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Uvis fremtid for
Kurérens udgiver
Det blad, du sidder med i hånden, styres
af et bladudvalg med repræsentanter for
Hans Tausens Kirke, Åløkkekvarterets
Grundejerforening og Åløkkeliv, som
- ud over annoncørerne – er de tre, der
betaler for bladets drift.
Men den formelle udgiver af bladet er
Åløkkevarterets Udviklingsråd, ÅKUR,
som i sin tid blev dannet for at skabe en
samlende organisation for kvarterets mange aktiviteter. Det fælles kirke- og beboerblad, Kuréren, var et af de første resultater.
Bladet lever i bedste velgående, men udgiveren har i flere år ført en slumrende tilværelse, og der var derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling om ÅKUR’s
fremtid onsdag den 28. januar. Generalforsamlingen blev holdt i kirken, og her er
referatet skrevet af John Mouridsen:
Kun tre fremmødte
De eneste fremmødte var det ”gamle” forretningsudvalg bestående af Jane Jakobsen,

tidligere repræsentant for Åløkkescenen,
John Mouridsen, tidligere repræsentant for
grundejerforeningen og Frank Lindegaard,
repræsentant for kirken.
Vi mente ikke, at vi var de rette til at nedlægge foreningen, da dette vil give nogle
strukturelle problemer for vores kvarterblad Kuréren. Derfor besluttede vi, at det
må være op til de tre foreninger bag Kuréren at afgøre ÅKUR’s videre skæbne.
Tre modeller
Vi kunne foreslå følgende modeller:
1. At nedlægge ÅKUR og fordele midlerne
efter vedtægterne. Herefter skal der laves
et udvalg eller en forening, som skal stå
bag Kuréren.
2. At lade foreningen hvile, hvilket egentlig er i strid med vedtægterne, da der skal
afholdes et årligt bestyrelsesmøde, en
generalforsamling samt vælges formand,
næstformand, kasserer og sekretær. Vi

'HQORNDOHYHMWLO
SURIHVVLR
URIHVVLRQHOKM OS
$XWRY UNVWHGHW$DO¡NNHVKROPNDQ

NUDIWDIYRUHVVDPDUEHMGHPHG
BOSCHL%RVFKWLOE\GHPDUNHGHWVPHVW

DYDQFHUHGHY UNW¡MRJXGVW\U
bremsetester...
'HUIRUNDQYLWLOHQKYHUWLGIHMO¿QGH

AaløkkesholmRJVHUYLFHUHDOOHPRGHUQHELOHUSn
A/S er opdateret med
det sidste nye PDUNHGHW
udstyr fra BOSCH.
Aaløkkesholm$DO¡NNHVKROP$6
A/S - Bosch Car Service
Åløkke Allé 2 -cO¡NNH$OOp
5000 Odense C
2GHQVH&
Tlf. 66 11 97 92
7OI
www.aaloekkesholm.dk
ZZZDDORHNNHVKROPGN

mener dog godt, at dette kunne gøres, hvis
de tre store organisationer bag Kuréren er
enige herom. ÅKUR kunne så ”lives op
igen”, hvis der opstår et behov. Ved dette
forslag kan man enten give midlerne til
Kuréren eller fordele dem efter vedtægterne for nedlæggelse.
3. At fortsætte ÅKUR i sin nuværende
form, hvilket kræver at foreningerne bag
mødes en gang årligt til generalforsamling
og til mindst ét møde årligt.
Under alle omstændigheder er det nødvendigt, at de tre organisationer bag bladet
mødes for at beslutte fremtiden for ÅKUR.
Eventuelt på næste redaktionsmøde, som
er 24. februar.
Alt dette vil vi lade være op til foreningerne i kvarteret. Jane og jeg vil nu takke
af og overlade beslutningerne til andre.

