KUREREN
Nr. 4 
April 2009

Udgives i Hans Tausens Sogn
Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret

15. årgang

Kvinderevy 2009
Anmeldelse side 8
'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

KURÈREN udKURÉREN
udgives
af ÅKUR,
gives
af
ÅKUR,
Åløkkekvarterets
Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
Udviklingsråd,
en
samarbejdsoren samarbejdsorganisation
for kvarterets foreninger
ganisation
for kvarterets foreninger
og
institutioner.
og institutioner.
REDAKTØR:
REDAKTØR:
Hans
Faarup, Dr. Olgas Vej 16
Hans29Faarup,
Dr.eller
Olgas
16 09
Tlf:
29 13 52
66Vej
19 22
Tlf:
29
29
13
52
eller
66
19
22
09
Email: hfa@fyens.dk.
Email: hfa@fyens.dk.
KIRKESTOF:
KIRKESTOF:
Lauge
Koch Vestergaard,
Frank Lindegaard
Steenbachsvej
2 Nielsen,
Johannevej
6
Tlf: 66 17 97 17 eller 22 18 88 61
Tlf: 66 14 58 20 eller 25 66 58 75
Email:
fln@kmd.dk
ANNONCER:
Henrik Gram, Åløkkevænget 17
ANNONCER:
Tlf:
66 17 92 66
Henrik Gram, Åløkkevænget 17
Tlf: 66 17 92 66
KASSERER:
Frank Lindegaard Nielsen,
KASSERER:
Johannevej
6
Frank Lindegaard
Nielsen,
Email:
ﬂn@kmd.dk
Email: fln@kmd.dk

SKRIV TIL BLADET:
SKRIV
TIL
BLADET:
Tjek
først
deadline
for næste
Tjek
deadline
næste
nummer. Ring for
eller
skrivnummer.
til en af
Ring
eller
skriv
til
en
af så.
ovenståovenstående ... og skriv
ende.
Duaﬂkan
aflevere
tekst
ogpåfoto
Du kan
evere
tekst og
foto
cd,
på
cd
eller
papir.
Eller
sende
mail
diskette eller papir. Eller sende
mail
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
Bladetkureren@yahoo.dk.
til:
Du
kan du
vedhæfte
teksten
som fil
Bruger
Word, kan
du vedeller
skrive
i
mailens
tekstfelt.
hæfte teksten som ﬁl. Ellers skal du
skrive i mailens tekstfelt.
OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
gange
om året
i Åløkkekvarteret
og
OPLAG:
2200.
Omdeles gratis 10
Hans
Tausens
Sogn
gange om året i Åløkkekvarteret og
Hans Tausens Sogn
FORSIDE: Kvinderevyen 2009
fotograferet
af Birgitta
Lothsson
TEGNINGER:
Jane Nygaard

TRYK: HO
HO Tryk,
Tryk, Rugårdsvej
Rugårdsvej 101
101
TRYK:

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.Fåreholderlaug blev
Åløkke
Kuréren
gratis
husstande i
stiftet 25.uddeles
maj 1992,
ogtil
dealle
første
Hans
Tausens
dette kunne ikke
får kom
til denSogn,
gamleoggolfbane
lade
sigLaugets
gøre uden
den faste
i 1994.
formål
er at støtte fra vores
annoncører.
tak til dem. i
holde får på Mange
ledige græsarealer
Og
nu vi er
det:for
Var
det ikke noget at
kvarteret
til ved
glæde
beboerne
annoncere
i Kuréren?
og til arealets
pleje. Dels gør du opmærksom
dit ﬁrma
i et blad,
Sompå
medlem
støtter
man der nærlæses
grundigt
af Odenses
fåreholdeti et
økonomisk
ogmest
manressourcestærke
kvarterer.
Og dels
du såfårene.
også
behøver ikke
være med
til aterpasse
med
at sikre
udgivelsen
bladet. for
Men til
som
medlem
har man af
mulighed
Og
hvor ringer
man af
hen,
når vinduerne
at deltage
i pasning
fårene.
Vi er cirka
skal
skiftes,
murene pudses
taget skif20 aktive
medlemmer
og 80op,
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
Almindelig
annonce,
der
fylderogen
i stald.
Læmmesæsonen
er den
travleste

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
mest
spændende.
Derudover
er der
fødselsdag.
to begivenheder som laugsmedlemAlle kvarterets
foreninger
institutioner
merne tager
sig af:og
Vores
bod ved
er velkomne
til at bruge
til at gøre
Majfesten
og denKuréren
årlige lammeopmærksom
på deres
arrangementer eller
spisning
i sensommeren.
andre nyheder.
Og tager
man
billeder
frader
Hvem kan
være
med?
Alle,
for eksempel
en gadefest ellerog
enDæhndragetur
bor i Åløkkekvarteret
eller en feldts
koncert
i kirken,
så lad
os andre få
Villaby,
samt
på Jernbanevej,
del i oplevelsen.
billeder og
Bakkevej,Send
Kildetoften
og eventuelt
Skellet
en
lillekoster
tekst til det?
redaktøren.
Adresser
står
Hvad
50 kroner
om året,
her
til venstre.
Og vil dupågerne
annoncere,
Beløbet
kan indbetales
reg.nr.
1551,
så
kontakt0108736.
Henrik Gram (66 17 92 66).
kontonr.
Hans
Du er velkommen til at kontakte
en Faarup
fra
bestyrelsen for yderligere information.
Bodil Fauerskov 66 13 78 60
Gustav Johannesen 66 11 46 79
Carsten Hartmann 66 13 00 71
Lone Riis Jensen, 66 12 2406
ottendedel af siden:
225 kr.66plus
Poul Skræp,
12 42 06

Støt fårene for 50 kroner

Annoncepriser i Kuréren

moms pr. nummer.
Samme annonce, blot på bagsiden: 285 kr. plus moms.
Private annoncer: Hvis du for eksempel vil sælge dit hus, eller søger
Deadline
næste
nummer:
april
lejlighed, kanfor
du købe
en enspaltet
annonce 19.
(samme
bredde som
Nr.kolofonen
5-2009 udkommer
2. maj 300
- Omdeles
første weekend i maj
her til venstre):
kr.
Øvrige meddelelser fra beboer til beboer (for eksempel efterlysning
Datoer for Kurérens deadlines og udgivelser i 2009:
af cykler eller lignende) er gratis. Dem bringer vi under OpslagstavNr. 5: Udkommer 2. maj		
Deadline: 19. april
side 11 6. juni		
Nr. len
6: på
Udkommer
Deadline: 24. maj

