gennem vores kvarter.
Åløkkekvarteret kommer til at indgå som
en væsentlig del af P-søgeringen, når projektet står færdigt. Samtidig ligger Åløkkekvarteret op til centrum med tre store
indfaldsveje, der gennemskærer kvarteret
- Rugårdsvej, Åløkke Allé og Næsbyvej.
Fodgængere og skoleveje
Da vores kvarter gennemskæres af de tre
store indfaldsveje, samt andre betydende
og meget trafikerede veje, har vi problemer
vedrørende skoleveje. Mange af eleverne
på Åløkkeskolen skal hver dag passere

trafikerede veje, og det skaber utryghed i
familierne, når trafikken ikke er reguleret
fornuftigt.
Mange af vores børn fortsætter efter 6. kl.
på Tarup Skole og skoler inde i byen, og
disse elever skal osse have en sikker skolevej.
Da der ikke er etableret en skole til eleverne fra Promenadebyen på havnen, vælger nogle forældre allerede nu at indskrive
deres børn på Åløkkeskolen. Disse børn
skal osse have en sikker skolevej.
Cyklister og pendlere
Vi mener, at der i den store plan for trafik i
Odense skal indgå fornuftige overvejelser
for de bløde trafikanter – herunder cyklisterne.
Vi har tidligere foreslået, at der skabes en
ny korridor for cyklisterne langs jernbanen
fra Rugårdsvej, under Åløkke Allé og ned
forbi havnen. Denne sti vil sammenkoble
Søhus- og Langesøstien med Kertemindestien. Vi vil på denne måde give de bløde

(fortsættes næste side)

Trafikplanforslag
(Fortsat fra side 3)

BESTYRELSEN:
Formand: Carsten Myhr
Johannevej 4
66 11 33 12
mail: myhr@nal-net.dk
Næstformand: Stephan Brandt,
Dronning Olgas Vej 4
Kasserer: Hans Gammelgaard,
Abigaelsvej 4,
Sekretær: Hans Faarup,
Dronning Olgas Vej 16
mail: hfa@fyens.dk
Henrik Kjær Larsen,
Prins Valdemars Vej 14
Mette Lyngdal,
Dronning Olgas Vej 44
Peer Jochumsen,
Ambrosius Stubs Vej 2
SUPPLEANT:
Alexander Danker, Johannevej 3
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.

Skal beboerne på
havnen være med?
Grundejerforeningens bestyrelse vil på generalforsamlingen i marts stille forslag om,
at beboerne i de nye ejendomme på havnen
kan blive medlemmer af Åløkkekvarterets
Grundejerforening, fordi vi har sammenfaldende interesser.
Det forslag sætter vi til afstemning.

Carsten Myhr, formand

trafikanter mulighed for at undgå de befærdede vejkryds ind mod centrum af byen
– og der gives samtidig bedre mulighed for
at afvikle den nødvendige trafik med biler.
Denne cykelsti – Havnesporet – anser vi
for at være meget påkrævet i byens trafikudvikling.
Vi modtager allerede skoleelever fra de
nye boliger på havnen, og disse børn har
brug for sikker skolevej.
Cykelstien ad Havnesporet vil være den
perfekte løsning for pendlere, der kommer fra nord og vest og skal cykle ind
til centrum af Odense. De får en sikrere
pendlervej, de spærrer ikke for biltrafikken
i krydsene.
Bilister og trafikflow
Vi mener ligeledes, at der i den store plan
for trafik i Odense skal indgå fornuftige
overvejelser for trafikken med biler.
Vi har tidligere foreslået, at Rugårdsvej
mellem Åløkke Allé og Stadionvej ændres
fra at være 4-sporet til at være 2-sporet
– altså med ét spor i hver retning. Dette
vejstykke giver jævnligt anledning til trafikuheld, hvor medtrafikanter og beboere
på strækningen unødigt udsættes for stor
risiko for påkørsel.
Vi har ligeledes tidligere foreslået, at Åløkke Allé mellem Rugårdsvej og Toldbodgade ændres fra at være 4-sporet til at være
2-sporet – altså med ét spor i hver retning.
Dette vejstykke giver også jævnligt anledning til trafikuheld, hvor medtrafikanter og
beboere på strækningen unødigt udsættes
for stor risiko for påkørsel.
Begge vejes udformning er levn fra fordums tider, hvor veje ikke kunne blive
store nok. Vejene er i dag uhensigtsmæssigt udformet, da de giver anledning til for
høj hastighed og for mange overhalinger
med risiko for farlige uheld.
Begge veje er 2-sporede, når de forlader
vores kvarter, så der er ingen fornuftige
argumenter for fortsat at bevare disse brede
veje inde midt i Odense.
Kryds og udformning
Vi har tre meget trafikerede kryds i vores
kvarter i forbindelse med store indfaldsveje – Åløkke Allé og Rugårdsvej – Åløkke
Allé og Toldbodgade – Toldbodgade og
Næsbyvej. Disse kryds er alle dårligt definerede vedrørende opmarchbåse, trafiksignaler og oversigtsforhold.
Vi ønsker, at der kan skabes en glidende
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afvikling af den kørende trafik gennem
kvarteret. Trafikanterne skal ikke stoppe
for rødt ved alle kryds, og der skal være
lange venstre- og højresvingsbåse, så den
ligeudkørende trafik uhindret kan passere.
Krydset ved Dronning Olgas Vej er meget
farligt, da Toldbodgade og Dronning Olgas Vej mødes i spidse vinkler, hvorved
oversigtsforholdene er yderst dårlige. Vi
ønsker, at dette kryds redefineres. For eksempel kan der føres hævet fortov på tværs
af Dronning Olgas Vej i krydset. Opmarchbåsene i dette kryds er fra tre sider
yderst mangelfulde.
Krydset ved Rugårdsvej er ikke retvinklet – og det er dårligt tegnet og udført.
Opmarchbåsene er ikke lange nok, da de
venstresvingende ofte blokerer for de ligeudkørende med lange køer til følge. Dette
kryds skal have en ny definition, hvor
det tegnes op fra grunden. Måske er det
nødvendigt at ekspropriere jord til krydset
ved det gamle slagteri på hjørnet ved St.
Glasvej.
Det følgende skæve T-kryds ved St. Glasvej og Grønløkkevej bør osse redefineres,
da der hver dag er trafikkaos på dette sted.
Krydset Toldbodgade-Næsbyvej kan med
enkle midler gøres anvendeligt i den daglige trafik. Det handler om et nyt signal og
gode opmarchbåse.
Trafiksignaler og flow
Når P-søgeringen skal etableres, ønsker
vi, at der etableres nye moderne signaler
i kryds. Vi er interesseret i en fornuftig
afvikling af den nødvendige trafik gennem
vores kvarter. Vi ønsker derfor, at P-søgeringen udstyres med de mest moderne
og hensigtsmæssige lysreguleringer, der
tillader mest mulig passage af biler med
mindst mulig ventetid for rødt, da dette
skaber irritation og farlige situationer for
alle trafikanter.
Vi mener, at repetitionssignalerne skal
fjernes, da de forvirrer mange bilister.
Forslag
Ovennævnte ønsker og forslag forventer
vi bliver indbygget i den endelige plan for
trafik- og mobilitet i Odense.
Hjallesevej er en god model for de ændringer, vi ønsker på Åløkke Allé og Rugårdsvej:
- Der kan ikke laves overhalinger
- Der er fornuftige løsninger vedrørende venstresvingsbaner
- Der er gode overgangsmuligheder
for fodgængere.