John Mouridsen
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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
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

Dødssynd 2: Dovenskab
Tirsdag den 10. marts kl. 19.30 taler
filosoffen Arno Victor Nielsen i Hans
Tausens Kirke over emnet ”Dovenskab”
- en af de syv dødssynder.
Arno Victor Nielsen er filosof, mag.
art og cand.mag.
professor i æstetisk
teori ved Kunsthøjskolen i Bergen og forskningslektor ved
Arkitektskolen i Århus.
Han har blandt andet skrevet bogen ”Tankestreger”, et udvalg af filosofiske refleksioner over aktuelle begivenheder, som

blev sendt i Danmarks Radio i perioden
1995-1998. Endvidere er han kendt fra
mange tankevækkende, provokerende og
morsomme kommentarer i aviser og tv.
Dødssynden ”dovenskab” kan sikkert henføres til munkenes valgsprog ”ore et labora” bed og arbejd. Herved styrker du både
sjæl og legeme og forhindrer dovenskab.
Entre: 50 kroner.
Alle syv foredrag: 200 kroner.
Dette er andet foredrag i rækken. Se samlet
omtale i Kuréren 1-2009.
Frank Lindegaard Nielsen,
menighedsrådsformand

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.

Åløkkens Fysioterapi

KASPERSEN

Fysioterapi, Holdtræning, Massage
Autoriserede fysioterapeuter
Tilskud fra sygesikringen Danmark

MALERFIRMA A-S
KILDEMOSEVEJ 21
5000 ODENSE C

Ingen Ventelister!

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

Tlf.: 36 89 66 66, www.kenfys.dk
Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C
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BESTYRELSEN:
Formand: Carsten Myhr
Johannevej 4
Email: Myhr@nal-net.dk
Tlf 66 11 33 12.
Næstformand: Stephan Brandt,
Dronning Olgas Vej 4
Kasserer: Hans Gammelgaard,
Abigaelsvej 4
Sekretær: Hans Faarup,
Dronning Olgas Vej 16
Henrik Kjær Larsen,
Prins Valdemars Vej 14
Mette Lyngdal,
Dronning Olgas Vej 44
Peer Jochumsen,
Ambrosius Stubs Vej 2

Uheldet 21. januar
blev fotograferet af
Rikke Borup.

Flere uheld
på Rugårdsvej
Siden Anker Boye og hans trafikfolk på
borgermødet 28. november erklærede,
at strækningen af Rugårdsvej mellem
Stadionvej og Åløkke Allé ikke er specielt uheldsramt, er der sket seks uheld.

SUPPLEANT:
Alexander Danker, Johannevej 3

Her er de tre seneste:

KONTINGENT: 100 kr. årligt pr.
husstand. Både ejere og lejere kan
blive medlemmer. Kontakt Hans
Gammelgaard.

21. januar: Personbil påkører telefonpæl
kl. 20.01. Én lettere tilskadekommen og
kørt bort i ambulance. Optaget i politiets
døgnrapport.

VELKOMMEN: Har du fået nye
naboer? Fortæl os det, så kikker
vi forbi med et velkomstbrev fra
grundejerforeningen.

18. januar: Fører af personbil kører ad
Rugårdsvej og vil foretage venstresving
ad Stadionvej. Påkører trafiklys. Optaget i
politiets døgnrapport.
18. januar: En personbil påkørt på et
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tidspunkt mellem kl. 2 og 10. Ødelægger
træbænk på Mogensensvej. Optaget i politiets døgnrapport.
28. december: Bilist mister herredømmet over sin bil og braser ind i hækken ved
nr. 76. Nedlægger lygtepæl og strømmen
forsvinder i to timer. Ingen personskade.
Foto bragt i Kuréren 1-2009.
??. december: Bilist mister herredømmet over sin bil og braser ind i have. Dato
og sted mangler.
??. december: Harmonikasammenstød
med tre biler foran kirken. Dato mangler.
Grundejerforeningen opfordrer beboerne
på Rugårdsvej til at hjælpe med at dokumentere hvor farlig strækningen er. Tag et
mobilbillede og notér tidspunktet og hvad
der er sket, så snart I hører eller ser det
mindste, der ligner et uheld på vejen. Vi vil
gerne kunne vise kommunens trafikfolk, at
der sker flere uheld, end de får kendskab
til.
Hjælp os med at hjælpe jer selv. Hold øje
med uheldene.
Vi har altså kendskab til seks ulykker på
strækningen fra Stadionvej til Åløkke
Allé. Men som I kan se, har vi ikke
datoerne for to af uheldene. Er der der
nogen, der kan hjælpe os med det? Mail
til: hfa@fyens.dk.
  Hans Faarup
Åløkkekvarterets Grundejerforening

Generalforsamling i
grundejerforeningen
Slidte fortove, cykelstier, farlige veje,
skoven, havnen, ÅKUR, hvad skal vi
bruge vores penge til?