Bladet udkommer ikke i juli og august
Nr. 7: Udkommer 5. september
Deadline: 23. august
Nr. 8: Udkommer 3. oktober 		
Deadline: 20. september
Deadline
for næste
nummer:Deadline:
18. september
Nr. 9: Udkommer
7. november		
25. oktober
Nr. 10: Udkommer
5. december		
november
Bladet
udddeles
1. oktober Deadline:
(altid 1.22.lørdag
i måneden)

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

VVS&&BLIK
BLIK
VVS

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

Blikkenslager
aut
VVS
Blikkenslager
aut
VVS
Blikkenslager
aut.
VVS
-- installatør
installatør
Blikkenslager
aut.
VVS
-- installatør
installatør
Rugårdsvej
37
5000
Odense
Rugårdsvej
37
5000
Odense
Thulevej
13,37
5210
Odense
NV
Rugårdsvej
37
5000
Odense
Rugårdsvej
5000
Odense
CC CC
Tlf.
66
13
55
03
Biltlf.
22
10
55
Tlf.
66
13
55
03
Biltlf.
22
10
55
04 04
Biltlf.
40165403
Tlf.Tlf.
66 66
13 13
55 55
03 03
Biltlf.
40165403

Erhvervogogprivat
privat
Erhverv
2

Fodbold
- Hver vej stiller med ét hold. De små
veje må dog gerne gå sammen. Vejene
opfordres hermed til at gribe fat i deres
beboere med gode ben og få skabt et
lækkert hold. Med andre ord: Det er
vejens eget ansvar at få stablet et hold på
benene!
- Der skal være seks spillere på hvert hold
- Fem på banen af gangen.
- Aldersgrænse: Holddeltagere må være
fra 7. klasse og op. Altså de store børn og
deres forældre.
- Der bliver to puljer. Kampene varer fem
minutter.
- Vinderholdet præmieres med intet mindre
end en jukebox til brug ved næste vejfest.
- Hvert hold betaler 100 kroner i alt for
deltagelse.
Tilmelding til Steen Nedergaard på mobil
29 26 88 86 senest 27. april.

Spisning
Maden – en hovedret efter kokkens fantasi

Majfesten
16. maj på Åløkkeskolen
11-14: Åløkkeskolens eget arrangement
14: Majfesten skydes i gang med besyngelse af Majstangen.
Åløkke-koret synger for til fællessang og giver et par numre.
14.15: Alle boder åbner. Der vil være bl.a. være lagkagekast,
sæbebobleblæsning, sminkebod, hønseskidnings-konkurrence, salg af
vafler, salg af lamme-sandwich, salg af kaffe og kage, øl, vin og vand.
14.30: Fodboldturneringen starter
14.45: Koncert med 3.a og HNO3
16.30: Finale i fodboldturneringen
17.00: Live Funk Band går på
17.30: Fællesspisning
Resten af aftenen: Fri leg!
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- serveres af den nyåbnede restaurant
Alfred og Kamilla på Rugårdsvej. Vi har
150 kuverter.
Hvis du vil være sikker på at få mad, så
skal du forudbestille hos Signe Ryge.
Under alle omstændigheder hører vi meget
gerne fra dig, så vi har en chance for at
sikre mad til alle.
Pris: 90 kroner pr. voksen og 50 kroner pr.
barn.
Tilmelding til Signe Ryge på 24 79 50 36
eller mail: siry@tv2fyn.dk

Entré
Entre ved indgang: Børn under 15 år og
pensionister: Gratis
Medlemmer af Åløkkeliv: 20 kroner,
Ikke-medlemmer: 30 kroner. Medlemskab
kan tegnes ved indgangen, og rabatten kan
dermed skovles hjem. Kontingent: 100
kroner for en husstand i et år til Åløkkeliv.
Bemærk: Vi tager ikke mod dankort, så
husk kontanter.
Overskuddet fra Majfesten går til
aktiviteter for beboere i Åløkkekvarteret.

Grundejerforeningen
opruster til trafikplan
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
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.

På generalforsamlingen i Åløkkekvarterets Grundejerforening blev det besluttet at sætte kontingentet op for at ruste
foreningen til de kommende års debat
om Odenses trafikplan.

på vores hjemmeside, www.aaloekke.dk.
Derfor skal der her blot nævnes nogle af de
emner, der fyldte mest i debatten med de
fremmødte medlemmer.

Generalforsamlingen
fandt sted i Åasen 10.
marts, og omkring 30
medlemmer mødte op.
Formand Carsten Myhr
kunne i sin beretning
fortælle, at aktivitetsniveauet er steget
voldsomt det seneste år. Vi har holdt flere
møder, ikke mindst med kommunens
trafikfolk, som man har kunnet læse om i
Kuréren det seneste halve år.
Der har også været en del ping-pong med
kommunen om balancebommene på Den
Gamle Golfbane, som nu bliver ændret. I
det hele taget har vi arbejdet meget med
skoven og engen i år efter de store rørarbejder, og vi er i dialog med Odense
Vandselskab om låger, broer, kælkebakke,
fårefold, stier og alt, hvad de har lovet at
retablere.

Trafik, trafik og trafik
Der var i år ingen oplægsholder, så der var
masser af tid til debat og spørgsmål, og der
kom mange emner frem, som bestyrelsen
vil følge op på i det kommende år.
For eksempel stigende trafik af biler (!) på
Jordemodersmutten, ny bro over Bolbro
Rende, fartdæmpning på Dronning Olgas
Vej, nye lamper på Prinsesse Maries Allé,
genvejstrafik ved Dæhnfeldts Frølager.
Et helt særligt ønske kom fra Åløkkekvarterets Fåreholderlaug, som stillede forslag
om, at kontingentet skulle stige, og beløbet
øremærkes til fårene. Dirigenten afviste at
lade forslaget komme til afstemning, fordi
det ville kræve en vedtægtsændring.
Men bestyrelsen lovede at arbejde for
støtte til fåreholderlauget. Grundejerforeningen vil af princip ikke love en underskudsgaranti, men vi mener, at fårene er et
så stort aktiv for kvarteret, at vi godt kan
forsvare at holde hånden økonomisk under
fåreholderne, sådan at en uventet dyrlæge
- eller foderregning ikke vælter foreningens budget. Vi skal derfor opfordre til at
læse artiklen på side 2 i dette nummer af
Kuréren og til at alle, der sætter pris på, at
vi har får i kvarteret, melder sig ind, minimum som passive medlemmer.

