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Tre usædvanlige
solister i kirken
Alpha Trio optræder torsdag den 28.
januar klokken 19.30 i Hans Tausens
Kirke. Sæt kryds i kalenderen allerede
nu, for der venter en usædvanlig oplevelse.
Trioen består af tre unge
musikere; Bolette Roed på
blokfløjte, Peter NavarroAlonso på saxofon, og David Hildebrandt
på klassisk slagtøj. De er alle uddannet på
Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums solistklasse.
Alpha Trios musikalske koncept er unikt
ved en utradi- tionel instrumentsammen-

sætning med et utraditionelt repertoire, der
blandt andet omfatter middelaldermusik,
dansk folkemusik fra det 21. århundrede
samt værker komponeret til ensemblet.
Alpha er især kendt for sin energifyldte
scenefremtræden og virtuose musikalitet.
Alphas omfattende koncertvirksomhed i
Europa og USA er blevet radiotransmitteret ved talrige lejligheder.
Trioen blev i 2006 dobbelt prisvinder i
DR’s Kammermusikkonkurrence. I indeværende år er de nomineret til Nordisk
Råds Musik Pris. En spændende gruppe,
som skal høres og opleves. Smagsprøver
kan man lytte til på deres hjemmeside:
www.alphatrio.com/dk.
Koncerten starter klokken 19.30.
Entré: 50 / 25 kroner.
Irina Natius

Billede fra en ulykke på Rugårdsvej 16.
oktober. 
Foto: Peer Jochumsen

Rugårdsvej
på Facebook
Du kan melde dig ind i Facebook-gruppen ”Rugårdsvej i Åløkkekvarteret
skal være tosporet!”. Ved redaktionens
slutning havde siden 181 medlemmer,
og der lå 24 billeder af uheld på vejen
fra det seneste års tid. Du kan også
diskutere fart og trafikforanstaltninger
på Rugårdsvej samt se den video om
tung trafik ud af kvarteret, som blev vist
på grundejerforeningens politikermøde i
oktober. Hans Faarup

Julegudstjeneste
for de mindste
Julegudstjeneste for

Bolette Roed, blokfløjte, Peter Navarro-Alonso, saxofon, og David Hildebrandt på klassisk slagtøj udgør den prisbelønnede gruppe Alpha Trio. 
Foto: Jette Jørs

KASPERSEN
MALERFIRMA A-S
KILDEMOSEVEJ 21
5000 ODENSE C

TLF: 66 14 11 44
FAX: 66 14 63 32
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dagplejebørn, vuggestuer, børnehaver
og andre, der har lyst
at deltage i en gudstjeneste tilrettelagt
for de allermindste. Gudstjenesterne er
tirsdag den 8. december og onsdag den
9. december kl. 10 til 11.15

BESTYRELSEN:
Formand: Carsten Myhr
Johannevej 4, 66 11 33 12
mail: myhr@nal-net.dk
Næstformand: Stephan Brandt,
Dronning Olgas Vej 4
Kasserer: Alexander Danker,
Johannevej 3, 40 56 09 06
alexanderdanker@hotmail.com
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
SUPPLEANTER:
Rikke Borup, Rugårdsvej 80
Søren Bach-Hansen,
Ny Kongevej 16
KONTINGENT: 125 kr. årligt pr.
husstand. Både ejere og lejere kan
blive medlemmer. Kontakt Alexander Danker.
VELKOMMEN: Har du fået nye
naboer? Fortæl os det, så kikker vi
forbi med et velkomstbrev.

Kronen sænkes
i Åløkkeskoven
Åløkke Skovlaug holder fremover et
årligt driftsmøde med Park og Vej om
efteråret, hvor vi hører, om der er større
planer med skoven i løbet af vinteren.
I år er der ikke de store planer for Snapind
Skov og Åløkke Skov. Her holder man
blot øje med, om der er sygdom i flere af
de gamle bøge. Men de har allerede været
under kyndig observation de seneste år, så
der er ikke meget at frygte.
I Forskoven ud mod havnen øst for Næsbyvej skal der til gengæld fældes mere
igen. Flere af de meget høje, gamle bøge,
der blev blottet ved de tidligere fældninger
langs vejen på det første stykke fra Toldbodgade vil blive lagt ned. Længere inde
vil der også løbende blive fældet enkelte
høje bøge rundt omkring for at sikre en
foryngelse af skoven. Nye træer kan komme til, der hvor der kommer lys ned. Det
langsigtede projekt er simpelthen at sænke
højden på trækronerne.
Det lyder umiddelbart absurd i en fin gammel skov, men der er nogle gode grunde
til, at driften skal gribes lidt anderledes an
fremover.
Flere dyr og planter
Det romantiske billede af de lyse bøgeskove som haller med høje, slanke stammer,
vi dyrker i Danmark, er ikke den mest naturlige skovform. Tværtimod er det snarere
forstmandens anerkendende blik på en god
produktionsskov, som vil give fint tømmer.
Vores skov er tidligere blevet drevet som