(genopstiller ikke), Henrik Kjær Larsen
(genopstiller), Alexander Danker (suppleant, genopstiller).

Ja, der er masser af
emner at debattere,
når Åløkkekvarterets
Grundejerforening
holder generalforsamling 10. marts kl. 19 på
Åløkkeskolen.
Derfor har vi i år valgt ikke at invitere en
oplægsholder til at indlede mødet. Medlemmene skal komme til orde, og vi har
også selv en masse at fortælle om året, der
er gået.
Følgende er på valg i år: Hans Gammelgaard (genopstiller ikke), Mette Lyngdal

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.
Bestyrelsen for
Åløkkekvarterets Grundejerforening

Nyt om Ny
Kongevej
Som opfølgning på
vejmødet i efteråret,
hvor beboere på Ny
Kongevej mødtes
med grundejerforeningen for at klarlægge omfanget af
skader på vejen, har vi haft kontakt med
kommunens trafikchef, Thomas Boe.
Han er positiv over for ønskerne, og der
er sat en sag i gang. Kommunen tager
nu initiativ til et møde ”on location”,
hvor repræsentanter for grundejerforening og beboere kan deltage. Problemet på Ny Kongevej er de omkring 100
år gamle rendesten fra før bilernes tid,
der ikke længere fungerer efter hensigten, så der der ofte dannes søer af
regnvand på gade og fortov.
Carsten Myhr
Åløkkekvarterets Grundejerforening

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling
i Åløkke Fåreholderlaug onsdag den
11. februar kl. 20 i spejderhytten.

Børne-gudstjeneste
og tøndeslagning

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.

Kom og vær med til den store børnegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning,
fastelavnsboller og varm kakao, kaffe og
te. Alle er velkomne og kom gerne udklædt
(også de voksne).
Det er i Hans Tausens Kirke søndag den
22. februar kl. 14.
Der er præmier for flotteste, mest idérige
og sjoveste udklædning og kåring af kattedronning og kattekonge ved hver tønde.

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

KFUM-Spejderne og Hans Tausens Kirke

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.
Opslagstavlen:
Private annoncer (ikke kommercielle): Gratis
Kommercielle (fx boligannoncer) 250,- pr. stk.
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Program for Midlife
Adventures i 2009
Nedenstående ser du se vores nye
program. Der kan ske ændringer i
årets løb ligesom der kan komme nye
arrangementer til.
Medlemskab: Midlife Adventures er
for folk, der står midt i livet og har lyst
til oplevelser af kulturel og naturmæssig art sammen med andre mennesker i
Åløkkekvarteret. For at blive medlem
skal du lægge 100 kroner (pro persona)
i en kuvert sammen med navn(e), og
hvis du er nyt medlem, skal du også
vedlægge adresse, telefonnummer og
e-mail-adresse. Kuverten skal du smide
i brevkassen hos Ingelise Bagge, Prins
Valdemars Vej 8. Så vil du få en mail i
god tid før hvert nyt arrangement.
Dyrehospital
Onsdag den 11. marts kl. 20 er vi inviteret til en rundvisning i det nye dyrehospital i vores kvarter. Simon Vølund
vil vise rundt og fortælle om driften.
Nepalaften
31. marts klokken 18.30 vil et af vore
egne medlemmer, Ingelise Bagge, fortælle om sit ophold på et børnehjem i
Nepal og om forholdene i landet.
Rundvisning på Hollufgaard.
Erling Janum vil vise os rundt på værkstederne, hvor danske og internationale
billedhuggere og billedkunstnere arbejder. Han vil også tage os med på en
tur i parken, hvor mange skulpturer er
stillet op.
Datoen er 22. april klokken 17-19.
Hesbjerg Slot
Mange husker sikkert filmen om den
gamle Laursen Vig, der inviterede
russiske nonner til at lave et kloster