Fortovsmøder
Vi har holdt beboermøde i Åasen, ”fortovsmøde” på Ny Kongevej og en håndfuld
åstedsmøder, hvor vi simpelthen har inviteret ansvarlige folk fra vandselskabet eller
kommunen ud for at vise planerne frem.
For eksempel hvordan den kommende lille
vej skal gå for enden af Mogensensvej ned
til ”Cirkuspladsen” i skoven.
Du kan læse meget mere om årets aktiviteter og debatten på generalforsamlingen i
det fuldstændige referat, som vi har lagt ud

ALT I TØMRER OG SNEDKERARBEJDE

Kontingentet stiger
Al den ekstra aktivitet koster, og kasserer
Hans Gammel gaard kunne derfor kon-

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.
Henvendelse: Henrik Gram, 66 17 92 66

MARIUS & LAUGE

LANGKJÆR

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

Opslagstavlen:
Private annoncer (ikke kommercielle): Gratis
Kommercielle (fx boligannoncer) 250,- pr. stk.
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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

I forgrunden de to nye bestyrelsesmedlemmer, Rikke Borup og Søren Bach-Hansen.
Bagest fra venstre står Carsten Myhr, Mette Lyngdal, Henrik Kjær Nielsen, Alexander
Danker og Stephan Brandt. Derudover består bestyrelsen af Peer Jochumsen og Hans
Faarup. Foto: Kuréren
statere, at vi i år brugte 753 kroner mere
end de 43.400 kroner, vi fik ind fra de 434
medlemmer. Foreningens formue er på
107.000 kroner. Et niveau, den har ligget
på i en halv snes år. Pengene står i øvrigt
på en højrentekonto til 4,5 procent, og det
agter vi at fortsætte med.
Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentet til 125 kroner for at ruste foreningen til de kommende års mange opgaver,
og det blev vedtaget uden afstemning.
Et forslag om at give beboerne på havnen
mulighed for at melde sig ind i grundejerforeningen blev diskuteret. Formanden
begrundede forslaget med, at Promenadebyen og Åløkkekvarteret har mange sammenfaldende interesser, især skoven og
trafikken. Og så kan det også være, at vi
vil stå stærkere over for kommunen med
flere medlemmer. Der var imidlertid stærk

modstand i forsamlingen, som ikke fandt
at grundejere i et villakvarter har meget
til fælles med beboere i ejerlejligheder
på havnen. Da bestyrelsen også var delt
i spørgsmålet, trak formanden forslaget
tilbage.
Nye ansigter
Hans Gammelgaard gik ud af bestyrelsen,
og da vi i forvejen manglede én suppleant,
skulle der findes to nye. Rikke Borup,
rugårdsvej 80, og Søren Bach-Hansen, Ny
Kongevej 16, stillede op og blev valgt til
suppleanter uden modkandidater.
Bestyrelsen konstituerede sig på et senere
møde, så Carsten Myhr fortsætter som formand, Stephan Brandt som næstformand
og Hans Faarup som sekretær. Alexander
Danker overtager kassererposten.
Carsten Myhr og Hans Faarup

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.

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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Kun en tåbe frygter
ikke Inge-Lise
Navn: Inge-Lise Bagge
Adresse: Prins Valdemars Vej 8
Alder: Tæt på 60
Gift med: Allan Nielsen
Job: Sygeplejerske, underviser på
Social- og Sundhedsskolen
Børn: To voksne børn, Signe og Louise
Hvorfor flyttede I til Åløkkekvarteret?
Dengang i slutningen af 70’erne kørte jeg
her som hjemmesygeplejerske rundt på alle
vejene med en gammeldags sygeplejetaske
på bagagebæreren. Vi boede i lejlighed
inde i byen, og var slet ikke i tvivl om, at
når vi skulle købe hus, så skulle det være
her. Der var jo det hele! Det eneste, vi ikke
rigtig kunne få øje på, var små børn. Så
vi kørte en tur rundt på vejene og kiggede
efter trehjulede cykler. Og vi så da nogle
stykker. Siden kom der jo mange børn
til – og i dag er vi nogen af de ældste på
vejen!
Huset kostede dengang i 1978 370.000
kroner – en formue for en sygeplejerske og
en håndværker. Der var ingen fjernvarme,
ingen isolering, og vi måtte have lejer på 1.
sal. Der var ikke noget badeværelse, kun et
toilet i kælderen som vi delte med lejeren.
Tingene har heldigvis ændret sig!
Vi kom hertil primært på grund af huset
og haven. Men det viste sig hurtigt,
at stedet her var mere end en bolig.
Åløkkekvarterets beboere og den særlige
ånd, der er her, kom som en uventet
gevinst. Så i dag oplever vi, at Åløkke ikke
bare er et sted vi bor, det er et sted vi lever.
Hvordan har du engageret dig i kvarteret?
Jeg har blandet mig i alt mellem
himmel og jord! Jeg begyndte i
grundejerforeningen, mest på grund af
trafikken og børnene. Vi lavede selv
trafiktællinger, stod henne ved skolen og
krydsede af. Da kommunen ikke havde råd
til trafiksanering – ja, så lavede vi det bare
selv! Samlede penge ind ved at gå fra dør
til dør og fik bakset nogle enormt grimme