produktionsskov med bøge, der har stået
tæt og har drevet hinanden i højden. Typisk vil man i en sådan skov vælte større
parceller på en gang og plante nyt, når
bøgene har nået deres maksimale. Det er
ikke sket hos os, fordi skoven nu i stedet er
blevet rekreativ og drives mere for naturværdierne. Af samme grund drænes skoven
ikke så kraftigt mere, fordi der kommer
ekstra dyre- og planteliv i vådområder.
Nogle af landets højeste
Det er desværre en uheldig kombination
med meget gamle, høje bøge, der kommer
til at stå med våde tæer. Det kan de både få
svagere rodfæste og sygdom af. De fleste
har det dog fint, og vi kan være stolte over
at have nogle af landets højeste træer - måske kun overgået af særlige enklaver i Silkeborgskovene. Men de holder ikke evigt,
og driften må gribes anderledes an.
Der vil ikke blive tale om voldsomme
fældninger. Der holdes som sagt allerede
skarpt øje med eventuel sygdom i hele
skoven. Men der vil altså også blive fældet
nogle ellers sunde træer i de tætteste stykker i Forskoven. Når der bliver flere lyspletter i skoven vil fremtidens træer ikke
drive hinanden helt så voldsomt i højden.
Derved sænkes kronen altså på langt sigt.
Der vil også vokse andet end bøge, og det
skaber en anden variation.
Egene er stærkere
Vi vil stadig kunne nyde de høje, slanke
stammer ud til Næsbyvej ud for engen en

Åløkkens Fysioterapi

Fysioterapi, Holdtræning, Massage
Autoriserede fysioterapeuter
Tilskud fra sygesikringen Danmark

Ingen Ventelister!
Tlf.: 36 89 66 66, www.kenfys.dk
Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C
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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

De tre skove i kvarteret, Snapindskoven, Åløkkeskoven og Forskoven har nogle af Danmarks højeste træer.
Foto: Anders V. Munch
tid endnu. Men det er bare ikke det mest
naturlige billede af en skov. Det er snarere
udtryk for en vejgennemskæring i en gammel skov. Det faktum gør det naturligvis
ikke mindre smukt at se på.
Hvis det står til den ansvarlige for driften,
Michael Theilmann, får vi måske fremover
i stedet muligheden for bedre at kunne
nyde synet af skovens ældste kæmper, egetræerne i skovbrynet ud til engen på Næsbyvej på vestsiden. Egene er nemlig langt
stærkere og vil kunne tåle, at der tyndes ud
i brynet, så vi bedre kan nyde kigget ind
mellem stammerne.

Der er to spang, der vil blive fjernet. Det
ene er uforsvarligt, og det andet ligger så
lavt, at der dannes opstuvninger og oversvømmelser. Fremover vil renden blive
efterset regelmæssigt, så den ikke stopper
til. Det sidste er godt, men vi kommer til
at savne en broforbindelse til fårene, spejderhytten og tennisbanen. Hvis det trækker
ud med en løsning, kan man ikke fortænke
utålmodige sjæle i at vælte en stamme over
renden til at gå på. Men tænk i så fald på,
at den ikke må ligge så lavt, at renden kan
stoppe til under den og skabe oversvømmelser på de nye stier!

De manglende broer
Et andet tema på driftsmødet var gamle
spang over blandt andet Bolbro Rende.

Anders V. Munch, formand
Åløkke Skovlaug

Så handler du samme
sted som malermesteren

BESTYRELSEN:
Erling Janum, Rasmus Rasks Vej 8
28 14 88 65
E-mail: erling.janum@nal-net.dk
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
Åløkkeliv koster 100 kr. årligt pr.
husstand. 50 kr. for pensionister.
Kontakt kassereren, hvis du vil støtte
kulturarbejdet i kvarteret.