på slottet. Vi har fået mulighed for
at besøge slottet, og formanden for
fonden til bevarelse af Hesbjerg Slot,
Yvonne Suso, vil fortælle om slottets
nyere historie. Der serveres kaffe, te
og kager. Det foregår onsdag den 6.
maj klokken 17.00.
Kanotur på Odense Å
Datoen bliver 22. august. Turen bliver
af varighed og sværhedsgrad nogenlunde som de foregående år. Det vil
sige cirka tre timers roning. Marius
og Sanne tilrettelægger turen og lejer
kanoer, men den nøjagtige rute får I
først, når vi sender yderligere oplysninger om turen.
Tur med ”Kastor”
Søndag den 5. juli skal vi på en tur
med Kastor: Skibssafari blandt sæler.
Der er afgang fra Bogense klokken
10 om formiddagen, og tilbagekomst
til Bogense kl.16. Turen går til naturreservatet Møllegrunden tæt ved Endelave. Her bor omkring 300 sæler. En
naturvejleder fortæller om havdyrenes
biologi og adfærd. Der er ikke landgang på Endelave.
Tilmelding og forudbetaling til turen,
men I vil høre nærmere.
Tur til Ringkøbing Fjord
og Skjernådalen
19. og 20. september går turen vestover. Vi skal overnatte på Hvide
Sande Vandrehjem. Om lørdagen skal
vi en tur ind i fuglereservatet i Tipperne med naturvejleder og videre
til Skjernådalen, hvor vi skal se og
høre om naturgenopretningsprojektet.
Vandrehjemmet koster 320 kroner for
et dobbeltværelse. Morgenmad er 50
kroner pro persona. Midlife betaler
naturvejlederne.
Marcipanfabrikken
Vi er inviteret til en rundvisning i produktionen, og vi vil få smagsprøver.
Fabrikken vil vente til senere med at
give en nøjagtig dato. Men det er i
oktober eller november.
Ingelise Bagge, Sanne Langkjær
og Gustav Johannesen

Fra kanoturen 2008. Foto: Ole Østerby

6

Billetsalg til kvinde-r
Kvinderevyen foregår 27. og 28. marts
2009 kl. 18.30 på Åløkkeskolen. Pris
pr. billet: 200 kroner for menu, revy
og dans. Billetsalget starter 26. februar
kl. 17 i Åasen. Max. fire billetter pr.

person
står i k
være s
Eventu
rekvire

Salmesang
for babyer
Har du lyst til at lære nye salmer og sange, du kan synge
for dit barn og med dit barn?
Kunne du tænke dig at få rørt
stemmebåndet og tilbringe
tirsdag formiddag med andre nybagte forældre? Så er
du meget velkommen til at deltage i babysalmesang
i Hans Tausens Kirke på følgende datoer: 24/2 - 3/3
- 10/3 - 17/3 - 24/3 - 31/3 - 14/4.
Man skal ikke have nogen sangmæssige forkundskaber for at deltage, men blot have lyst til at synge nye
og gamle sange og være sammen med sit barn i hyggelige omgivelser i kirken.
Med salmesangen kommer man i kontakt med sit barn
på en ny måde, da sangen giver tryghed på en helt
anden måde end tale.
Babysalmesangen starter kl. 10.30 på de ovenstående
datoer og varer halvanden time. Adgang er gratis.

Christina Fundrup

Konfirmandundervisning for voksne
Næste gang: 26. marts kl. 1720 i Agedrup Sognegård
Undervisningen er et samarbejde mellem Hans Tausens
og Agedrup kirker. Undervisningen kræver ingen
forudsætninger andet end lyst til at genopfriske, genopdage eller blive bekræftet i viden omkring kirken
og kristendommen. Undervisere er sognepræst Lene
Bischoff-Mikkelsen og Laila Groes.
Temaet i februar var ”fastefood”. Her hørte vi om
fasten og dens betydning.
26. marts dykker vi ned i kirkens kogebøger og sammen med en professionel kok forbereder og spiser vi
fastemad. Denne aften kommer til at koste lidt mere,
og tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest 13.
marts på kirkekontoret tlf. 66 12 87 04 eller Laila
Groes tlf. 66 11 05 40 eller lgr@km.dk.
Problemer med transport til Agedrup meddeles ved
tilmelding, så arrangerer jeg fællestransport.
Alle er hjertelig velkommen

Laila Groes

revyen 26. februar kl. 17

n. Vær opmærksom på at mange
kø. Så kom i god tid, hvis du vil
sikker.
uelt ikke solgte billetter kan
eres ved Hanne Dalgaard på tlf.:

30 25 09 44.
Generalprøven er torsdag 26. marts
2009 kl. 18.30. Pris: 50 kroner.
Gratis for børn under 18 år.