cementkummer op og stå. Og det virkede!
Så der opdagede jeg, at ”Hovsa – ting kan
lade sig gøre”.
Så ville de nedlægge skolen. Det er sket
nogle gange. Det fik vi også forpurret
ved at modbevise kommunens tal om
faldende børnetal. Men ikke alle mine
idéer gik lige godt. Jeg havde engang et
vanvittigt projekt, hvor jeg ville bevise, at
alle grøntsagerne i haverne her var giftige
på grund af tungmetaller fra trafikken.
Men det var de altså overhovedet ikke
– heldigvis!
Sankthanspioner
Sankthansfesten var jeg også med til at
starte op. I begyndelsen sad vi en håndfuld
forkølede mennesker nede på engen, og se
hvor det er i dag. Et kæmpe tilløbsstykke.
Det har jeg nydt meget. Faktisk udsprang
revyen af, at vi engang til sankthans lavede
et aldeles rædselsfuldt teaterstykke, ”Pluf
– det lille spøgelse”. Det gik virkelig
skidt, men vi ville jo gerne. Heldigvis fik
vi kapret Emmy Nellemann, der arbejde
ved Nedergadeteatret. Hun hjalp os med at
få styr på alle de ideer, som vi ikke anede
hvad vi skulle stille op med. Og så kørte
hun revyen i mange år, en fantastisk dame.
Den har kørt siden 1993, revyen, og jeg
hænger stadig på.
Kirkens krybbespil har jeg også været
med til i mange år. En af de helt store
oplevelser var, da vi lavede et kæmpe
fælles projekt med skolen, kirken og
Åløkkescenen. Der var professionelle
skuespillere og en rolle til hver af de mere
end 200 børn. Men nu hvor jeg ikke mere
har børn på skolen, har jeg trukket mig fra
aktiviteterne med børn.
Midlife Adventures
I stedet er det nu Midlife Adventures, som
jeg poster energi i. Det startede med en
vild idé for mere end 10 år siden. Jeg ville
lokke en flok mennesker med på sejltur
på Amazonfloden. Men det gik jo slet
ikke, det var alt for dyrt og urealistisk.
Gustav Johannesen, som jeg driver Midlife
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sammen
med, er mere
jordbunden,
så vi er i dag
havnet på et
koncept, der
er realistisk,
og hvor
rejserne ikke
behøver være
så eksotiske.
Vi har set stort
set alt, hvad der er værd at se på Fyn.
Det går rigtig godt. Vi er næsten
50 medlemmer. Det er ikke bare
Tordenskjolds soldater, som jeg nok
havde forventet. Bare i år er der kommet
seks helt nye til. Det er så dejligt. Men
der er jo en vigtig regel – man skal være
over 50 år. Der er nu et par enkelte med
på dispensation. Og så er børn ikke
velkomne! Nu har jeg lavet aktiviteter for
og med børn i så mange år, nu er det vores
tur til at lave noget kun for voksne.
Hvorfor har du valgt at bruge så meget af
din fritid på Åløkkekvarteret?
For mig tager det ikke energi at være
engageret, det giver mig energi. Jeg nyder
sådan at se de mange nye forældre på
skolen, der er lige så engagerede, som
jeg var. Der har været nogle år, hvor der
ikke har været så meget engagement her i
kvarteret, men nu er det oppe og køre igen,
og det glæder mig meget.
Når jeg først har fået en idé, så er jeg ikke
til stoppe. Spørg bare min mand. Han
plejer at sige: ”Kun en tåbe frygter ikke
Inge-Lise”.
Hvem skal have stafetten næste gang?
Det skal Emmy Nellemann. Hun har gjort
en kæmpe indsats for revyen.

Tekst: Signe Ryge
Foto: Birgitta Lothsson

10. uheld på
Rugårdsvej
Lørdag den 14. marts klokken 20.45
skete et nyt uheld på Rugårdsvej mellem Stadionvej og Åløkke Allé. Anja
Saabye, Rugårdsvej 68, fortæller:
”Der havde vi nær mistet livet. Vi var
lige kommet hjem og stod foran vores
hoveddør – jeg med en sovende Sofus
på armen – og så sker det. Vi hører to
biler nærme sig med lynets hast – kigger på hinanden og siger, det går galt
… og så kommer braget – så ganske
rigtigt! To biler kører ”dørtræk” hen
ad Rugårdsvej i retning mod centrum.
Vi vil vurdere, at hastigheden er langt
over 100 km/t. Da de kommer hen i det
regnvåde sving, mister den ene herredømmet, rammer hellen i midten, snurrer 180 grader rundt – over i modsatte
vejbane – får kontrol over bilen og
drøner så ind ved kirken. Den anden bil
fortsætter sejrstriumferende ind mod
byen.
Vi er chokerede – ringer straks til
politiet og går hen imod ulykken, for at
se om der er nogen tilskadekomne. Der
er to unge mænd i bilen, og de kommer
selv ud. Der er materiel skade på bilen,
og heldigvis ingen personskade.
Politiet ankommer efter 10 minutter
– tager alkoholtest, og kører så igen. En
anden forbipasserende bil stopper ind
og ”rydder op” omkring helleanlægget.
Pyh, hvor er det ubehageligt, at have
en nærdødsoplevelse foran sin egen
hoveddør med et sovende spædbarn på
armen – gid kommunen snart ville lytte
og gøre noget, inden nogen kommer alvorligt til skade. Var ulykken sket bare
20 meter tidligere var de måske landet
foran vores hoveddør med 120 km/t.”
Ikke i døgnrapporten
Uheldet er ikke optaget i politiets døgnrapport, som alle kan se på www.politi.
dk/fyn. Når politiet ikke registrerer
ulykken, indgår den ikke i statistikken.
Derfor er det vigtigt, at beboerne på Rugårdsvej hjælper grundejerforeningen
med at notere og tage billeder af samtlige uheld på strækningen, så vi kan
dokumentere nødvendigheden af at gøre
Rugårdsvej tosporet i stedet for firsporet. Dette var uheld nummer 10, siden
kommunens trafikfolk på beboermødet
28. november betegnede strækningen
som ikke specielt uheldsramt.

Hans Faarup
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Ikke et ord om gajol
De gjorde det igen. Kvinderne varmede kvarteret op med en lang
aftens forrygende underholdning. Anmeldelse af Kvinderevyen 2009,
”Hængepartier”, der fandt sted 27. og 28. marts i Åasen.
Alt slog aftenens tema an: Billetter,
program, udsmykning så gymnastiksalen
blev til teatersal, pynten på bordene under
servietten og alle tre retter af middagen
– det var over bæltestedet, men under en
forfriskende lummer overskrift: Hængepartier. Vi fangede hentydningen om de kvindelige attributter som blikfanget og behøver ikke ny næring til fantasien foreløbig.
Aftenens hyggepianist Trine skabte
den helt rette stemning til den lækre menu
med smagfulde og rigelige portioner, ikke
mindst gåsebrystet til dessert. Det hele
blev serveret af en flok meget afslappede
fruer i joggingtøj. At skabe et så vellykket
måltid kræver en flok kokke og tjenere,
som Nina B., Betina L., Sanne, Elin, Birte,
Susanne N., Mette F., Hanne, Inge-Lise,
Betina og Nina C. Maden blev i øvrigt
serveret med hertil hængende og duvende
former af enhver afstøbning. En enkelt
fandt egne former en smule for afslappede
og henvendte sig derfor under spisningen
til plastikkirurgen for et godt råd om brystom-forandring. Konsultationen var gratis,
ligesom den første operation. Den anden
kostede til gengæld dobbeltpris.
Der blev strammet op, og snart startede
underholdningen fra scenen. Første akt
blev præcist leveret og den stemning som
skuespillerne udstrålede smittede af på os
alle i salen. Der blev sagt farvel til manderevyen i de første par numre, men herefter
var kvinderne helt deres egne, selv om
specielt ”mænd” og ”fodbold” i starten af
anden akt let stod mål med lummer mandehumor fra skurvognen.
Dejligt at se, at gammelkendte ansigter
blandes med nye fra første nummer – ”Velkommen”. Herefter skiftes mellem ”tømmermænd” og ”dagen derpå” et musikalsk
nummer fremført af Mette K, om dagen
der fulgte. ”Ammestuen” var en hamrende
rytmisk stomp med Mette F., Trine, Hanne,
Anne, Tina og Nina B. Den blev fremført
så livligt at lugten fra fyldte bleer og ammeindlæg stod tykt i næseborerne.
Den efterfølgende ”Facebook”
var en genial, hamrende præcis sag om