Odenses nye madhus er ikke en traditionel restaurant.
Vi leverer mad ud af huset, laver temaaftener og
har byens sejeste selskabslokaler.

Go’ aftensmad

Spis for kr. 100,- hver tirsdag fra 18-20.
Børn 1/2 pris. Tilmelding senest kl. 12 samme dag

%$.GBSWFIBOEFM
TUFSCSP 0EFOTF$
5MG
CFO MSEBH

66 12 16 12

Rugårdsvej 103 · 5000 Odense C · alfredogkamilla.dk

H3061
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Støt fårene
for kun 50
kr.om året
Åløkke Fåreholderlaug blev stiftet 25.
maj 1992, og de første
får kom til den gamle
golfbane i 1994. Laugets formål er at holde
får på ledige græsarealer i kvarteret
til glæde for beboerne og til arealets
pleje.
Som medlem støtter man fåreholdet
økonomisk og man behøver ikke
være med til at passe fårene. Men
som medlem har man mulighed for
at deltage i pasning af fårene. Vi er
cirka 20 aktive medlemmer og 80
støttemedlemmer. Et aktivt medlem
passer fårene ca. em uge hver fjerde
måned og deltager i forefaldende
arbejde, når der er brug for det,
såsom slåning af græs og nælder,
afhentning af hø, halm og foder,
udmugning i stald. Læmmesæsonen
er den travleste og mest spændende.
Derudover er der to begivenheder
som laugsmedlemmerne tager sig af:
Vores bod ved Majfesten og den årlige lammespisning i sensommeren.
Hvem kan være med? Alle, der
bor i Åløkkekvarteret og Dæhnfeldts
Villaby, samt på Jernbanevej, Bakkevej, Kildetoften og Skellet
Hvad koster det? 50 kroner om
året,
Beløbet kan indbetales på reg.nr.
1551, kontonr. 0208736.
Du er velkommen til at kontakte os
for yderligere information.
Bodil Fauerskov 66 13 78 60

Status efter
gravearbejdet
Grundejerforeningen har haft møde
på Den Gamle Golfbane sammen med
Åløkke Skovlaug og folk fra kommunen.
Formålet var at få en status
over, hvor langt kommunen er med at få de sidste
ting på plads efter de
store gravearbejder. Her er
som tingene ser ud lige nu:
Pavillonen
Tilsynsførende Jørgen Edgar vil sørge for
at få sat en hætte over røghullet og renset
tagrenderne - så der er tørt under taget i
regnvejr.
Kælkebakken
Der kan ikke ændre yderligere på bakkens
fysiske udformning på grund af en paragraf
i Miljøbeskyttelsesloven - så indtil videre
accepterer vi de nuværende forhold.
Kommunen vil placere et snehegn ved fårehuset - og dette kan anvendes efter behov
ved foden af kælkebakken som markering i
forhold til søen.
Trappe til småbørnelegepladsen
Der bliver etableret en trappe fra cykelstien
op til legepladsen.
Broerne
Tilsynsførende Jørgen Edgar vil tjekke
hos Odense Vandselskab, da flere mener,
at selskabet har lovet en bro mere over
renden. Sagen om spanget er bragt til
juristerne i Borgmesterforvaltningen - og
denne sag kører samtidig med sagen ved
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Grundejerforeningen vil gerne selv renovere denne bro og mener, at Odense Vandselskab har lovet endnu en bro over Bolbro
Rende. Foto: Lauge Vestergaard
vandselskabet.
Sti til småbørnelegepladsen
Stien fra vores side vil gå over spanget,
og den vil blive befæstet fra spanget til
legepladsen. Stien fra Tarupsiden vil blive
befæstet.
Sti fra Bolbro Rende til pavillon
Der bliver smidt lidt grus, så den ikke er så
mudret fremover.
Overløb fra det store kloakrør
Der har været et kraftigt overløb fra den
store kloak under engen - det var så kraftigt, at nogle af dækslerne sprang af - der
er nu sat kraftige stålrør over disse dæksler, så det ikke skulle kunne ske igen.
Det er farlige huller at falde ned i - man
ender i havnen.
Carsten Myhr
Åløkkekvarterets Grundejerforening

Der var som sædvanlig
flere børn end voksne
til andespillet i skolens
gymnastiksal.
Foto:
Taia Frydenlund

Godt besøg til andespil
Endnu engang var der fuldt hus
ved andespillet til fordel for Klub
Åfri.
Det årlige andespil i Åløkkeskolens
gymnastiksal trak 160 gæster, som
spillede på livet løs for at vinde
hovedpræmien: En cykel fra Cykelshoppen. Andespillet gav i år ikke
mindre end 8000 kroner i overskud.
Pengene går til den forældredrevne
aftenklub, Åfri, som er for børn i
Åløkkekvarteret i 5.-7. klasse.
Klub Åfri vil gerne rette en stor tak
til de mange præmiesponsorer. Vi
håber, at I til næste år vil bakke lige
så godt op som i år.