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

Gudstjenester
Søndag 8. februar kl. 10
Septuagesima søndag
Mattæus 20,1-16; arbejderne i
vingården. Laila Groes.
Efter gudstjenesten er der tilbud om
fællesspisning. Denne søndag er menuen: Hjemmelavet oksekødssuppe
med kød og melboller og oksekød
med peberrodssovs. Pris: 25 kroner.
Søndag 15. februar kl. 10
Seksagesima søndag
Markus 4,1-20; Lignelsen om
sædemanden. Laila Groes.
Søndag 22. februar kl. 14
Fastelavn. Christina Fundrup.
Børnegudstjeneste med tøndeslagning
(se omtale side 5).
Søndag 1. marts kl. 10
Første søndag i fasten
Mattæus 4,1-11; Jesus fristes af djævelen i ørkenen. Laila Groes
Søndag 8. marts kl. 10
Anden søndag i fasten.
Mattæus 15,21-28; Jesus helbreder en
dreng. Christina Fundrup.
Efter gudstjenesten er der tilbud om
fællesspisning. Pris: 25 kroner.
Søndag 15. marts kl. 10
Tredje søndag i fasten
Lukas 11,14-28; Den der er af Gud,
hører Guds ord.
Laila Groes.
Søndag 22.marts kl. 10
Midfaste
Johannes 6,1-15; Jesus bespiser 5000
med fem brød og to fisk.
Laila Groes.

Gudstjenester på
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag 5. februar kl. 13.30
Laila Groes
Torsdag 5. marts kl. 13.30
Laila Groes
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Fødselsdagshygge i spejderhytten, der ligger nede ved Den Gamle Golfbane mellem tennisbanerne og fårefolden.
Foto: Lars Schmidt

Forældrefri uge
Søndag den 18. januar mødte 12 unge
spejdere til kollektiv, som går ud på, at
spejderne fra mellem 12 og 15 år skal
være alene i en uge uden deres forældre.

man taler pænt ved bordet, når man spiser,
ikke råber og at man skulle huske at lukke
døren ind til hytten, så varmen fra den fantastiske brændeovn ikke fløj ud.

Børnene startede med at pakke deres sovepose og underlag ud, og så skulle der
bare hygges i poserne. Om aftenen blev de
delt op i forskellige hold, som i ugens løb
skulle stå for at handle ind, lave mad og
gøre rent, og som en herlig bonusopgave
skulle der gøres toiletter rene hver dag.
Ligeledes var der afsat en time om dagen
til lektielæsning, hvor de fleste ledere blev
helt nostalgiske over at se de samme skolebøger som de selv havde i folkeskolen.

Et par gange om dagen kom nogle af børnenes forældre også forbi hytten, men adgangskravet var at de havde kage med, og
det blev altid overholdt, så ugen kom til at
stå i kagens tegn. Ligeledes blev der hygget med slik, dog mest om torsdagen, hvor
det normale spejdermøde blev afholdt som
en filmaften.

Mandag stod festens tegn, fordi lederen
Marianne Mortensen blev 21 år, og det
skulle jo fejres med bordpynt, lys, fest og
ballade. Igennem ugen fik børnene lært,
hvordan det var at købe ind til mange personer, men det var nu først om torsdagen,
at de havde lært, hvor meget de kunne spise. De fik lært, forhåbentlig genfortalt, at

Selvom det mest lyder som sjov og ballade, skulle de også lave noget lidt mere
seriøst. Om tirsdagen skulle ca. halvdelen
af spejderne stå for at lave et møde for bæverne (børn i alderen 5-8 år), hvor der virkelig blev leget igennem, til stor succes for
både spejdere og bævere. Onsdag skulle
den anden halvdel af spejderne prøve kræfter med ulvene (8-10 år). Her var der forberedt et lille løb med blandt andet morse,
knob og førstehjælp.
Lars Schmidt

Fra dengang der
var gadehandel
Lisbeth Christensen, der har boet i
nummer 19 på Prins Valdemars Vej,
har lånt os dette billede og samtidig
fortalt, hvordan en stor del af handelen
foregik i hendes barndom sidst i
fyrrerne.