Åløkkeliv
FORKVINDE:
Rikke Trads
Dronning Olgas Vej 48
66 12 88 33
Mail: rikket@gf-forsikring.dk.dk
SEKRETÆR:
Anne Due Iversen
Mogensensvej 18
66 14 74 65
Mail: anne@dueiversen.dk
KASSERER:
Trine Bruun Sørensen
Rasmus Nielsens Vej 26
66 19 43 53
Mail: trinebruun@gmail.com
Glimt fra det velbesøgte trafikmøde 28. november i Åasen. 
De ønsker og forslag, vi her fremfører, kan
udføres nu. Vi kan i Odense lave en masse
forarbejde til Trafik- og Mobilitetsplanen
– herunder P-søgeringen – vi behøver ikke
at vente på, at alle parkeringskældrene er
bygget.
Tidsfrister
Vi forventer, at der i 2009 træffes beslutninger vedrørende etablering af den foreslåede sti til cyklister (Havnesporet).
Vi forventer, at der i 2009 træffes beslutninger vedrørende etablering af de foreslåede ændringer for Rugårdsvej og Åløkke
Allé, da vi ikke ønsker færdselsuheld med
dødelig udgang og uheld med tilskadekomne. Vi forventer, at Rugårdsvej og
Thomas. B. Thriges Gade først lukkes, når
Kanalforbindelsen er færdiggjort, da alternativet er trafikkaos i vores del af byen
– og formentlig i resten af byen.
Samarbejde
Når byrådet har vedtaget at lave de af os

Foto: Lauge Vestergaard
BESTYRELSEN:
Erling Janum, Rasmus Rasks Vej 8
28 14 88 65
E-mail: erling.janum@nal-net.dk

ønskede ændringer, forventer vi at blive
taget med på råd om ændringerne, idet selv
de mindste detaljer har betydning for de
mennesker, der benytter veje og stier. Alt
kan ikke udformes ved et skrivebord på et
kontor – detaljer ved en matrikel har meget
stor betydning for den enkeltes livskvalitet.
Vi ønsker at samarbejde om alt vedrørende
trafikale ændringer i området, der ligger
mellem Centrum Nord, Centrum Vest, Vesterbro, Bolbro, Tarup og Næsby, idet alle
ændringer i dette store område påvirker
trafikken gennem Åløkke.
Vi forventer at blive indkaldt til møder
på Slottet og til møder ude i trafikken, før
ændringer vedtages.
Når vores forventninger indfries, tager vi
på vegne af beboerne vores del af ansvaret
for beslutningerne.

Dorthe K. Thulesen, Ny Kongevej
43,st, 66 12 41 08
Mail: dogs@nalnet.dk
Mogens Michael Møller
Ny Kongevej 17, 65 90 62 03
Mail: familien.moeller@nal-net.dk
Signe Ryge, Pr. Maries Alle 25
24 79 50 36, Mail: siry@tv2fyn.dk
SUPPLEANTER
og arbejdsgruppe:
Bodil Fauerskov, Betina Ludvigsen,
KONTINGENT: Medlemskab af
Åløkkescenen koster 100 kr. årligt
pr. husstand. 50 kr. for pensionister.
Kontakt kassereren, hvis du vil støtte
kulturarbejdet i kvarteret.