identitetsforflygtigelse bundet af Nina C.
og Lene og fremført med god fornemmelse
af Knærke og Susanne S. ”Kong Myhr” fik
en tur i vridemaskinen i det efterfølgende
nummer, der førte fint frem til en skarp
”Inspektion”, hvor Mette F., Knærke og
Hanne målte kvarterets beboere, haver og
huse op for at se om vi holdt standarden.
Inger viste at stemmen holder formen fornemt i ”Idylspolering”. Her var stemmen
skarpere end kniven i en motorplæneklipper. I ”superkvinden” fik vi aftenens flotteste tostemmige sang af Tina og Mette F.
Facade er godt, men to er bedre. Med ”taskevovser” gik 1. akt på hæld. Jeg har ikke
set vovserne i kvarteret, men de kommer
sikkert, når vi bliver ældre. Det gør dog
ikke noget, for de var godt nok sjove de tre
– Knærke, Inger og Mette K. Dommerne
Susanne S. Anne og Nina C alias X-faktor
dommerne var kun næsten enige – i sidste
nummer sendte de helt uretfærdigt Knærke
hjem og roste de to andre, inden pausen
blev en realitet.
ANDEN AKT startede som nævnt med
mandehumor af værste – læs bedste
– skuffe. Her hørte vi om ”Kæft, trit og
henretning” og at det er godt med ”en
kaskoforsikring, når man laver en bule i
fars bukser”. Hanne og Knærke var så troværdige som fordrukne fodboldfanatikere,
så man ikke håber, de havde forbillederne
med hjemmefra. Her florerede røvstreg,
hanbajer og ”den kom lige i hånden på
mig”. Utroligt, hvad de slap af sted med at
sige uden at gå over stregen. Overgangen
til ”kirken” var brat, men her gav kvinderne en god forklaring på, hvorfor vi har
en så velfungerende kirke. Der er stor rummelighed i kirken, var det kærlige budskab.
Kvarteret fik en skarp i ”flotte-sangen”,
hvor Inger fremførte en besk ”Lad os flotte
os – det er det vi har det bedst med”. Lenes
tekst kunne vi så tænke lidt over. Budskabet i build-a-breast fremgår klart af billedet, fremført af Trine, Mette K. Anne og
Tina. Nina C. havde vendt tingene på hovedet i ”Kerne-u-sund familie”, der havde
Cola og chips på den ”rigtige” liste. Først
til sidst kom vi rigtig under bæltestedet, og
så viste det sig at ”falder for balder” kun
førte frem til ”sort gummi” i form af våd-
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Kæledyrsbutikken for store drenge og piger: Build

Hans Tausens Kirke er rummelig. Der skal - som
dragter. Spændstige kvinder fyldte dragterne på yndefuld vis og med ”farveller” tog
alle afsked med revyforestillingen for i år.
Sidst men ikke mindst – det polske
islæt. Alle numrene i revyen blev fremragende bundet sammen af Marianne
og Ulla. De gav den som to letlevende
pausepolakker, der havde den ene geniale
betragtning efter den anden om revyens
numre. De var næsten det hele værd, men

ler
De polske sceneteknikere, Ludmilla og
Daniela, bandt elegang revyens numre
sammen og trak en forbindelse til sidste
års manderevy med polsk tema.

d-a-breast.

man ser - mange til at passe den.

Og så fik vi en lummer forklaring på, hvorfor de er så glade for sort gummi i Midlife.

Mere mandige end de fleste mænd.

heldigvis blev der fyldt godt imellem deres
optrædener med de omtalte numre.
Min sidemand opsamlede meget præcist på jysk de to akter: ”Uden jeg skal lade
som om, jeg ved noget om det, så syntes
jeg, der var en del gode tekster”. Det blev
en lang aften, hvor succesen kom rigeligt
i hus, fordi revyen går op i en helhed.
Revyen er ikke kun rammende og præcist
leverede numre i to akter. Udsmykningen,

Grundejerforeningen på hækkontrol.

lyset, lyden, maden, serveringen, taffelmusikken, billederne, kostumerne, stylingen,
instruktionen, bartenderne, musikken og
det efterfølgende bands toner – med kvindeforsang - udgør sammen med skuespillet
den virkelige revy. Den vi bliver ved med
at komme for at opleve.

Anmeldere: Torben Damgaard
og Anders Damgaard
Foto: Birgitta Lothsson

TAK FOR en skøn aften til mindst tre par
bryster ... de kommer jo som regel i par, så
her er bedømmelsen: Seks ud af seks.