Mælkevognen kørte gennem gaderne i
kvarteret hver dag. Man satte de tomme
flasker ud, og mælkemanden satte de fulde
i stedet.
Brødvognen kom en gang om ugen. Man
satte en foldet avis i vinduet. Så vidste
brødmanden, at man ville handle.
Ølmanden, der havde øldepot i kvarteret,
kom jævnligt, og det samme gjorde
ostemanden og ”den lille gartner”.
Sidstnævnte var billig, men kvaliteten var
ikke ligefrem i top. Hans potteplanter holdt
ikke særlig længe.
Hvis man skulle købe kolonialvarer, kunne
man ringe og bestille. Så blev varerne
bragt til døren.
Gustav Johannesen

Fiskemanden på billedet kom en gang om
ugen, og så stimlede kvinderne sammen
hidkaldt af hans særlige melodi og ordene:
”Rødspætter, torsk og sild er godt”.
Melodien var den samme, men ordene
ændrede sig selvfølgelig efter årstiden og
udvalget af fisk. På spørgsmålet om han
havde nogle gode rødspætter, svarede han:
”Jeg har gemt de allerbedste til Dem, lille
frue”.

Troels Borring i Onsdagscaféen.

Foto: Gunner Bai Andersen

Børnehjælp
med kaffepenge
Onsdag den 14. januar havde Onsdagscaféen besøg af sygeplejerske Inge Lise
Bagge, som fortalte om de to måneder
hun som frivillig arbejdede på et børnehjem med 23 børn i Katmandu. Det blev
fortalt på en meget levende og humoristisk måde, selv om man hørte om
mange skæbner, men man kan jo ikke
redde alle Katmandus gadebørn. Derfor
var vi også glade for, at vi med vores
kaffepenge - 1458 kroner - kunne være
med til, at de 23 børn på børnehjemmet
kan få mad i en måned, så lidt har jo
også ret.
21. januar oplevede vi en dejlig eftermiddag, hvor vi sang nye og gamle
danske sange fra Højskolesangbogen.
Tidligere fri- og efterskoleforstander
Troels Borring, Sdr. Nærå, og hans søn
Rasmus underholdt og fortalte små historier. Rasmus har lige udgivet en cd,
”Den Danske Sang”, på instrumental
piano og ligeledes har han komponeret
musikken til Efterskolernes Landsstævnehold 2009 i Holbæk, som vi fik lov
til at lære at synge. Christel Poetzsch,
RÅDMAND – Så
kom vi godt i gang
i Onsdagscaféen.
7. januar startede
den ny sæson
med en veloplagt
Robert Dalskov,
tidligere rådmand,
som meget levende
fortalte ”Mit livs
eventyr”.
Foto: Gunner 
Bai Andersen
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Gør ord til handling
En af de foreninger, der holder til i
Hans Tausens Kirke, er Y’s Men’s Club
Odense.

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.

Odense Y’s Men’s Club er en mandeklub.
Andre klubber er for både mænd og kvinder. Vi mødes til klubmøder den første og
den tredje onsdag i måneden fra kl.18 til
kl. 20. Mødet starter med fællesspisning,
orientering fra præsidiet og forskellige
udvalg. Aftenens hovedindhold er ofte et
foredrag om et aktuelt emne, virksomhedsbesøg eller kulturelle arrangementer.
Mødeprogrammet skal bidrage til at holde
medlemmerne orienteret om og aktivt engageret i samfundsmæssige, sociale, etiske
og religiøse anliggender. Til flere af møderne inviteres ægtefælle/samlever med.
Venskab og humor er vigtige elementer .
Besøg fra Indien
Vi er en del af et internationalt netværk. I
begyndelsen af august måned i år havde
vi besøg af to Y’s Men-kolleger, hvoraf
den ene repræsenterer vores indiske bro-

derklub, Y’s Men’s Club of Karaikudi.
Det var en meget stor oplevelse at være
sammen med disse Y’s Men fra Indien og
besøget vil helt sikkert styrke venskabet på
tværs af grænserne.
Y’s Men-bevægelsen startede i 1922 i
USA som en støtteklub for KFUM – eller
YMCA – deraf navnet Y’s Men. I dag findes der mere end 1700 klubber i 74 lande
med tilsammen mere end 31.000 medlemmer. I Danmark er vi ca. 3600 medlemmer
fordelt på 141 klubber.
Vil du være med?
I Danmark har de fleste af medlemmerne
rødder i den danske folkekirke. Mange er
tidligere FDF’ere eller KFUM-spejdere,
men andre, der respekterer et kristent livssyn og har lyst til at arbejde lokalt med
hjælp og støtte til mennesker, der har behov for næstekærlighed og omsorg, er også
meget velkomne.
Interesseret? Så få en snak med Poul 
Hauballe Jensen, Johannevej 39
Tlf: 66 17 92 40 eller 26 16 31 65

