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Nye læsere kan
begynde her
HANS TAUSENS KIRKE
Kære læser. Du sidder med årets syvende
nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren
i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønsker vi dig velkommen, og håber, du også
kunne tænke dig at bidrage med tekst eller
billeder til bladet, der udkommer 10 gange
om året.
Kuréren uddeles gratis til alle husstande i
Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke
lade sig gøre uden den faste støtte fra vores
annoncører. Mange tak til dem.
Og nu vi er ved det: Var det ikke noget at
annoncere i Kuréren? Dels gør du opmærksom på dit ﬁrma i et blad, der nærlæses
grundigt i et af Odenses mest ressourcestærke kvarterer. Og dels er du så også
med til at sikre udgivelsen af bladet.
Og hvor ringer man hen, når vinduerne
skal skiftes, murene pudses op, taget skif-

tes ud eller hvad der nu ellers er af charmerende oplevelser i et gammelt hus? Ja, man
griber da det seneste nummer af Kuréren
og ser, om der står et telefonnummer på
lige den håndværker, man har brug for. Lad
os i den forbindelse nævne, at mange af
kvarterets huse nærmer sig deres 100-års
fødselsdag.
Alle kvarterets foreninger og institutioner
er velkomne til at bruge Kuréren til at gøre
opmærksom på deres arrangementer eller
andre nyheder. Og tager man billeder fra
for eksempel en gadefest eller en dragetur
eller en koncert i kirken, så lad os andre få
del i oplevelsen. Send billeder og eventuelt
en lille tekst til redaktøren. Adresser står
her til venstre. Og vil du gerne annoncere,
så kontakt Henrik Gram (66 17 92 66).
Hans Faarup

SORTE FÅR - Så er der lam på engen igen. 11. februar blev der født to sort-grå lam, en
han og en hun. De vokser godt til og løber lystigt rundt sammen med flokken ved Åløkke
Fåreholderlaugs stald. Foto: Kuréren
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Du skal da til majfest
Sæt kryds ved lørdag den 16. maj. Da
skal du naturligvis til den legendariske
majfest på Åløkkeskolen. Det bliver en
glad og fornøjelig dag, hvor alle beboere
i Åløkkekvarteret er velkomne.

I kan læse meget mere om Majfesten i
næste nummer. Men notér lige datoen. Og
hvis I har lyst til at give en hånd på dagen
med det praktiske, for eksempel med ansigtsmaling, hører vi meget gerne fra jer.

Festen afholdes i forlængelse af skoledagen. Åløkkebørnene er nemlig i skole
denne lørdag. Resten af dagen står den på
skægge aktiviteter. Det kan være alt fra
lagkagekast over fodboldturnering til ansigtsmaling. Fodboldturneringen vil være
vejene imellem og mest for voksne. Der er
mulighed for at købe iskolde fadbamser,
kaffe & kage og sandsynligvis også sandwich. Om aftenen bliver der mulighed for
at tilmelde sig spisning. Måske en fest vil
spire frem efter dagens narrestreger …

Formøde om Majfesten
Åløkkeliv indkalder alle foreninger og
andre interesserede til koordineringsmøde
vedrørende den kommende majfest.
Mødet afholdes 11. marts kl. 19.30 i Åasen. H.C. vil deltage fra skolen og orientere om skolens tema m.v.
For at sikre at alle foreninger er repræsenteret, bedes I tilmelde jer til Rikke Trads
(66 12 88 33) senest 8. marts.
Signe Ryge og Rikke Trads
på vegne af 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
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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Skal beboerne på
havnen være med?
BESTYRELSEN:
Formand: Carsten Myhr
Johannevej 4
Email: Myhr@nal-net.dk
Tlf 66 11 33 12.

På generalforsamlingen i Åløkke
kvarterets Grundejerforening skal der
blandt andet diskuteres udvidelse af
kvarteret og stigning af kontingentet …
ud over trafikken.