Hanne Donnerup, Klub Åfri

Årets hovedpræmie var en cykel. Foto: Taia Frydenlund

Sponsorer
Føtex Middelfartvej
Åløkkesholm
Cykkelshoppen
Dansk Vinduespolerings
Service
Maler Torben Thinesen
AV Center
Perlen
Carsten Hartmann aps
OBBC
Salon Mix
TV 2
Odense Marcipanfabrik
Sydbank
Skovdal & Skovdal
Flemmings Cykelcenter
Kornbageren		
Pizza Pantani
OB fanklub
News
Suntan frisør
Skousen, Middelfartvej		
Le Klint
XL byg
Tommerup Trælast
EA værktøj
Capelli
Video 4
Bolbro Vin og Tobak
Wellness and Sun

tandproteser med livskvalitet

Odense C · Pakhusgården
Rugårdsvej 103 B
Tlf. 66 16 91 61
Aarup · Søndergade 2
Tlf. 64 43 22 00
5 års garanti på nye tandproteser og
finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år.
www.tpt.dk
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Gudstjenester
Søndag 6. december kl. 10
2. søndag i advent
Matt. 25,1-13; Lignelsen om
figentræet
Julefrokost. Efter gudstjenesten tilbud
om fællesspisning. Pris: 25 kr.
Ingen tilmelding
Prædikant: Christina Fundrup
Tirsdag 8. december kl. 10
Gudstjeneste for de allermindste.
Vuggestuer, dagpleje plus andre, der
har lyst.
Ved Christina Fundrup
Onsdag 9. december kl. 10
Gudstjenester for børnehavebørn ved
Christina Fundrup
Søndag 13. december kl. 19
3. søndag i advent
De ni læsninger/liturg Laila Groes
Efter gudstjenesten gløgg og
æbleskiver. Se omtale i bladet

Kirkeklokkerne
ringer for klimaet
13. december kl. 15 ringer kirkeklokkerne over hele landet – og i verden og
her hos os. Det sker i anledning af klimatopmødet i København.
Om klokkeringningen skriver biskop
Peter Fischer- Møller biskop i Roskilde Stift: ”Det fortælles,
at noget af det første de gamle nordboere
bemærkede og undrede sig over ved de
kristne var deres klokkeringning. Klokkeringningen har i mere end 1000 år offentligt tilkendegivet, at noget vigtigt var
på færde. Kirkeklokker har gennem tiderne
været brugt til at markere dagens gang,

til at kalde til gudstjeneste, til at markere
særlige begivenheder og til at kalde til
alarm. Klokkeklangen rummer eftertanke,
håb og handling; Sådan også i dag, hvor
den globale opvarmning stiller os over for
store udfordringer. Klokkerne maner til
eftertanke i forhold til det ansvar, vi mennesker har for den klode, vi lever på, og
det liv, vi er en del af. Vi gør det med håb,
fordi vi som kristne ved, at vi ikke står
alene med problemerne, fordi Vorherre til
stadighed indgiver os tro på forandringens
mulighed.”
Der afholdes klimagudstjeneste i Odense
Domkirke fredag den 11. december kl. 20.