Torben har boet i Åløkkekvarteret siden
1989. Anders er hans nevø, og har boet i
Åløkkekvarteret siden 2008
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Kongen og Prinsessen
får nyt udseende
Som opfølgning på henvendelse fra
beboere om vejenes tilstand, har
bestyrelsen mødtes kommunen
om renovering af Ny Kongevej
og Prinsesse Maries Allé
Vi kan derfor fortælle, at det ligger fast,
at stilen bliver som på Hannerupgårdsvej i
Hunderupkvarteret. Arbejdet vil blive ind-

ledt i forlængelse af det elarbejde,
der snart sættes i gang, forhåbentlig allerede inden sommerferien.
Der bliver tale om omfattende
arbejde med ny kloakering og flere
brønde, så regnvandet kan ledes
bort. Det var de mange søer af regnvand, der fik beboerne til at henvende sig.
Man starter i den ene side – og går videre

Så handler du samme
sted som malermesteren
%$.GBSWFIBOEFM
TUFSCSP 0EFOTF$
5MG
CFO MSEBH

H3061
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Ny Kongevej og Prinsesse Maries Allé
kommer til at ligne Hannerupgårdsvej her.
Foto: Odense Kommune
til den anden side, når første er færdig
– sidste fase bliver vejbanen. Vejbanen
bliver udført som ”skulderbladsdækning”.
Det vil sige, at man fylder ud i siderne for
at nivellere vejbanen, som er meget krum.
Der bliver et fald på fortove og udkørsler
på 2,5 procent for at regnvand kan løbe af.
Der bliver lavet 3,5 meter brede udkørsler
frem til vejbanen i klinker. Hvis nogen
har en bredere udkørsel, der er registreret i
kommunen, bliver denne lavet. Hvis nogen
har en selvbestaltet bredere udkørsel – selv
om det er 50 år siden – skal der betales for
at få dette lavet. Ønskes en bredere udkørsel, kan den laves mod betaling. Tingbogen
afgør bredde på udkørsler.
De gamle Hasle-klinker bliver brugt inde
i centrum, de nye bliver en smule lysere
og hedder Odense-klinker. Afvanding fra
egen grund påhviler grundejeren. Kommunen forsøger at udjævne pænest muligt i
overgangene – og lave sidefald – men man
kan ikke garantere vandpyttefrie zoner på
de private grunde.
Der bliver vejfred i fem år, hvor man kun
graver i vejen, hvis det er nødvendigt.
De eksisterende bump bliver liggende – de
er betalt af beboerne i starten af 90’erne.
Fortovene bliver bredere, 140 cm, så man
vil kunne gå ved siden af hinanden.
Grus mellem udkørslerne
Hække og andet materiale skal klippes ind
til skel – eller fjernes, hvis der er tale om
mure, store sten eller andet, da der ellers
ikke er plads til fortovet. Der bliver fyldt
stabilgrus og herregårdsgrus i de store
forløb mellem udkørslerne, fortovene og
vejen. Der har været ønsket jord, så man
kan så græs, men det bliver for blødt og
ustabilt og anbefales derfor ikke.
De sten, der skal ligge mellem vej og grus,
tåler ikke en masse lastbilkørsel. Alle bør
være opmærksomme på det, da vi alle ønsker et par flotte veje i vores kvarter.
Alle grundejere på vejen får snart besked
fra kommunen om alle detaljerne i denne
gennemgribende renovering.
Carsten Myhr
Formand for grundejerforeningen

De syv dødssynder i
Hans Tausens Kirke
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.
Første døddsynd: Grådighed
Holdt 3. febuar af Bjarne Lenau Henriksen
Anden døddsynd: Dovenskab
Holdt 10. marts af Arno Victor Nielsen.
Tredje døddsynd: Misundelse
Se omtalen her ved siden af
Fjerde dødssynd: Fråseri
Tirsdag 26. maj kl. 19.30 af Peter Lodberg,
afdelingsleder på Afdeling for Systematisk
Teologi på Aarhus Universitet og tidligere
generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
Femte dødssynd: Vrede
Tirsdag 22. september kl. 19.30 af Carl
Erik Lundgaard - harmonikaspiller gennem
50 år, helprofessionel musiker, komponist,
arrangør, fortæller og underviser på Det
Fynske Musikkonservatorium.
Sjette dødssynd: Vellevned
Tirsdag 20. oktober kl. 19.30 af Nils
Groes, professor, cand. polit. Tidligere
direktør for institut for Grænseforskning,
og forskningschef i Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Nils Groes
var professor ved Danmarks Pædagogiske
Universitet indtil 2008.

Professor taler
om misundelse
Tredje foredrag i rækken om de syv
dødssynder er med Jørn Henrik Petersen tirsdag 28. april kl. 19.30.
Egentlig fungerer mit gamle køkken godt,
men alle ”de andre” har fået samtalekøkken. Egentlig savnede jeg ikke år tilbage
levende billeder i stuen, men alle ”de andre” fik fjernsyn. Egentligt var jeg så glad
for det fjernsyn, jeg fik, men nu har alle
”de andre” fået ”fladskærm”. Egentlig kan

det være fløjtende ligegyldigt, hvad ”de
andre” fik. Men det er det ikke. Det, jeg vil
have, er det, ”de andre” har. Er det misundelse? Er det godt eller skidt? Hvad betyder det i min daglige gøren og laden? Hvad
betyder det politisk? Hvad betyder det for
de små og store konflikter? Hvad betyder
det for kristendommen?
Sådan skriver Jørn Henrik Petersen i sit
oplæg til foredraget. Jørn Henrik Petersen
er professor i socialpolitik ved Syddansk
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Syvende døddsynd: Hovmod
Tirsdag 24. november kl. 19.30 af Ole
Hartling. Han er dr. med. og siden 1987
administrerende overlæge på Vejle Sygehus. Formand for etisk Råd 2003-2007.
Modtog i 2008 DR’s Rosenkjærpris for sit
stærke engagement i etiske problemstillinger og for at formidle dem i et klart sprog.
Universitet. Han har tidligere været formand for TV2’s bestyrelse og er formand
for Fyens Stiftstidendes bestyrelse.
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, Sct. Knuds Kirke, i 12 år.
Menighedsrådet

Kirken i påsken
Gudstjenester
5. april kl. 10
Palmesøndag ved Christina M. Fundrup.
9. april kl. 18
Skærtorsdag ved studenderpræst Jens
Andersen. Der er lammespisning i
kirken bagefter. Se programmet her
på siden.
10. april kl. 10
Langfredag med liturgisk gudstjeneste ved studenterpræst Jens Andersen.
Se programmet her på siden.
12. april kl. 10
Påskedag ved studenterpræst Jens Andersen. Se programmet her på siden.
13. april kl. 10
Anden påskedag ved Christina M.
Fundrup.
19. april kl. 10
Første søndag efter påske ved Christian Dickmeiss.