Næstformand: Stephan Brandt,
Dronning Olgas Vej 4

Vi har meget at drøfte på det trafikale
område, og formandens beretning vil være
et klart udtryk for det.
Kommunens plan – Trafik- og
mobilitetsplanen – vil betyde store
ændringer af trafikken for os og for store
dele af byen.
Vi sætter et stort kort op og benytter det
til at gennemgå den del af planen, der har
med vores område at gøre.
Vi har focus på
• Stisystemet for cyklister og
gående
• Rugårdsvej
• Åløkke Allé
• Kryds ved Rugårdsvej/Åløkke
Allé
• Kryds ved Åløkke Allé/Dr. Olgas
Vej
• Opmarchbåse ved kryds
• Lastbiler, der ubegrundet benytter
vores kvarter til gennemkørsel
• Mulige lukninger af udkørsler fra
dele af kvarteret til større veje

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
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.

Udvidelse af kvarteret
Det er blevet foreslået, at vi skal
udvide vores kvarter til også at omfatte
Promenadebyen på havnen. Hvis beboerne
derfra skulle ønske det. Formanden har
været på havnen og spørge. Men hvad
siger grundejerne i Åløkkekvarteret?

ALT I TØMRER OG SNEDKERARBEJDE

MARIUS & LAUGE

LANGKJÆR

HML ODENSE
PRINS VALDEMARSVEJ 18
5000 ODENSE C
VÆRKSTED: EGESTUBBEN 4 b
5270 ODENSE N
TLF. 61 700 111
4

Der foreslås endvidere en kontingent
stigning til 125-150 kroner om året.
Forslagsstillerne begrunder hvorfor.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
Grundejerforeningen giver som sædvanlig
øl, vand og kaffe samt boller. Vi gør
opmærksom på, at man skal være
medlem af grundejerforeningen for at
kunne deltage i afstemninger. Men du er
velkommen til at deltage i mødet, selv om
du ikke er medlem. Både ejere og lejere i
kvarteret kan være medlemmer.
Valg til bestyrelsen
Grundejerforeningens bestyrelse består af
syv medlemmer, der vælges for to år ad
gangen og to suppleanter, der vælges for et
år ad gangen. I praksis deltager suppleanter
og faste medlemmer på lige fod i alle
møder og arrangementer. Da vi pt. kun er
otte i bestyrelsen, er der kun én suppleant.
Det er Alexander Danker, som derfor er
på valg. Han genopstiller. Desuden er
Mette Lyngdal, Hans Gammelgaard og
Henrik Kjær Larsen på valg. Kun Hans
Gammelgaard genopstiller ikke
Tid og sted: Tirsdag 10. marts kl. 19 i
Åasen på Åløkkeskolen.
Carsten Myhr, formand

Bladet fortsætter
Det redaktionsmøde, hvor Kurérens
udgivere skulle beslutte sig for ÅKURS
fremtid blev holdt efter dette blads
deadline, så det vender vi tilbage til i
næste nummer.
Vi tør dog godt forudsige, at martsnummeret af Kuréren bliver udgivet
(ellers ville du ikke kunne læse dette)
og at bladet i øvrigt fortsætter med at
udkomme. Både kirke, grundejerforening og Åløkkeliv ønsker at det fælles
blad formelt udgives af en fjerde part,
så sandsynligvis bliver ÅKUR det, der
kaldes en hvilende forening.

Redaktionen

FJOLLEBILLEDE - Traditionen tro stiller Laila Groes og juniorkonfirmanderne op til et
fjollebillede. Hvis man skulle være i tvivl, er det billedet herover, mens det nedenunder er
det mere officielle. Foto: Jane Nygaard

14 kilo gode
ben til suppen
Tak til Kurérens læsere for 14 kg gode
suppeben. Det bidrog til cirka 30 liter
suppe, der blev spist af 48 glade suppedeltagere. 
Tyge Groes

Godkendelse af
kirkens regnskab
Tirsdag 17. marts klokken 17 er der
menighedsrådsmøde. Som altid er der
offentlig adgang. Ved dette møde skal
blandt andet regnskabet for 2008 fremlægges og godkendes. Mødet varer til
klokken 19 og finder sted i kirken.
Frank Nielsen
menighedsrådsformand