På vegne af bestyrelsen for
Åløkkekvarterets Grundejerforening
Carsten Myhr og Hans Faarup

Fysioterapi * Massage * træningsterapi
* Mulighed for tilskud fra Sygesikringen Danmark
* Mulighed for behandling uden for normal arbejdstid

KASPERSEN

Kenneth Jensen
Aut. fysioterapeut &
Bachelor i Idræt og Sundhed

MALERFIRMA A-S
KILDEMOSEVEJ 21
5000 ODENSE C

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

Tlf.: 36 89 66 66

TLF: 66 14 11 44
FAX: 66 14 63 32

mere information på:

www.kenfys.dk

35

Fra Langeland
til Vadehavet
Tilbageblik over årets begivenheder i
Midlife Adventures - en forening for
”voksne” åløkkere.

Der skal mere til end en regnbyge,
siger Tom og Carsten under et hvil på
kanoturen. Foto: Ole Østerby

Stemning fra Sild. Og det regnede og
det regnede… Foto: Ingelise Nielsen

Gerthasminde
Lørdag den 8. marts var vi i Gerthasminde,
hvor en beboer, Gitter Gøtke Hansen,
fortalte om arkitekt Anton Rosens specielle
byggestil over en kop kaffe, og viste rundt
i kvarteret.
Turen til zoo
Onsdag den 9. april
mødtes vi foran Odense
Zoo. Vi var mange, der
havde benyttet os af dette
tilbud. Nina Collatz viste
os rundt og fortalte os
om dyrene og de mange
nye tiltag i zoo de næste
år. Vi blev vist om bag
kulisserne og fik en
fornemmelse af, hvordan
dyrene lever, når mørket
falder på. Nogle bliver
aktive og andre lægger
sig til at sove og venter på
dagslyset igen.
Det var en god oplevelse at se zoo fra en
anden vinkel og få historierne med.

Vi var en overgang i tvivl om, hvorvidt vi ville få Solveig og Elin med hjem fra Vadehavet
Foto: Ingelise Nielsen
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”See You Onsdag”
Vi var i Odense Internationale Musikteater
den 23. april.
Vi var kun 10 fra Midlife med til denne
forestilling.
Turen til Langeland
Den fandt sted 31. maj til 1.juni. De sidste
år har vi haft en weekend-tur til Langeland.
Naturen er helt vidunderlig, da der er så
mange vådområder med et rigt fugleliv. Vi
har været her flere gange med forskellige
naturvejledere og kender områderne godt.
Og så har vi vænnet os til den luksus, at vi
vil være af sted en hel weekend og netop
på Langeland er der mange fra foreningen,
der har sommerhus.
Vi er så heldige, at Marius og Sanne har
hus tæt på et fuglereservat, de har masser
af plads, og de har eget udsigtstårn. Bedre
base findes simpelthen ikke.
Med i vores Langelandstur var der en
vandretur langs kysten. Flere fra gruppen
nåede endda Ristinge Klint rundt. Det var
et par af sommerens varmeste dage, så vi
kunne grille og sidde ude hele aftenen.
Søndag blev brugt til en tur til Dovns Klint
for at hilse på de vilde heste.
Kanotur på Odense Å.
Det fandt sted lørdag den 14. juni. Vi
startede seks kanoer fra Bellinge Bro. Alle
var ved godt mod, selv om vejret ikke var
det bedste. Marius instruerede dem, der
ikke havde prøvet kunsten at sejle med
kano før. Det gik stille og roligt derudad.
Vi nåede helt til motorvejsbroen, før den
første byge kom, men heldigvis var der
garvede sejlere med, som kunne fremtrylle
en lille en til halsen, så opholdet blev et
naturligt hvil på turen.
Første overbæring var ved papirfabrikken.
Her blev der vist samarbejde, og det gik
stærkt med at få alle i vandet igen.
Madpakken blev indtaget på engen, hvor
solen skinnede, og alle nød det dejlige
vejr, lige indtil en kæmpesky trak hen over
os, og snart stod alt i et. Det kunne ikke
gå stærkt nok med at finde regntøjet frem
og komme ind i skoven, hvor vi stod og
grinede og hyggede os over, at maden var

Tour de Odense Å. Udsigt fra Erlings båd. Foto: Ole Østerby
blevet spist, mens vejret var godt.
Resten af dagen sejlede vi stille og roligt
ad åen til vi sluttede ved Ejby Mølle. Flere
gav udtryk for, at de oplevede Odense på
en ny måde ved at se den fra vandsiden.
Aftensmaden blev indtaget i Marius’ og
Sannes have, hvor der var tændt bål og
dømt hygge med medbragt mad og drikke.
Og hygget blev der. En dejlig måde at
afslutte en vellykket sejltur på.
Snorkleturen til Lillebælt
10. august var vi på snorkletur med
naturvejleder Søren Larsen. Og hvem er
det, der påstår, at der ikke kan snorkles i
havet omkring Danmark? Der er masser
af liv i havet, og havbunden er meget
anderledes, end vi tidligere har set, blandt
andet på turen til Romsø.
Indfangede fisk, krebsdyr og andet godt fra
havet blev studeret nærmere. Rejerne blev
kogt og spist. Resten fodrede vi fiskene
med i Kongebrogårdens kæmpeakvarium.
Vi var ikke så mange deltagere på
snorkleturen, men det er en stor oplevelse
at ligge i havoverfladen og se det hele
sådan lidt fra oven. Prøv det!

På tur langs Langelands kyst..