Menighedsrådet

De tre vise mænd
leder efter jesusbarnet. Scene fra sidste
års krybbespil.
Foto: Lauge
Vestergaard

Torsdag 17. december kl. 19
Krybbespil med 3.a fra Åløkkeskolen/
Laila Groes. Se omtale i bladet.
Fredag 18. december kl. 9 og
10.15
Juleafslutning med krybbespil for
Åløkkeskolen/Laila Groes
Søndag 20. december kl. 10
4. søndag i advent
Joh. 3.25-36; Johannes vidnesbyrd
Prædikant: Christina Fundrup
Torsdag 24. december
Juleaften: Lukas 2,1-14; Og det skete
i de dage
14.30: Christina Fundrup
16: Laila Groes
Fredag 25. december kl. 11
Juledag: Joh. 1.1-14; I begyndelsen
var Ordet
Prædikant: Laila Groes
Lørdag 26. december kl. 11
2. juledag: Matt. 10,32-42; Jeg er ikke
kommet for at bringe fred men sværd
Prædikant: J.B. Andersen

(Fortsættes næste side)

Krybbespil med 3. klasse
Torsdag den 17. december kl. 19 opfører
3. klasse fra Åløkkeskolen juleevangeliet.
Det har i mange år været
en tradition, at en klasse
på Åløkkeskolen opfører juleevangeliet. Det starter med, at en
gruppe af frivillige sammen med klasselærer (i år Fedor Bang) og præst, sætter sig
sammen og finder ud af tekst, sange, musik
og virkemidler til dette års krybbespil. Så
inddrages børnene – roller fordeles, kostumer prøves, justeres og suppleres. Vi har
en større udklædningsgarderobe i kirkens
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kælder. Så skal der øves replikker, sange,
dans med videre – og ugen op til premieren øver vi i kirken hver formiddag.
Det er nogle dejlige dage, hvor vi alle
glæder os til den store dag, hvor stykket
skal opføres for far og mor, bedsteforældre
og søskende og alle andre, der vil kigge
med. Handlingen er kendt af enhver, men
stemningen – ja, jeg vil gerne beskrive
den, men det er umuligt. Den skal opleves
i kirken sammen med de dejlige børn fra
3. klasse.
Krybbespillet opføres også ved skoleafslutningen for Åløkkeskolen

Laila Groes

Gudstjenester
(Fortsat fra forrige side)
Søndag 27. december kl. 11
Julesøndag: Matt. 2,13-23; Flugten
til Ægypten
Prædikant: Christina Fundrup

Trio Sol fra Svendborg, som underholdt til festen den 28. oktober.

Foto: Gunner Bai Andersen

Onsdagscaféen
holder juleferie

Søndag 3. januar kl. 10
Helligtrekonger søndag
Joh. 8,12-20; Jesus siger: ”Jeg er
verdens lys”
Prædikant: Regina Ljung

Igen er nogle værdifulde måneder svundet bort.
Det er en broget skare, som samles hver
onsdag til forskellige arrangementer i
caféen. Lad os glædes over det, man kan
jo ikke andet, når der kommer så mange
glade mennesker, der bakker op omkring
det store arbejde, der bliver lagt i det, men
det glemmer man, når der er en fyldt sal
hver uge.
Så derfor ønsker vi alle en velsignet jul og
et lykkebringende nytår og tak for året, der
svandt, det har været forrygende.
Vi starter igen onsdag den 6. januar 2010
kl. 14.30-16.30, hvor forhenværende lærer
ved Glamsbjerg Fri- og Efterskole Mette L.
Kristensen vil fortælle om at være ”Dansk
barn i grænselandet”.
Christel Poetzsch
Onsdagscaféen

Fredag 1. januar kl. 16
Nytårsdag: Matt. 6,5-13; Fadervor
Efter gudstjenesten skåler vi nytåret ind
med champagne
Prædikant: Laila Groes

Søndag 10. januar kl. 10
2. søndag efter helligtrekonger
Markus 10,13-16; De bar nogle små
børn til Jesus
Prædikant: Christina Fundrup

Gudstjenester på
Lokalcenter Lille Glasvej
Onsdag 23. december kl. 10.30
Lille juleaften ved Laila Groes
Torsdag 7.januar kl. 13.30
ved Christina Fundrup
Skuespiller Niels Vandrefalk Andersen,
som 18. november fortalte om ”Alle tiders
Jeppe” Foto: Gunner Bai Andersen

Torsdag 11. februar kl. 13.30
ved Laila Groes

H.O. TRYK

Pris for annoncer i Kuréren
1/8 side = 60 x 90 mm: 250,- pr. stk.
1/4 side = 60 x 180 mm: 500,- pr. stk.
1/2 side = 180 x 120 mm: 800,- pr. stk.
1/2 side = 180 x 240 mm: 1200,- pr. stk.
10% rabat ved køb af annoncer til hele året - 10
numre.
Private annoncer (ikke kommercielle): Gratis
Kommercielle (fx boligannoncer) 250,- pr. stk.
Send til: bladetkureren@yahoo.dk
eller ring til Henrik Gram (66 17 92 66) og hør
nærmere