Skærtorsdag 9. april kl. 18
Indstiftelsen af nadveren.
Jesus spiser sammen med disciplene
for sidste gang og
indstifter nadveren.
Under måltidet vasker han disciplenes
fødder. Prædikant:
Studenterpræst Jens
Andersen.
Efter prædikenen
spiller organist Irina
Marit Klausen
Natius og korsangeren Marit Klausen
”Danny Boy”. Efter
gudstjenesten er der tilbud om fællesspisning, hvor menuen er lammekølle med
tilbehør. Pris 25 kr.
Langfredag
10. april kl. 10
Lidelseshistorien.
Liturgisk musikgudstjeneste om Jesu sidste
timer. Der er oplæsning af lidelseshistorien
ved perso-ner fra sognet.
Kirkens organist og Marit Klausen på fløjte spiller meditativ musik - Händels Largo
fra ”Xerxes” som præludium og Glucks
”Reigen seliger Geister” fra Orpheus som

postludium. Vi kan også glæde os til at
skulle høre en motet af P. Tschaikowski.
Prædikant: Studenterpræst Jens Andersen
Påskedag 12. april kl. 10
Graven er tom! Kristus er opstanden. Det
ufattelige under og håbet over alle håb for
os alle fejrer vi påskedag. Kirken vil være
smukt pyntet med påskeliljer. Vi ønsker
hinanden glædelig påske, og der bydes
på champagne og påskeæg umiddelbart
efter gudstjenesten. Den konservatorieuddannede fløjtenist Rikke Barsøe Florens
medvirker ved
gudstjenesten som
gæstesolist.
Musikalsk
program:
Præludium: G.-F.
Händel: ”The Water Music. 2.sats
- Alla Hornpipe.”
Et styk solo-musik
efter prædiken:
Rikke Barsøe
Wilhelm Peterson- Florens
Berger: ”Sommarsång”.
Postludium: G.-F.Handel: ”Sonate nr.5 for
fløjte og klaver. 2. sats - Allegro.”
Prædikant: Studenterpræst Jens Andersen

26. april kl. 10
Anden søndag efter påske ved Christina M. Fundrup.
3. maj kl. 10
Tredje søndag efter påske ved Laila
Groes.
8. maj kl. 10
Bededag. Konfirmation ved Laila
Groes.
9. maj kl. 10
Konfirmation ved Christina M. Fundrup
10. maj kl. 10
Fjerde søndag efter påske ved Laila
Groes.
17. maj kl. 10
Femte søndag efter påske ved Laila
Groes.
24. maj kl. 10
Sjette søndag efter påske ved Christina M. Fundrup.

Generalforsamling
i Åløkke Skovlaug
Der indkaldes hermed til general
forsamling i Åløkke Skovlaug tirsdag
15. april kl. 18 på Åløkkeskolen/Åasen.
Årets tema er: Nye ideer til havneområdet.
Klima-eksperimentarium, Nordatlantisk
Hus eller et fælles idrætshus er blandt
idéerne, der skal trække aktiviteter på
havnen, efter vandkulturhuset blev
droppet, men har vi i lokal-området andre
idéer? Og kan/bør nogle af disse initiativer
kombineres med den grønne kile, som
ender ved kulturøen i havnen?
Dagsorden
Dagsorden ifølge vedtægterne med specielt
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fokus på:
- Færdiggørelse af reetablering på engen,
hvornår og hvad mangler der.
- Skovrydning, fortsætter dette i 2009?
- Store Skraldedag
- Cykelsti til havnen, opfølgning på
projektet, hvor langt er kommunen?
Der vil være mulighed for at stille
spørgsmål, og Åløkke Skovlaug er vært for
en øl eller sodavand.

Henrik Kjær Larsen
Formand for Åløkke Skovlaug.
Mail til Åløkke Skovlaug: hkl@nalnet.dk

(Fortsat fra side 12)
31. maj kl. 10
Pinsedag ved Laila Groes.
Lokalcenter Lille Glasvej:
2. april kl. 13.30 ved Christina M.
Fundrup
Sognepræst sygemeldt
Sognepræst Laila Groes er sygemeldt
indtil 14. april.
Menighedsrådet

Jørgen Kristensen (tv.) og Karsten Kristensen swinger i Hans Tausens Kirke.

Musikgudstjeneste med
Brødrene Kristensen
I Hans Tausens Kirke holdes Kristi
himmelfartsdag den 21. maj kl. 18.30 en
usædvanlig musikgudstjeneste.
De to brødre, Karsten og Jørgen Kristensen, opfører en række negro spirituals og
gospels i jazz-prægede arrangementer for
sang med orgel og saxofon med orgel.
Endvidere får menigheden lejlighed til at
medvirke ved flere veksel- og fællessange.
Efter uddannelse i sang og opera i København og Wien var Jørgen Kristensen
fra 1986-1999 engageret som solist ved
operaen i Regensburg med roller i det
store bas-repertoire. Han har desuden
sunget som gæst på adskillige teatre, samt
medvirket i radio, tv og på cd. Ud over sin
virksomhed som free-lance sanger er han
nu organist ved Halk og Grarup kirker med
bopæl i Flensborg, hvor hans kone, Ea Dal,
er dansk præst.
Karsten Kristensen virker dels som jazzsaxofonist i talrige sammenhænge og dels
som organist ved Udlejre Kirke.
Jazz og klassisk
Programmet udsprang af et ønske om at
arbejde sammen, mødes midt imellem den
klassiske verden og jazzen. Dette samarbejde er blevet styrket gennem de mange

koncerter (omkring 350) i kirker rundt om
i landet, hvor publikum er blevet glædeligt
overrasket over at høre jazz udført på kirkeorgel og har glædet sig over de mange
mere eller mindre kendte sange, hvis
oprindelse går tilbage til slavetidens Amerika. De spiller stadigvæk en væsentlig
rolle, navnlig i de sorte baptistmenigheder
i USA. Ved denne musikgudstjeneste kan
man opleve dem i to danske kunstneres
fortolkning.
Lyden af Harlem
Der plejer at komme
rigtig mange til brødrenes koncerter, ligesom der ofte er en del
”gengangere” blandt
publikum. Forhåbentlig vil det samme
være tilfældet i Hans
Tausens Kirke.
En kritiker skrev efter
en koncert i Frankfurt: ”To danskere har
bevist det: Harlem
ligger nord for Flensborg!”
Gå selv hen og hør,
om det stemmer.
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Generalforsamling
i Åløkkeliv 27. april
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg. På valg er: Mogens Michael og
Erling. Begge modtager genvalg
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
Generalforsamling holdes i Åasen kl.
19.30.
Rikke Trads

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

Caféens gæster sluttede af med andagt og lys i kirken. 