Foto: Marius Langkjær

Cykelturen
Søndag den 24. august var der cykeltur til
Langesø.
Turen til Vadehavet
Lørdag den 4. og søndag den 5. oktober
gik turen til Vadehavet og Sild.
Vi var indlogeret på Hotel Hohenwarte
i Højer, og det første vi skulle gøre, da
vi ankom kl. 11, var at gøre os klar til en
tur ud i vaderne efter østers, mens det var
ebbetid.
Vi fandt masser af østers. Vi sad på
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stranden og skar dem op, og med et par
dråber citron smagte de godt, men det var
ikke alle, der kunne lide dem direkte fra
skallerne. Helt let var turen ikke. Vi kom
ind i et område med bundløs mudder, og
kun ved en modig indsats fra et par af
hverdagslivets helte, fik vi alle deltagere
bjerget i land.
Om eftermiddagen og aftenen var vi ved
grænsen ved Saltvandssøen, hvor vi så
kæmpemæssige flokke af ryler, der var
på vej i land for natten, og bagefter var
vi ved et søområde i Tyskland, hvor vi så
kæmpemæssige stæreflokke slå sig ned for
natten. Det er det, man kalder sort sol.
Næste morgen skulle vi med toget til
Sild. Det blev en strabadserende tur, idet
det regnede de to timer, vi var der. Vi fik
alligevel indtryk af en natur, der fortjener
et gensyn.

Ingelise, Sanne og Gustav.
Hvis du er interesseret i at være med
i Midlife Adventures, kommer vores
program i næste nummer. Du kan ringe
til Gustav Johannesen, 66 11 46 79 for at
høre nærmere.

De syv dødssynder i
Hans Tausens Kirke
Det er med stolthed vi i Hans Tausens Kirke præsenterer nedenstående perlerække af spændende foredrag om de syv dødssynder.
Men hvad siger de syv dødssynder os
i 2009?
Hvorfor beskæftige sig med synden,
endda syv af dem? Er det ikke håbløst
umoderne at tale om den slags begrænsninger i dag?
I dag har vi gjort synd til dyd, skriver
Jan Lindhardt i sin bog om de syv
dødssynder. Det der engang var syndigt, ja livsfarligt, er i dag nærmest
blevet en dyd, det gode liv, fråseri der
engang var en synd, er blevet til forbrug og vækst. Sex og erotik er ikke
noget der bekæmpes, men dyrkes.
Stolthed, der engang skulle knækkes,
skal nu fremelskes, ”Because I am
worth it” som det lyder i en reklame.
I dag har vi frit valg på alle hylder
– ”tag et standpunkt – der er nok
af dem”, som Johannes Møllehave
humoristisk og en anelse sarkastisk
udtrykker det.
Men hvad med lige nu? Krisen kradser, huspriserne falder, vores pensionsopsparing er lænset på grund af
grådighed. Sætter det en ny dagsorden
for de syv dødssynder?
Datoer for foredrag
Foredragene finder sted forår/efterår
2009 på nedenstående tirsdage kl.
19.30. Pris for deltagelse i samtlige
foredrag: 200 kr. Pris pr. aften: 50 kr.
Billetter kan købes på kirkekontoret
i åbningstiden (onsdag og fredag kl.
15-17) eller ved indgangen.

Tirsdag 3. februar kl. 19.30: Bjarne Lenau Henriksen om ”Grådighed”.
Bjarne Lenau Henriksen er cand.
theol. og chef for Kirkens Korshær i
Danmark. Han arbejder for og er talerør for de allersvageste i vort samfund.
Han er en kendt samfundsdebattør.

Tirsdag 10. marts kl. 19.30: Arno
Victor Nielsen om ”Dovenskab”.
Arno Victor Nielsen er filosof, mag.
art. og cand.mag. Professor i æstetisk
teori ved kunsthøjskolen i Bergen og
forskningslektor ved Arkitektskolen i
Aarhus. Han har skrevet bogen ”Tankestreger”, et udvalg af filosofiske
refleksioner over aktuelle begivenheder, som blev sendt i Danmarks Radio
i perioden 1995-1998. Arno Victor
Nielsen er kendt fra mange kommentarer fra aviser og tv. Han er morsom,
tankevækkende og provokerende.

Tirsdag 28. april kl. 19.30: Jørn
Henrik Petersen om ”Misundelse”.
Jørn Henrik Petersen er professor i
socialpolitik ved Syddansk Universitet. Han har tidligere været formand
for TV2’s bestyrelse og er formand
for Fyens Stiftstidende. Han har for
nylig modtaget en stor bevilling fra
Carlsberg Fondet til finansiering af
projektet Dansk Velfærdshistorie,
der løber over de næste seks år. Jørn
Henrik Petersen har været medlem af
menighedsrådet ved Domkirken, Skt.
Knuds Kirke i 12 år.

Tirsdag 26. maj kl. 19.30: Peter
Lodberg om ”Fråseri”. Peter Lodberg
er afdelingsleder på Afdeling for
Systematisk Teologi på Aarhus Universitet og tidligere generalsekretær
i Folkekirkens Nødhjælp. Han har
rejst og opholdt sig i verdens brændpunkter, hvor kampen for det daglige
brød, og frygten for at gå sulten i seng
hører til livet på en helt anden måde,
end det kendes fra Danmark.
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Tirsdag 22. september kl. 19.30:
Carl Erik Lundgaard om ”Vrede”.
Carl Erik Lundgaard - harmonikaspiller gennem 50 år, helprofessionel
musiker, komponist, arrangør, fortæller og underviser på Det Fynske Musikkonservatorium vil denne beskæftige sig/os med begrebet vrede.