Fyns billigste 4 farvet tryksager.
Alt i print og kopi.
CD brænding med print.
www.hotryk.dk
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Fod på smerterne
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.
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

Hanne Lydolph har åbnet klinik
med zoneterapi i familiens kælder på Dronning Olgas Vej 35.
Den 48-årige pædagog, der også
er uddannet håndarbejdslærer, har
længe haft lyst til at prøve noget
nyt, og nu har hun kastet sig ud på
det dybe vand som zoneterapeut
med egen klinik i huset for enden
af Dronning Olgas Vej.
- Jeg blev grebet af zoneterapi,
efter selv at have prøvet det og
oplevet hvordan det hjalp på
blandt andet min astma, fortæller
Hanne Lydolph.
Hun tog uddannelsen som zoneterapeut på skolen Dit Alternativ
i Odense, og kan nu kalde sig
registreret alternativ behandler.
Hun er medlem af FDZ, som er
Danmarks største forening for
zoneterapeuter.
Zoneterapi er en slags massage
af fødderne, hvor man stimulerer
bestemte punkter af foden som
ifølge kinesisk tradition er et spejl
af kroppen. Tryk et sted på foden
og det udløser en reaktion et bestemt sted på kroppen.
- Det er for eksempel virksomt
mod tennisalbue, infiltrationer og
hold i nakken, siger Hanne Ly
dolph.

Hans Faarup

Hanne Lydolph demonstrerer på en herrefod
størrelse 45, hvordan hun trykker på fodens
zoner. Foto: Kuréren

Opslagstavlen
Opslagstavlen hænger altid på næstsidste side. Her bringer vi meddelelser fra beboer
til beboer, hvis man for eksempel har en plæneklipper til salg eller tilbyder at være
babysitter eller lignende. Opslag er gratis. Det gælder dog ikke for boligannoncer.

Gå vinteren i møde - med velplejede fødder
Gå sommeren
Gå
sommeren
møde
med
velplejede
fødder
Gå sommeren
i møde
- med velplejede
fødder
Gå sommeren
ii møde
-- med
velplejede
fødder
KLINIK
for
FODTERAPI
KLINIK
for
FODTERAPI
KLINIK
for
FODTERAPI
KLINIK
for
FODTERAPI
Jørgens
Gade 131
Skt. Skt.
Jørgens
Gade
131

Skt. Jørgens
Jørgens
GadeC131
131
5000 Odense
Skt.
Gade
5000
Odense
C
5000
Odense
C
5000
Odense
C døren
Gratis
P-plads
lige ved
samt bus 31 mod Seden
Gratis
P-plads
lige
ved
døren
Gratis P-plads
P-plads lige
lige ved
ved døren
døren
Gratis
samt bus
31aftale
modpåSeden
Konsultation
efter
tlf
25 72 20 70
samt
bus
31
mod
Seden
samt bus fodterapeut
31 mod Seden
V/Statsautoriseret
Malîna Fleischer

Konsultation efter aftale på tlf 25 72 20 70
Konsultation efter
efter aftale
aftale på
på tlf
tlf 25
25 72 20
20 70
70
Konsultation
V/Statsautoriseret
fodterapeut
Malîna72Fleischer
V/Statsautoriseret
fodterapeut
Malîna
Fleischer
V/Statsautoriseret fodterapeut Malîna Fleischer
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Konsultatio
V/Statsautori

Pokalhylden m/valgekstra

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

Benny Nybo.

John K. Nielsen.

Alexander Danker.

Fordobling af stemmetal
17. november var der kommunalvalg, og
tre beboere fra Åløkkekvarteret stillede
op. Ingen af dem blev valgt ind, men en
af dem fik et kanonvalg.
John K. Nielsen, som bor på Hans Svanings Vej var opstillet som nummer 2 for
Borgerlisten.
Listen blev ikke repræsenteret i byrådet,
men John K. Nielsen havde et godt personligt valg. Han fik 22 personlige stemmer,
og det var en fordobling af hans stemmetal
fra 2005.
Knap så godt gik det for socialdemokraten
Benny Nybo, som bor i Dæhnfeldts gamle
frølager på Åløkke Allé. Han har tidligere
siddet i Odense Byråd, men opnåede ikke
valg denne gang. Hans personlige stemmetal var 99 mod 274 stemmer ved valget
i 2005.
Åløkkekvarterets tredje kandidat var Alexander Danker fra Johannevej. Ud over at
være bestyrelsesmedlem i Åløkkekvarterets Grundejerforening, stillede han op for