Foto: Gunner Bai Andersen

Onsdagscaféen på aftentur
25. februar havde vi besøg af Jan Machholm, Kerteminde, der tog os med på en
halv jordomsejling med start fra Svendborg. Han er en god foredragsholder og
tager nogle fantastiske billeder. Det blev
en lang sejltur, vi sluttede først kl. 17.30,
så der var nogen, der syntes, de havde siddet længe.
4. februar fortalte vor sognepræst og natkirkepræst ved Sct. Knuds Kirke Christina
Mertz Fundrup om, hvordan en natkirke
fungerer, meget spændende at høre om,
og jeg vil lige nævne, at vi sluttede med
en lille andagt i kirken, hvor vi alle satte
et lys i et kors på kirkegulvet og sang en
salme, meget stemningsfuldt. Ud fra ovennævnte vil jeg lige nævne, at vi var fem
fra caféudvalget, der fredag den 20. marts
tog til natgudstjeneste i Sct. Knuds Kirke.
Der mødte vi et hav af levende lys og to
musikere på kontrabas og flygelhorn. Man
kunne så sidde og meditere, derefter fulgte
en lille kort gudstjeneste, som afsluttedes
med nadver. Det foregik i krypten, en
anderledes gudstjeneste end vi plejer. Man
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11. marts var forstander Kirsten Mærsk fra
Det grønlandske Hus gæst i cafeen, og hun
fortalte meget levende om Grønland og
hvad der foregår i huset på Hunderupvej.
Efter kaffebordet sang det grønlandske kor
”Umiaq” for os, og det var en betagende
oplevelse med nogle smukke sange.

Foto: Gunner Bai Andersen
gik derfra med en dejlig indre ro, det kan
anbefales, en oplevelse var det i hvert fald.
Christel Poetzsch
Onsdagscaféen

Onsdagscaféen i april
8. april kl. 14.30-16.30
Blomstrende lysbilleder fra Egeskov
Vi begynder med en kort gudstjeneste ved
sognepræst Laila Groes, hvorefter
slotsgartner Peter Bonde Poulsen fortæller
og viser lysbilleder fra sin arbejdsplads,
Egeskov Slot.
15. april kl. 14.30-16.30
Når sladderen koster livet
Tidligere lærer og sognepræst Ole Lauritsen, Millinge holder et foredrag, der
hedder ”Når sladderen koster livet”
22. april kl.14.30-16.30
En stor forskel
Jette og Karsten Bjørnestad, begge pæ-

dagoger, 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.
29. april kl. 14.30-16.30
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,
og de fik både store naturoplevelser og
besøg på amerikanske farme med sig hjem
i bagagen. Foredraget bliver suppleret med
billeder fra begge rejser.

Opslagstavlen
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

Hej
alle hundeejere
Mit navn er Cæcilie. Jeg er 12 år, og vil gerne
tilbyde at passe din hund,hvis du har brug for det.
Jeg har før passet 2 hunde i en uge, og har tit gået
med hunde. Mit hjemmenummer er 65 91 52 42.
Jeg bor på Prins Valdemars Vej i nr. 19

Pokalhylden
Pokalhylden er en ny rubrik her
i Kuréren. Her 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.

Dåb

Sport for rigtige mænd
Den hårde udgave af Multi Games – MENS
Multi Games bliver I år afholdt den 16. maj
i Morud. Der er stadig få ledige pladser.
Venligst kontakt undertegnede hvis du kunne
tænke dig at høre mere om deltagelse, program osv.
Henrik Gram, Åløkkevænget

Dødsfald

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.
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 til kirkekontoret. Ved søndagsgudstjeneste
senest fredag kl. 15-17 på 66 12 87
04, eller til sognepræst Laila Groes.

Dato for begravelse/bisættelse

22. februar Malte Balslev Anderson,
Prins Valdemars Vej 21
28. februar Naja Rosquist, Klaus
Berntsens Vej 290, Højby
1. marts Andreas Møller Simonsen,
Åløkke Alle 11
1. marts August Hjorth Wang, Store
Glasvej 21, st

26. februar Janina Marta Jensen, 70 år
28. februar Edith Steensen, 75 år
6. marts Sonja Hansen, 78 år
12. marts Lena Maibritt Larsen, 57 år

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
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Kalenderen
April
8. : Peter Bonde Poulsen i Ons		dagscaféen kl. 14.30-16.30
15.: Ole Lauritsen i Onsdagsca-		
		féen kl. 14.30-16.30
15.: Generalforsamling i Åløkke 		
		Skovlaug kl. 18 i Åasen
22.: Jette og Carsten Bjørnestad
		i Onsdagscaféen kl. 14.30
27.: Generalforsamling i Åløkkeliv i
		Åasen kl. 19.30
28.: Jørn Henrik Petersen om ”Mis		undelse” i kirken kl. 19.30
29.: Lars Nørregaard i Onsdagsca		féen kl. 14.30

Inge Roulund og Ib Olsen havde travlt med at tælle penge op.

Aldrig har vi samlet
så mange penge ind

Maj
16.: Majfest på skolen (se side 3)
21.: Musikgudstjeneste i kirken kl.
		18.30 (Se side 13)
26.: Peter Lodborg om ”Fråseri” i
		kirken kl. 19.30

Søndag den 1. marts 2009 deltog 19
friske personer fra Hans Tausens Sogn
i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling til bekæmpelse af sult blandt
verdens fattigste.
De 19, der havde meldt sig som indsamlere, var heldigvis lige nok til, at vi
kunne komme ud i alle hjørner af sognet.
Vi fik indsamlet 15.135 kroner, og det
er det bedste resultat, vi endnu har haft i
Hans Tausens Sogn. Det viser, at mange
danskere, trods finanskrise og stigende
arbejdsløshed, stadig føler solidaritet med
de mennesker, der har det allerværst.
En stor tak til indsamlerne og til de beboere, der bidrog til det flotte resultat.
På landsplan blev der indsamlet 16,5
millioner kroner - en stigning på over en
million i forhold til sidste års resultat.
Tekst og foto: Frank Lindegaard Nielsen

Juni
21.: Store Brændedag kl. 13-15.
		Mødested: Bålpladsen
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
De tre glade indsamlere er Sofie (til højre),
kirkesanger i Hans Tausens Kirke, og
hendes to venner Daria og Søren, og på
det andet billede har

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