Tirsdag 20. oktober kl. 19.30:
Nils Groes om ”Vellevned”. Nils
Groes, professor, cand. polit. Tidligere direktør for institut for Grænseforskning, og forskningschef i
Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut – en stilling han lod sig
pensionere fra i 2005 – dog ikke for
at føre et fredeligt otium. Nils Groes
blev professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, en stilling han
forlod i sommeren 2008. I dag har
han sit virke fra kontoret i sit hjem i
Klampenborg.

Tirsdag 24. november kl. 19.30:
Ole Hartling om ”Hovmod”. Ole
Hartling er dr. med., og han har siden
1987 været administrerende overlæge
på Vejle Sygehus. Han var formand
for etisk Råd fra 2003-2007. I 2008
modtog han Danmarks Radios Rosenkjærpris, som tildeles en fremtrædende forsker eller kulturpersonlighed,
der har formidlet et vanskeligt emne
på dansk. Ole Hartling modtog prisen
for sit stærke engagement i etiske
problemstillinger og for sin evne til
at formidle dem i et klart sprog. Med
sine stærke formidlingsevner har
han fået mange til at stoppe op og
overveje deres holdninger på ny. Især
i de stærkt følsomme sager, der har
præget de seneste års debat, om hvad
man med teknologiens hjælp kan gøre
– og måske bør undlade at gøre.
Menighedsrådet ved
Hans Tausens Kirke

Første
dødssynd:
Grådighed
Tirsdag den 3. februar kl. 19.30
taler chef for Kirkens Korshær
Bjarne Lenau Henriksen i Hans
Tausens Kirke om grådighed.
Grådighed (avaritia) er en af de syv
katolske dødssynder. Grådighed har
en dobbelt betydning. Dels at man
grådigt rager til sig, hvad man kan,
dels, at man gerrigt beholder det så
vidt det overhovedet er muligt.
Bjarne Lenau Henriksen har som
leder af Sankt Nikolaj Tjenesten,
præst ved Marie Kirke på Vesterbro
og korshærchef altid arbejdet og
været talerør for udsatte og fattige
mennesker. Han skriver om grådighed:
Den får aldrig nok
”Grådigheden lever bedst, når den
lever i velstand, og den udvikler
sig bedst, når den lever for sig selv.
Den kan ikke være til i fattigdom,
og den kan ikke være til sammen
med hvem som helst. Næstekærligheden er for eksempel en direkte
forhindring for grådighedens fortsatte vækst.
Næstekærligheden er besværlig, den
tager tid og kan ikke holde sig for
sig selv og skal hele tiden blande
sig i alle mulige andres liv. Så næstekærligheden holder grådigheden
sig langt væk fra. Grådigheden har
det derimod fint sammen med selvtilstrækkeligheden, som ikke behøver andet en sig selv for at være
til. Selvtilstrækkeligheden pudser
grådighedens selvstændige og uafhængige ego af, så den stråler af
selvbevidst lyksalighed. Grådigheden er storforbruger af alt. Og den
får ikke nok, før …”
Entre: 50 kroner. Eller samlet pris
for syv foredrag over de syv dødssynder: 200 kroner.
Laila Groes
Bjarne Lenau Henriksen.
Foto: Stefan Kai Nielsen, Polfoto
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Gudstjenester
Søndag 1. januar kl. 10
Første søndag efter helligtrekonger
Lukas 2,41-52; Den 12-årige Jesus i
templet.
Prædikant: Laila Groes
Efter gudstjenesten er der tilbud om
fælles frokost. Pris: 25 kr.
Søndag 18. januar kl. 16
Anden søndag efter helligtrekonger
Johannes 2,1-11; Brylluppet i Kana
Juniorkonfirmandafslutning
Prædikant: Laila Groes
Søndag 25. januar kl. 10
Tredje søndag efter helligtrekonger
Mattæus 8,1-13; Jesus helbreder en
lam.
Prædikant: Christina Fundrup
Søndag 1. februar kl. 10
Sidste søndag efter helligtrekonger
Mattæus 17,1-9; Forklarelsen på
bjerget.
Prædikant: Laila Groes
Søndag 8. februar kl. 10
Septuagesima søndag
Mattæus 20.1-16; Arbejderne i
vingården. Prædikant: Laila Groes
Efter gudstjenesten er der tilbud
om fællesspisning. Denne søn
dag er menuen: Hjemmelavet
oksekødssuppe med kød og melboller
og oksekød med peberrodssovs.
Pris: 25 kr.
(Fortsættes næste side)

Marcipanfabrikkens kølebiler holdt med køl på hele natten over for indkørslen til
Åløkkehaven, og det støjede langt over det tilladte.

Marcipanfabrikken
dæmper støjen
Odense Marcipanfabrik har over det seneste halve år fjernet tre støjkilder, der
var til gene for beboerne på den nedre
del af Åløkkehaven samt den nærtliggende del af Toldbodgade.
Det er sket efter en længere konstruktiv
dialog mellem fabrikken og undertegnede.
Her følger min personlig beretning
om forløbet:
For et halvt års tid siden begyndte marcipanfabrikken at have store, tændte
kølelastbiler holdende om natten på sin
aflæsningsplads mindre end 100 meter fra
mit soveværelse på Åløkkehaven. Og de
larmede virkeligt meget. Da jeg havde gået
og tænkt ”det kan da ikke være lovligt” et
stykke tid, tog jeg kontakt til Odense Kommune og fabrikken for at spørge ind til
problemet. Vi aftalte alle tre at mødes ovre
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i hovedbygningen.
En ekstern leverandør
På vores møde beklagede fabrikschefen
- der viste sig at være en både forstående
og ganske fornuftig mand - at kølebilerne
havde stået på pladsen med motoren kørende om natten. Kølebilerne bringes og
fjernes igen oppe ved hovedbygningen af
en ekstern leverandør, og det har aldrig
været meningen, at de skulle stå tændt
nede på aflæsningpladsen om natten.
Han lovede at få det stoppet hurtigst
muligt. Denne støj var åbenlyst over det
tilladte om natten. Og bortset fra nogle
enkelte svipsere kort tid derefter, har der
ikke været flere natlige støjproblemer fra
fritstående kølebiler på pladsen ved Toldbodgade 17 siden.
Dernæst har fabrikschefen og jeg været i