Den dag præsten kom
i kirke uden kjole på
Selv om det var en børnegudstjeneste
listede jeg mig alligevel over til kirken til
gudstjenesten fastelavnssøndag.
Det var en rigtig god oplevelse at se alle
de dejlige udklædte børn. Dernæst vil jeg
rose Christina for hendes meget festlige
indgangsvinkel til at starte gudstjenesten
på. Hun kom ind uden præstekjole og
spurgte, om nogen havde set præsten,
Nej, det havde man jo ikke. Man fik så

øje på en kuffert, hvori præsteudstyret lå.
Børnene fulgte meget interesseret med i
påklædningen af Christina, som fik hjælp
af Sofie. Nu kunne gudstjenesten begynde.
God prædiken, som børnene kunne forstå.
Hilsen fra en voksen (der stadig er barn
endnu).
Christel Poetzsch
Se billeder fra fastelavnsgudstjenste og
tøndeslagning på bagsiden

Dovenskab på tirsdag
Det er på tirsdag, 10. marts, kl. 19.30,
at du kan opleve filosoffen Arno Victor
Nielsen tale om
”Dovenskab”.
Foredraget er
nummer to i
Hans Tausens
Kirkes foredragsrække om
de syv dødssynder (se
kalender på
bagsiden).
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Fire fanget
i fotofælden
Åløkkekvarteret vandt en politirazzia i Fyens Stiftstidendes trafikkam
pagne. Imens fortsætter bilerne med at køre ind i haverne på Rugårdsvej.

Henrik Busborg, der har oplevet på
en måned at få tre biler ind i sin have
på Rugårdsvej 78, greb chancen, da
Fyens Stiftstidende i februar udloddede en fartkontrol som ”præmie” i
en trafikkampagne.
I sin ansøgning skrev han blandt
andet: ”Efterhånden minder strækningen lidt om det vilde vesten.
Smadrede hække, forhaver med glas
og bilrester, væltede lygtepæle alt
dette er mere reglen end et særsyn.
Hos kommunen er der ganske vist
”åbne ører”, men ingen handling!
Vi lever i den forvisning, at det blot
er et spørgsmål om tid (læs:
uheldige omstændigheder),
før nogen bliver dræbt på
strækningen.”
Og sørene. Af 30 henvendelser var Rugårdsvej en af de to
strækninger, der blev valgt ud
til en fartkontrol, Vicepolitikommissær Preben Ingemannsen begrundede
til Fyens Stiftstidende:
- Vi har ikke været her så tit, men der
var adskillige anmeldelser på netop
denne strækning, så nu kigger vi på
det.
Målt ved Mogensensvej
Måleudstyret blev sat op på hjørnet
af Mogensensvej og Rugårdsvej en
tåget tirsdag formiddag, 24. februar.
På en halv time blev fire bilister stoppet for at køre for stærkt, og alle fire
fik klip i kørekortet. Den ene bil var
en varevogn, der kørte 83 km/t. Der
må kun køres 50 på Rugårdsvej ud til
Rismarksvej, hvor fartgrænsen stiger
til 60 km/t.
Til avisen kommenterede vicepolitikommissær Preben Ingemannsen
resultatet, at det ikke var noget overvældende resultat på en så trafikeret
strækning, men tilføjede, at det var
relevant nok:

- Vi er inde midt i byen, og her er
sideveje, beboelse og mange cyklister. Derfor er det afgjort et sted, hvor
vi vil komme igen på andre tidspunter
af døgnet, så vi kan etablere det i
folks bevidsthed som et sted, hvor de
risikerer at møde os.
Godt - men ikke nok
Formanden for Åløkkekvarterets
Grundejerforening, Carsten Myhr,
glæder sig over, at det endelig er lykkedes at få politiet til at måle bilernes
fart på den firsporede vej.
- Resultatet af målingerne var forventede på grund af tidspunktet
på døgnet. De voldsomme
ulykker sker typisk om aftenen og natten, siger han i en
kommentar til razziaen.
- Vi har arbejdet med dette
vejforløb gennem de sidste
20 år, da vi anser
vejens udformning for at være meget
farlig for de bløde trafikanter, og
herunder beboerne på begge sider
af vejen. Der er som bekendt sket
mange ulykker på strækningen, og
disse ønsker vi at undgå.
- Det er lykkedes at få sat den officielle hastighed ned fra 60 km/t til 50
km/t - og vi har i alle årene arbejdet
for at få gjort det vejforløb til
to-sporet. Beboerne langs vejen har
gjort store indsatser for at påvirke
myndighederne - osse uden resultat.
Nu vil politiet foretage flere
hastighedsmålinger på forskellige
tidspunkter af døgnet, og det ser vi
frem til, lyder det fra Carsten Myhr.
Trafikken gennem hele kvarteret vil
blive taget op på grundejerforeningens generalforsamling 10. marts.