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

På billedet ses de to indiske venner sammen med nogle af medlemmerne af Odense Y’s
Men’s Club.
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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.
Sognepræst: Christina Mertz
Fundrup, tlf. 20 58 28 35
Email: cfu@km.dk
Mandag fridag. Træffes bedst kl. 1213 ugens øvrige dage

JUNIORKONFIRMANDER - 
2. februar starter et nyt hold juniorkonfirmander. Denne gang er det
3.b, der får tilbuddet om at komme
10 mandage i kirken. Undervisningen er en blanding af fortælling,
sang og leg. Laila Groes står for
undervisningen og Jane Nygaard er
kreativ medhjælp. Billederne her er
fra afslutningsgudstjeneste med juniorkonfirmanderne fra 3.a i kirken
og efterfølgende fællesspisning.
Tekst: Laila Groes
Foto: Lauge Vestergaard

Dåb
21. december Alexander Borg Premø,
Dronning Louises Vej 11
28. december Oscar Lund Cramon,
Hongkong
11. januar Sille Amalie Solevad,
Rugårdsvej 252
11. januar Silje Walchinsky, Rugårdsvej
89, st.

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.

Dødsfald

Dato for begravelse/bisættelse
29. december Aase Mølgaard Hansen,
79 år
14. januar Mona Laurine Harritsø, 53 år
16. januar Martha Kathrine Nielsen, 95
år

Opslagstavlen
Opslagstavlen hænger altid her 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.

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

Vær med til at
bekæmpe sulten
Søndag den 1. marts 2009 deltager Hans
Tausens Sogn i Folkekirkens Nødhjælps
store landsindsamling til bekæmpelse af
den sulten i verden.
Sulten ødelægger livet for flere end 850
millioner mennesker. I 2000 besluttede
verdens ledere at halvere antallet af sultende i verden inden 2015. Det er blandt andet
for at indfri det løfte, at vi går på gaden
søndag den 1. marts.
Når vi selv lever så godt og lever i så stor
sikkerhed som os, har vi et særligt ansvar
for at gøre noget for at bekæmpe sulten i
verden.
Sulten har mange årsager: Krig og katastrofer, ligegyldighed, grådighed, uvidenhed og diskrimination er nogle af dem.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper sulten
på mange måder.
Sådan bekæmpes sulten
I katastrofesituationer skal fødevarer,
nødhjælpspakker og andet livsnødvendigt
udstyr bringes ud her og nu, så mennesker
kan overleve.
På længere sigt skal sulten forebygges
gennem blandt andet landbrugsuddannelse,
vandopsamling, etablering af køkkenhaver,
gede- og hønsehold og mikrokreditter til
kvinder.
Sult bekæmpes også ved at organisere de
fattige, så de kan forebygge katastrofer og
forsøge at ændre de barrierer, der hindrer
dem i at få opfyldt deres ret til mad.
Og sult bekæmpes ved at opfordre regeringer til at arbejde mere aktivt for at opfylde
de forpligtelser, de har overfor deres lands
fattige og sultne befolkning.

Kalenderen
Februar
11.: Birthe Wittendorff i Onsdags		caféen kl. 14.30-16.30
11.: Generalforsamling i Åløkke
		Fåreholderlaug kl. 20
18.: Jordløse Gårdmusikanter i 		
		Onsdagscaféen 14.30-16.30
22.: Fastelavnsgudstjeneste med
		tøndeslagning kl. 14
25.: Jan Machholm i Onsdagsca 		féen kl. 14.30-16.30
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

Vi håber meget, at vi bliver nok indsamlere
til at dække hele Hans Tausens Sogn.
Sådan gør du
Indsamlingen sker i tidsrummet kl. 11.3013.30 med start fra Hans Tausens Kirke.
Fra kl. 11 udleveres indsamlingsbøsser,
ruteplan og andet materiale. Der vil også
være sat lidt mad frem, så du kan forsyne
dig lidt inden gåturen, og når du kommer
tilbage, vil der blive serveret lidt lækkert til
kaffen eller en anden forfriskning.
Du kan melde dig som indsamler ved at
kontakte undertegnede på tlf. 66 14 58 20
eller 25 66 58 75 eller mail: fln@kmd.dk.

Frank Lindegaard Nielsen

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

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