Humor - åndens solskin
Tirsdag den 20. januar kl. 19.30 taler
forfatteren, filosoffen og humoristen
John Engelbrecht i Hans Tausens Kirke
over emnet ”Mentalt kurbad med humor som åndens solskin”.
John Engelbrecht er
mag. art i filosofi.
Han har i en årrække
undervist i filosofi,
psykologi, religion og kulturhistorie ved
højere læreranstalter, højskoler m.m. samt
deltaget i forskellige forskningsprojekter.
Han har også skrevet et stort antal artikler
og bøger, blandt andet firbinds værket
”Den intuitive tanke”.
I dag er John Engelbrecht freelance, og han
lever af at rejse rundt som en farverig og
folkelig foredragsholder, som kan holde
enhver forsamling i ånde med sin personlige og festlige facon.
Kom og få nye ideer til et mere kreativt og

Søndag 15. februar kl. 10
Seksagesima søndag
Markus 4,1-20; Lignelsen om
sædemanden
Prædikant: Christina Fundrup
Søndag 22. februar kl. 14
Fastelavn ved Laila Groes
Børnegudstjeneste med tøndeslagning

John Engelbrecht
farverigt liv fra en person, der kan formidle
filosofi, visdom, gøgl og humor på en
måde, så tilhørerne ligger flade af grin.
Entre: 50 kroner

Aktivitetsudvalget

Gudstjenester på
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag 8. januar kl. 13.30
Altergang
Prædikant: Laila Groes
Torsdag 5. februar kl. 13.30
Prædikant: Laila Groes

Generalforsamling

Sæt X i kalenderen for kvinderevyen
Kvinderevyen 2009 bliver i år fredag den
27. og lørdag den 28. marts.
Generalprøve torsdag den 26. marts.
Der er salg af billetter på skolen torsdag

den 26. februar fra kl. 17.00.
Mette Fechtenburg,
Åløkkekvarterets Kvinderevy

løbende dialog om larmen og i december
blev støjniveauet målt på yderligere to
støjkilder; nemlig kølebilen, der er tilsluttet
ved hovedbygningen og en - viste det sig kompressor, der stod og gik i gang med en
hylende lyd med jævne mellemrum døgnet
igennem.
Begge larmede for meget at kunne stå om

natten inden for fabrikkens miljøgodkendelse, og fabrikken har nu indført som fast
procedure, at begge dele slukkes manuelt
ved fyraften og tændes igen næste hverdagsmorgen.
Tekst og foto:
Jeppe Lykke Hansen, Åløkkehaven
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Der indkaldes til generalforsamling
i Åløkke Fåreholderlaug onsdag den
11. februar kl. 20 i spejderhytten.
Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning.
3: Forelæggelse af et revideret
regnskab til godkendelse.
4: Fastsættelse af kontingent.
5: Behandling af indkomne forslag.
6: Valg.
7: Eventuelt.
Vi håber selvfølgelig, at mange
af vores beboere og andre fåreinteresserede vil dukke op denne
aften. Tilmelding gerne til Poul
Skræp (66 12 42 06).

Bestyrelsen

Fåreformanden
Navn: Poul Skræp
Adresse: Åløkkevænget 6
Alder: 57
Fritid: Formand for fårelauget, med i
skovlauget og bålmester til sankthans
1. Hvorfor flyttede I til
Åløkkekvarteret?
Det var en kollega, der for mange år siden
fandt vores første hus, nr. 6b her på vejen,
hvor vi flyttede ind i ’76. Jeg havde sparet
nogle penge op under min tid som FN-soldat på Cypern, og så skulle de sættes i et
hus. Jeg ønskede mig skov, vand, fred og
ro. Og det har jeg fået her - der mangler
bare åen i baghaven. Vores første hus havde udsigt lige ud i skoven, men vi savnede
mere lys. Derfor flyttede vi herop i ’84,
vi købte noget mere sol. Men jeg savner
stadig min gamle opvaskeudsigt – direkte
ud i skoven.
Boede jeg ikke her, så var jeg nok endt på
landet, men her er jo natur og dejligt fredeligt. Rådyrene går rundt ude på vejen og
foderbrættet er fyldt med fugle. Alligevel
kan man efter fem minutter på cykel stå på
Flakhaven. Så selvom min kone godt kan
savne Århus, hvor hun kommer fra, så vil
jeg ikke herfra!
2. Hvad er det bedste ved
Åløkkekvarteret?
Skolen er meget vigtig for kvarteret her,
den binder det hele sammen. Det er i det
hele taget en aktiv bydel med sammenhold
og kreative mennesker, revyer, majfest,
halloween, foreninger o.s.v.
3. Hvordan engagerer du dig
i Åløkkekvarteret?