Tekst: Hans Faarup
Foto: Kim Rune
og Jørgen Hansen
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Fire fartsyndere fik klip i kørekortet,
da politiet stillede sig op på hjørnet
af Rugårdsvej og Mogensensvej.

Rugårdsvej
på Facebook
Du kan melde dig ind i Facebookgruppen ”Rugårdsvej i Åløkkekvarteret skal være tosporet!”. Ved
redaktionens slutning havde siden
142 medlemmer, og der ligger flere
billeder fra uheldene.

Forrest fra venstre viser Henrik Busborg (Rugårdsvej 78)
og Brian Borup (Rugårdsvej
80) bilstumper frem, de har
fundet i haven. Bagest fra venstre er det Peer Jochumsen og
Alexander Danker fra grundejerforenings bestyrelse samt
Michael Søborg Hansen

Uheldslisten
Siden forrige nummer af Kuréren har der
været tre uheld på Rugårdsvej mellem
Åløkke Allé og Stadionvej. Her er de:

6. februar kl. 01.45
En spirituspåvirket bilist kørte ind i et hus,
meddeler politiets døgnrapport.
Rikke Borup: Heldigvis tog Henriks hæk
lidt af farten, men vi var ret chokerede
over, at den var helt inde og ramme vores
hus. Vi vågnede ved det rystede, så nu
håber vi bare ikke, der er kommet nogle
sætningsskader.
11. februar kl. 19
Bilist kørte ad Rugårdsvej i vestlig retning
med en anslået hastighed af 60-90 km/t.
I en højresvingskurve mistede han herredømmet over køretøjet og ramte herunder
en lygtestander (døgnrapporten)
Rikke Borup: Den unge fyr var lige ved
at køre en kvinde ned ud for nr. 76, men i
stedet blev en gadelygte revet op af jorden
for enden af Prins Valdemars Vej, og ingen
kom heldigvis til skade. Havde det været
en person i stedet for lygtepælen, tror jeg
det havde været et dødsfald på stedet.

14. februar kl. 18
Peer Jochumsen: Ja, så er den gal igen.
Ung mand mister kontrollen over bilen og
brager ind i et træ ud for kirken. Ingen kom
til skade. Der blev ikke optaget politirapport.
Status: Ni uheld på tre måneder
Dermed har der været ni uheld, siden kommunens trafikfolk på borgermødet 28. november erklærede, at strækningen ikke er
specielt uheldsramt. Vi opfordrer beboerne
til fortsat at notere uheld og sende billeder
med mobil eller email.
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Gudstjenester
Søndag 8. marts kl. 10
Anden søndag i fasten. Mattæus
15,21-28; Den kanaanæiske kvinde.
Christina Fundrup. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost. Pris for mad:
25 kr. Drikkevarer: 5 kr.
Søndag 15. marts kl. 10
Tredje søndag i fasten. Lukas 11,1428; Jesus og Beelzebul. Laila Groes.
Søndag 22.marts kl. 10
Midfaste. Johannes 6,1-15; Bespisningen af de 5000. Laila Groes.
Søndag 29. marts kl. 10
Maria Bebudelse. Lukas 1,26-38;
bebudelsen. Laila Groes.
Børnekoret medvirker
Søndag 5. april kl. 10
Palmesøndag. Mattæus 21,1-9; Indtoget i Jerusalem. Christina Fundrup
Torsdag 9. april kl. 18
Skærtorsdag. Mattæus 26,17-30; indstiftelsen af nadveren. Laila Groes
Efter gudstjenesten tilbud om fællesspisning. Menu: Lammekølle med
flødekartofler og salat. Pris: 25 kr.
Fredag 10. april kl. 10
Langfredag. Liturgisk gudstjeneste
Laila Groes
Søndag 12. april kl. 10
Påskedag. Markus 16,1-8; Jesu opstandelse fra de døde. Laila Groes
Mandag 13. april kl. 10
Anden påskedag
Lukas 24, 13-35; Vandringen til Emmaus. Christina Fundrup