Borgerlisten for første gang. Han fik 19
stemmer.
Båltalere og borgmester
Sidst Åløkkekvarteret var repræsenteret i
Odense Byråd var da Dansk Folkepartis
Alex Ahrendtsen boede på Åløkkehaven.
Nu bor han på Åsumvej lige over for
Vollsmose, og om flytningen har spillet
ind på hans valg, skal vi ikke gisne om,
men han gik i hvert fald frem fra 1441 til
2444 personlige stemmer og sikrede sig
genvalg.
Vores kvarter har dog stadig en lille aktie
i det kommende byråd, idet de konservatives Steen Møller boede på Brummers
Plads, inden familien byggede nyt hus i
Villestofte. Og Anker Boye (S) boede i
1970’erne på Johannevej. Begge har været
båltalere ved Åløkkekvarterets sankthansbål. En anden tidligere båltaler, Anders W.
Berthelsen, blev i øvrigt også valgt ind i
det kommende byråd.
	
Hans Faarup

Pokalhylden
På Pokalhylden kan du fortælle om dine egne eller dine børns sportspræstationer. 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.

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 efter aftale i
kirken.
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.
Menighedsrådets formand:
Frank Lindegaard Nielsen,
Johannevej 6, tlf. 66 14 58 20,
E-mail: fln@km.dk.
Kirkebil: Ældre, svagelige og
gangbesværede kan til gudstjenester
og møder blive kørt til og fra kirken.
Kirken betaler. Man ringer til kirkekontoret. Ved søndagsgudstjeneste
senest fredag kl. 15-17 på 66 12 87
04, eller til sognepræst Laila Groes.
Organist: Irina V. Natius,
Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby,
tlf. 40 81 49 51.

Dåb

Dødsfald

25. oktober Frej Fjordside, Åløkkehaven
1, 2. tv
25. oktober Hjalte Seneca Lind Iversholt,
Åløkke Alle 7,1.-114.b
25. oktober Noah Seneca Lind Iversholt,
Åløkke Alle 7, 1.-114.b

Dato for begravelse/bisættelse
27. oktober Inge Bøgelund, 71 år
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Kirkeværge:
Poul Tornøe Knudsen, Ny Kongevej
10, tlf. 66 12 70 73.
Hans Tausens Kirke på nettet:
www.hanstausenssogn.dk

Tegning: Jane Nygaard

Kalenderen
December
8.: 		Gudstjeneste for de mindste i
		kirken kl. 10-11.15
9.: 		Gudstjeneste for de mindste i
		kirken kl. 10-11.15
13.: De ni læsninger i kirken kl. 19
		(se omtale side 2)
17.: Krybbespil i kirken kl. 19
		(se omtale side 8)

2010
Januar
6.: 		Mette L. Kristensen i Ons-		
		dagscaféen kl. 14.30-16.30
28.: Koncert med Alpha Trio i kir 		ken kl. 19.30 (se side 3)
Marts
11.: Peter A.G. Nielsen (Gnags)
		taler i kirken kl. 19.30
25.: Manderevy - snigpremiere
26.: Manderevy - premiere
27.: Manderevy - sidste aften
April
15.: Koncert med Ensemble Oblik i
		kirken kl. 19.30

Julens gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
Juleaften torsdag den 24.december kl. 14.30 og 16
Juledag fredag den 25.december kl. 11
2. juledag lørdag den 26.december kl. 11
Julesøndag den 27.december kl.11
Nytårsdag fredag den 1. januar kl. 16

September
16.: Koncert med Mads Granum
		Kvartet i kirken kl. 19.30
November
4.: Præst og forfatter Sørine God		fredsen taler i kirken kl. 19.30
Kuréren kan ses helt i farver på:
www.hanstausenssogn.dk
eller www.aaloekke.dk.

Storskærme, videokonference, lydanlæg,
lys og meget mere.
Vi tilbyder salg, service og udlejning af professionelt
AV udstyr til erhvervs kunder.
Ring til os, hvis du ønsker rådgivning
eller et uforpligtende tilbud.

Svendborgvej 39 t 5260 Odense S
Tlf. 70 20 29 55 t www.avcenter.dk