Jeg er med i fårelauget, skovlauget og
sankthansgruppen, hvor jeg står for bålet.
Fårene hygger jeg mig meget med. Jeg kan
rigtigt godt lide dyr, tænk at vi kan have
dem her midt i byen. Vi begyndte på det
i ’92, da golfbanen skulle flyttes. Så foreslog vi kommunen, at vi kunne sætte får
derned for at holde det. Den var de med på,
så vi lejer grunden af dem og betaler med
at passe det. Det har flere fordele: Skoven
holdes i ave, da den ellers ville brede sig.
Mange mennesker går tur og kigger på
fårene, børnehaverne i området kommer tit
på besøg. Og så er det bare rigtigt hyggeligt med dyrene, jeg nyder de daglige ture
derned.
Vi er omkring 20 familier, der hver passer
fårene en uge om året. Når lammene slagtes, sælger vi ud af det til alle interesserede. En stor fælles grillfest holder vi også,
hvor to af lammene helsteges. Overskuddet
fra grillfesten går til fårenes foder, dyrlæge
og lignende. Den vest jeg har på lige nu er
også lavet af vores ”egen” uld, det er da
meget sjovt, ikke?
Jeg har tænkt mig at gå af som formand.
Det der med rampelyset er ikke mig. Jeg
vil hellere snige mig ind i stilhed, ordne
sagerne og smutte igen. Jeg er en ”arbejdsmaskine”, ikke en frontfigur. Så jeg vil
blive i fårelauget, bare ikke med den her
kasket på.
At jeg blev bålmester var et tilfælde. Et år,
da Lauge Vestergaard var i grundejerforeningen og skulle tænde sankthansbålet, så
drillede det, og det ville bare ikke lykkes
for ham. Da jeg er gammel FDF’er og
Lauge gammel spejder fik han et par stikpiller om, at det skulle der en FDF’er til at
klare. Så kom jeg til, og så kom der selv-

følgelig ild i det! Det måtte han høre meget
for – og lige siden har jeg haft tjansen.
4. Hvorfor bruger du så meget fritid
på at engagere dig her i kvarteret?
Tja, jeg kan godt lide at lave noget og at
hjælpe andre. Nogen gange får jeg ligefrem at vide, at jeg er lidt for hjælpsom.
Har du for resten noget du skal have lavet?!
5. Har du et ønske til beboerne
i Åløkkekvarteret?
De skal ikke smide affald i skoven. Jeg har
ofte en pose med, når jeg går tur med hunden, og den bliver fyldt op med skidt og
møg. På Store Skraldedag fandt vi engang
fyldte hundelorteposer, en halv affaldssæk
i alt. De var bare smidt i skoven. Så hold
naturen ren.
6. Hvem skal have stafetten
næste gang?
Det skal Ingelise Bagge, som
sammen med
Gustav Johannesen står for
Midlife Adventures. Hun er
en initiativrig
kvinde med
gode ideer for
fællesskabet i
kvarteret, så vi er glade for at være med i
arrangementerne. Jeg mindes stadig da vi
gik på Ingelises danseskole.
Tekst: Signe Ryge
Foto: Jakob Skovdal
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Jul med Åløkkekoret
Henvendelse
til kirken

Kirken varetager samfundets grundlæggende personregistrering - også for
personer uden for Folkekirken.
Når man får et barn: Fødselsanmeldelse 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.

17. december holdt Åløkkekoret afslutningskoncert i Åasen for familie og venner. Under
kyndig ledelse af Christina Funch Mellgren serverede koret en bred vifte af sange. På
reportoiret var blandt andet ”Oh, Holy Night”, ”En stjerne skinner i nat” og ”Har du
visor, min vän”. Der var også fællessang med de traditionelle julesange og hygge med
glögg og æbleskiver. Tekst og foto: Birgitta Lothsson

Bryllup: Dato for vielse aftales med
præsten. Dernæst henvender man sig til
kommunen (Borgerservice, Skulkenborg
1), hvor der udstedes en prøvelsesattest.
Husk 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: www.hanstausenssogn.dk

Haves: Suppe
Søges: Ben
Har du ben i overskud, er der mange, der
ville blive glade for at få dem. Den 8.
februar 2009 har kirken sin årlige suppedag. Igennem nu 20 år har kirken budt
alle suppeglade sognefolk på gammeldags
oksekødssuppe med tilhørende kød, peberrodssovs og kartofler. Sidste år var vi 40
deltagere, så der skal noget til for at mætte
de mange munde. Måltidet koster 25 kr. og

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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serveres efter gudstjenesten i sognelokalerne. Venlige lokale kræfter har igennem
flere år leveret 3-5 kg kalve- og okseben,
som de havde til overs efter slagtning. Men
i år har vi ikke ben, og vi frygter for kvaliteten af suppen. Så hvis du har kalve- eller
okseben i overskud, modtager vi dem med
stor tak. Ring venligst inden 1. februar til
66 11 05 40 og spørg efter Tyge.

Opslagstavlen
Lej sommerhus på Anholt
Beliggende på stor naturgrund kun 400 meter
fra Danmark smukkeste strand. Se mere:
www.anholtsommerhuse.dk/PDF/06.026DK.
PDF. Kontakt undertegnede for mere information/booking. Henrik Gram, 30 92 32 99
henrik@companygames.dk

Opslagstavlen hænger her på
næstsidste side i Kuréren, hvor der
er plads til meddelelser fra beboer
til beboer om alt mellem himmel
og jord. Det er gratis, undtagen
boligannoncer.
Mail til: Bladetkureren@yahoo.dk

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.
Sognepræst: Christina Mertz
Fundrup, tlf. 20 58 28 35
Email: cfu@km.dk
Mandag fridag. Træffes bedst kl. 1213 ugens øvrige dage

Pokalhylden
14-årige Victor Steffen, der bor på Åløkkevænget er blevet
klubmester i klasse C
- den letteste klasse - i
den motorcykelsportsgren, der hedder trial.
Trial er en MC-sport,
hvor det ikke går ud
på at køre hurtigst,
men derimod på at
beskerske sin motorcykel i vanskeligt
terræn uden at røre
jorden med fødderne.
Victor træner med sin
klub i Radby en gang
om ugen.