Gudstjenester på
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag 5. marts kl. 13.30
Altergang
Laila Groes
Torsdag 2. april kl. 13.30
Christina Fundrup
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FESTMUSIK - Jordløse Gårdmusikanter underholdt med gamle viser ved fødselsdagsarrangementet. Foto: Gunner Bai Andersen

Fem år med caféen
Så fejrede onsdagscafeen fem-års fød
selsdag 18. februar.
Cafeen blev ”født” 20. januar 2004. Menighedsrådet havde indkaldt til et inspirationsmøde, hvor der var mødt en stor flok
veloplagte mennesker op med mange gode
ideer.
Den dag blev der nedsat en arbejdsgruppe,
som afholdt det første møde den 22. januar
og blev enige om, at den første cafeeftermiddag skulle starte den 18. februar 2004
klokken 14.30-16.30. Vi havde bagt boller (det gør vi ikke mere), og vor tidligere
organist Karl Bech Larsen spillede til vores fællessange. Der var en god stemning
blandt de 15 fremmødte, det synes vi var
en god start.
Men som tiden er gået, er cafeen jo vokset
GALATHEA - Onsdag den 4. februar
var formidlingschef
i Odense Zoo, Nina
Collatz Christensen
(som i øvrigt bor i
Åløkkekvarteret) i
Onsdagscaféen for
at fortælle om sin tur
med Galathea 3-ekspeditionen. Et meget
spændende foredrag
og en masse gode billeder fra turen.
Tekst og foto: Gunner
Bai Andersen

støt, der kommer mellem 50 og 70 personer hver onsdag, og hele tiden ser man nye
ansigter, dejligt. Det inspirerer jo også én
til at fortsætte, og i den sammenhæng skal
der lyde en stor tak til Inger-Lise, Niels
Ove, Ebbe, Gunner og Elin for et godt
samarbejde, uden jer går det jo ikke.
Vores 5-års fødselsdag fejrede vi med
Jordløse Gårdmusikanter, som underholdt
med gamle viser, hvor vi kunne synge
med. Et glas champagne blev det også til,
en rigtig festlig eftermiddag.
Så derfor skal mit fødselsdagsønske være,
at caféen vil bestå i endnu mange år, men
med den opbakning af glade mennesker er
jeg ikke i tvivl om, at den fortsætter mange
år endnu.
Mange glade hilsner fra
Christel Poetzsch, Onsdagscaféen

Hold på hunden

Sådan laver vi fastefood
Fyraftensmøde: Konfirmandundervis
ning for voksne torsdag den 26. marts
kl. 17- 20 i Agedrup Sognegård.
Denne torsdag dykker vi ned i kirkens
kogebøger. Mens vi forbereder maden
sammen med en professionel kok, fortæller præsterne om baggrunden for valget af
netop disse faste- og påskeretter.

Denne aften kommer til at koste lidt mere
end de normale 25 kroner. Pris oplyses
ved tilmelding. Problemer med transport
til Agedrup meddeles ved tilmelding, så arrangerer jeg fællestransport.
Tilmelding senest 19. marts til undertegnede: lgr@km.dk eller 66 11 05 40.

Laila Groes

Kommende gæster i Onsdagscaféen
4. marts: Kirken i natten
Det skal være mørkt, før vi kan se stjernerne. Sognepræst og natkirkepræst ved
Skt. Knuds Kirke Christina Mertz Fundrup
giver sit bud på, hvorfor det giver mening
at have natkirker. Et oplæg om åndelighed
og kropslighed, om tro, nærvær og troværdighed og hverdagen og det hellige.
11. marts: Det grønlandske Hus
Forstander Kirsten Mærsk, Odense,
fortæller om ”Det grønlandske Hus” på
Hunderupvej. Desuden underholder det 15
personer store grønlandske kor Umiaq med
grønlandske sange.
18. marts: New Zealands natur
Naturfotograf Viggo Lind holder foredrag
med lysbilleder om New Zealands natur,
landskaber.
25. marts: Mit liv med gymnastik
Tidligere forstander på Ollerup Gymnastikhøjskole Gunnar Hansen, Ollerup
fortæller om ”Mit liv med gymnastik”.
1. april: Præst om Vollsmose
Torben Hangaard holder foredrag om at