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. 24 76 99 61. Fridag mandag.
E-mail: hannejosefsen@nal-net.dk.

Pokalhylden er en ny rubrik her i Kuréren. Her kan du fortælle om dine egne eller
dine børns sportspræstationer. Hvis man er blevet mester eller har ydet andre store
sportspræstationer, er det da synd, at vi andre ikke får det at vide. Gør noget ved det.
Mail tekst og billede til: Bladetkureren@yahoo.dk. Du kan også sende en mms til: 29 28
13 52, hvis du står i en sportshal og dit eneste kamera er en mobiltelefon.

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

Dåb

Vielser

22. november Maja Honoré Mau,
Kanslergade 23
30. november Bertil Mørk Hansen,
Kanslergade 27
30. november Frederikke Dahl-Larsen,
Kanalvej 56
30. november Jacob Scharff Arvø,
Rasmus Nielsens Vej 36
30. november Tobias Scharff Arvø,
Rasmus Nielsens Vej 36

22. november Mette Honoré Poulsen og
Morten Mau, Kanslergade 23

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.

Dødsfald

Organist: Irina V. Natius,
Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby,
tlf. 63 73 70 95.

Dato for begravelse/bisættelse
5. december Gerda
Kollemorten, 77 år

Kirkeværge:
Poul Tornøe Knudsen, Ny Kongevej
10, tlf. 66 12 70 73.
Hans Tausens Kirkes hjemmeside: www.hanstausenssogn.dk
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Kalenderen

JULESANG - 12. december havde vi juleafslutning i onsdagscafeen. Vi startede med en
kort gudstjeneste ved Laila Groes og gik derefter ind til en dejlig musikalsk underholdning af kirkens børnekor under ledelse af Irina Natius. Efter en omgang gløgg og æbleskiver var det Åløkkekorets tur til at synge for os. En dejlig afslutning på en god sæson.
Tekst og foto: Gunner Bai Andersen

Forår i Onsdagscaféen
Onsdagscaféen holder til i Hans Tausens
Kirke. Der er åbent om onsdagen fra
klokken 14.30 til 16.30. Arrangementerne er åbne for alle. Her er forårets
program.
7. januar: Mit livs eventyr i arbejde og
politik. Tidligere rådmand Robert Dalskov
fortæller om sit liv.
14. januar: Gæst i Nepal. Sygeplejeske
Inge Lise Bagge, Odense, fortæller om det
fattige, men også eventyrlige Nepal. Fortællingen handler også om de to måneder
hun arbejdede som frivillig på et børnehjem i Katmandu.
21. januar. Musikalsk eftermiddag. Tidligere fri- og efterskoleforstander Troels
Borring, Sdr. Nærå, og hans søn Rasmus,
der studerer musik, underholder med musik og sang.

28. januar. Ved medicinmandens side. Rita
Makkanav, Fredericia, fortæller om sit
spændende liv blandt indianerne. Hun har
været gift med en indianermedicinmand.
4. februar. På togt med Galathea 3. Zoolog
og formidlingschef i Odense Zoo Nina
Collatz Christensen fortæller om og viser
lysbilleder fra sin tur med Galathea 3.
11. februar. Livsglædens pris. Birthe Wittendorff, Svendborg, folkeskolelærer og
snart pensionist, vil gerne give folk et lille
spark og er ikke bange for at udlevere sig
selv.
18. februar. Gårsangerviser og viser fra
1920 til1960. Jordløse Gårdmusikanter
kommer og underholder.
25. februar. En halv jordomsejling i diasshow, foredrag og musik. Jan Machholm
viser et to timers diasshow.

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

Januar
7.: Robert Dalskov i Onsdagca		féen kl. 14.30-16.30
20.: John Engelbrecht taler i kirken
kl. 19.30 (se omtale i bladet)
28.: Ekstraordinær generalforsam		ling i ÅKUR i kirken kl. 19
Februar
3.: Bjarne Lenau Henriksen om
		”Grådighed” kl. 19.30 i kirken
5.: Konfirmationsundervisning for
		voksne i kirken kl. 17-19
11.: Generalforsamling i Åløkke
		Fåreholderlaug kl. 20
26.: Billetsalg til kvinderevy kl. 17
Marts
10.: Arno Victor Nielsen om 		
”Dovenskab” kl. 19.30 i kirken
10.: Generalforsamling i grundejer		foreningen på skolen kl. 19
26.: Kvinderevy - generalprøve
27.: Kvinderevy
28.: Kvinderevy
April
28.: Jørn Henrik Petersen om ”Mis		undelse” i kirken kl. 19
Maj
16.: Majfest på skolen
26.: Peter Lodborg om ”Fråseri” i
		kirken kl. 19
Juni
23.: Sankthansbål
September
22.: Carl Erik Lundgaard om ”Vre		de” i kirken kl. 19
Oktober
22.: Nils Groes om ”Vellevned” i
		kirken kl. 19.30
November
24.: Ole Hartling om ”Hovmod” i
		kirken kl. 19.30