11. februar blev en lille pige bidt i låret
af en hund på Åløkke Allé.
- Det er ærgerligt, at folk ikke vil tage
det hensyn til andre, siger hendes far,
Jan Schoubo, og opfordrer kvarterets
hundejere til ikke at slippe deres hunde
løs.
- Den hund, der bed, var godt nok i
snor, men det var en af de lange snore
på syv meter, og så har man ikke styr på
sin hund, siger Jan Schoubo.
Det er anden gang, en af kvarterets
hunde bider hans datter. Første gang var
det i Åløkkeskoven, hvor en løs hund
kom farende og bed pigen, som siden
har været bange for hunde. Modsat
hvad mange tror, er løse hunde ikke
tilladt i skoven. 
Hans Faarup

være præst i Vollsmose.
8. april: Blomstrende Egeskov
Vi begynder med en kort gudstjeneste ved
sognepræst Laila Groes, hvorefter
slotsgartner Peter Bonde Poulsen fortæller
og viser lysbilleder fra Egeskov Slot.
15. april: Når sladder koster livet
Tidligere lærer og sognepræst Ole Lauritsen, Millinge, holder et foredrag, der
hedder ”Når sladderen koster livet”.
22. april: En stor forskel
Jette og Karsten Bjørnestad, begge pædagoger, fortæller og viser billeder om
familiens to måneders frivillige arbejde i
Rumænien, hvor de blandt andet hjalp til
med kirkebyggeri, børnelejre og hygiejneprojekter blandt sigøjnere.

Kvinderevyen
er udsolgt

29. april: 10.000 km i en Cadillac
Lars Nørregaard fra Myllerup ved Assens
har kørt USA tyndt i en Cadillac og vil
fortælle om en tidligere rejse og den seneste rejse i 2008, hvor han sammen med to
andre mænd rejste rundt i USA. Foredraget
bliver suppleret med billeder.

Billetterne blev nærmest flået væk, så
der er udsolgt til de to forestillinger
med Kvinderevyen. Der er en ekstra
mulighed for at se revyen, nemlig til
generalprøven torsdag den 26. marts.
Det er dog uden spisning. Pris: 50
kroner. Billetter købes ved indgangen.

Kvinderevyen
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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

Bævere med
foliebakker
Spejderliv er udeliv, og
hytten ved tennisbanen
bruges flittigt.
Det er tirsdag aften, vejret
er godt og vi er uden for
på det grønne område bag
ved tennisbanerne. Her er
en duft af mad blandet med
lyden af børn, der har det
sjovt. Vi er ved spejderhytten hvor KFUM-Spejderne,
Gråbrødre Gruppe, holder
til.
Denne tirsdag aften har bæverne, som børn fra 0. og
1. klasse kaldes, møde. De
har kæmpet med at skrælle
kartofler og gulerødder og
efterfølgende lægge dem
skiveskåret i foliebakker
sammen med pølser.
Men først skal der så lige
tændes bål som bæverne
har lært det. Små pinde lagt
sirligt på nysnittede spåner.
Snart er bålet i gang og
foliebiksen kan varmes op.
Efter en halv times leg er
maden klar.
Ulve om onsdagen
Onsdag er det så ulvene,
(børn i 2., 3. og 4. klasse)
der er til spejder. Her er
man på løb rundt i skoven
efter kort, og torsdag er det
så de ældste børn, der får
skoven til at runge. Her lø-
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Emil, Kiran og Mads forsøger at tænde bålet mens Albert
og Sebastian ser til. Foto: Lars Schmidt
ber man efter GPS og laver
finere madlavning over bål.
Hvis det bliver rigtig vinter, kan spejderne gå ind
i deres hytte og varme sig

ved pejsen, men så skal det
også være rigtig koldt, for
spejderliv er udeliv.
 
Lauge Vestergaard

Opslagstavlen
Garage søges
Har du en ledig, tør garage, og kunne du have
interesse i at leje den ud i vintermånederne samt
eventuelt forår/efterår, så kontakt gerne Erik
Heidemann på tlf. 66 12 26 46 eller via mail:
edh@dadlnet.dk
På forhånd mange tak
Erik D. Heidemann, Johannevej 7

Dåb
25. januar Sophia Corydon Holmberg,
Kong Georgs Vej 13, st.tv
25. januar Nellie Borges Monteil,
Store Glasvej 27,st
1. februar Carl-Emil Richardt Hansen,
Store Glasvej 51, st.tv
1. februar Kristian Søgaard Nancke,
Rasmus Nielsens Vej 18

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.

8. februar Signe Rytter Pedersen,
Brummers Plads 33, st.mf
8. februar Freja Rørmose AndenæsWerenberg, Kanslergade 1, 1.tv.

Dødsfald

Dato for begravelse/bisættelse
17. januar Inger Kirstine Andersen, 94 år
27. januar Magna Vinther Jensen, 79 år

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

Sognepræst: Laila Groes,
Prins Valdemars Vej 3
tlf. 66 11 05 40.
Email: lgr@km.dk
Træffes bedst på bopælen tirsdag,
onsdag, torsdag og fredag kl. 12-13.
Torsdag tillige kl. 17-18.
Lørdag og andre dage efter aftale.
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.

Pokalhylden

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.

Sølv til fodboldpigerne fra Åløkke
Åløkkeskolens SFO’s 3. klasser var
inviteret til fodboldturnering i Næsbyhallen 5. februar for pigerne og 6. februar for
drengene. Der var tilmeldt 18 pigehold og
32 drengehold. Vi havde et pigehold og to
drengehold med. Der blev kæmpet flot på
alle tre hold. Drengeholdene fik hver tre
kampe i de indledende kampe. Pigerne gik

videre fra indledende kampe til semifinalekampene og endelig i finalen, Den tabte
de 0-1 til HCA-skolen. Det blev til i alt ni
kampe, hvor der kun gik tre mål ind hos
vores piger.
Et stort tillykke med sølvmedaljerne.

Åløkkeskolens Skolefritidsordning

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.
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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.
Kirkeværge:
Poul Tornøe Knudsen, Ny Kongevej
10, tlf. 66 12 70 73.
Hans Tausens Kirke på nettet:
www.hanstausenssogn.dk

Kalenderen
Marts
10.: Arno Victor Nielsen om 		
”Dovenskab” kl. 19.30 i kirken
10.: Generalforsamling i grundejer		foreningen på skolen kl. 19
11.: Møde om Majfest 2009 i 		
		Åasen kl. 19.30
11.: Kirsten Mærsk i Onsdagsca 		féen kl. 14.30-16.30
18.: Viggo Lind i Onsdagscaféen
		kl. 14.30-16.30
25.: Gunnar Hansen i Onsdagsca		féen kl. 14.30-16.30
26.: Kvinderevy - generalprøve
27.: Kvinderevy
28.: Kvinderevy
April
1. : Torben Hangaard i Onsdags		caféen kl. 14.30-16.30
8. : Peter Bonde Poulsen i Ons		dagscaféen kl. 14.30-16.30
27.: Generalforsamling i Åløkkeliv i
		Åasen kl. 19.30
28.: Jørn Henrik Petersen om ”Mis		undelse” i kirken kl. 19.30
KAN DU GÆTTE ... - klip fra børnegudstjeneste og tøndeslagning i
og ved kirken 22. februar.

Foto:
Lauge Vestergaard

Maj
16.: Majfest på skolen
26.: Peter Lodborg om ”Fråseri” i
		kirken kl. 19.30
Juni
23.: Sankthansbål
September
22.: Carl Erik Lundgaard om ”Vre		de” i kirken kl. 19.30
Oktober
22.: Nils Groes om ”Vellevned” i
		kirken kl. 19.30
November
24.: Ole Hartling om ”Hovmod” i
		kirken kl. 19.30
Se mere på 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

