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Fra rent skidt
til rigtig rent
Til Store Skidtsamlerdag 2009 mødtes
19. april en mindre gruppe hardcore
skidtsamlere, som alle har været med de
tidligere år.
I weekenden forud havde en gruppe
unge afholdt en fest ved bålpladsen på
Den Gamle Golfbane og efterladt en stor
mængde skidt på jorden, så det var med
spændte forventninger vi gik i skoven.
Og til vores glæde og store overraskelse
var der markant mindre affald i skoven
end de foregående år. Jo, vi fandt da en
indkøbsvogn (som fik prisen for årets
største affald - Asbjørn Vestergaard) og fik
også fyldt en del poser.
Men der var ikke disse helt mærkelige ting,
som kunne udløse en pris til mest specielle
ting, så denne kategori blev ændret til mest
flittige skidtsamler (Nina C. Christensen.),
idet hun har deltaget siden opstarten
og altid med et smil. Største hold blev
børnene og vi takker for deres indsats.
Dejligt at se, at de møder op år efter år.
Færre høm-høm’er
En lille tak til alle, som færdes i skoven –
det er dejligt at de fleste tager deres affald
med hjem. Blandt andet var der markant
færre poser med hunde-høm-høm i år.
Åløkke Skovlaug håber at der vil være
flere deltagere til Store Skidtsamlerdag
i 2010, således at vi kan nå hele skoven
igennem og ikke kun den tredjedel, vi
nåede i år.
Sæt kryds i kalenderen medio april. Dansk
Naturfredningsforening har endnu ikke

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

Ud over plasticposer og indkøbsvogne er
der også en mere overset form for skrald
i Åløkkeskoven: Haveaffald. Bunken her
er op til halvanden meter høj og dækker
et areal på flere hundrede kvadratmeter.
Mange haveejere i kvarteret tror fejlagtigt,
at det er lovligt at smide haveaffald oven
på nogle gamle betonmure, der engang har
været spildevandsbassin. Men det er det
altså ikke. Foto: Kuréren
meldt en dato ud, men vi forventer at det
bliver den 11. eller den 18. april 2010.
På vegne af Åløkke Skovlaug
Henrik Kjær Larsen

KASPERSEN
MALERFIRMA A-S
KILDEMOSEVEJ 21
5000 ODENSE C

FORKVINDE:
Rikke Trads
Dronning Olgas Vej 48
66 12 88 33
Mail: rikket@gf-forsikring.dk.dk

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

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

En rigtig
portehistorie
Nogen forsvinder og nogen kommer til.
Her er tre porthistorier fra kvarteret
siden sidste nummer.
Nu er det blevet nemmere at komme
ind på det fine fårespang på Den Gamle
Golfbane. Der er nemlig sat en faldlåge op,
så man fra stien langs med Bolbro Rende
kan skyde genvej hen over det sumpede
område og op til legepladsen på toppen af
kælkebakken.
En anden smutvej har også fået en
port. Det er Jordemodersmutten, som
har fået en ”blød” låge for at forhindre
biler i at bruge den som genvej mellem
Ny Kongevej og Dronning Olgas
Vej. Det var på grundejerforeningens
generalforsamling i marts, at nogle
beboere gjorde opmærksom på, at der var
ved at være lige lovlig meget biltrafik på
cykelstien. Grundejerforeningen henvendte

Port op. Nu kan man passere elhegnet via
en faldlåge og gå tørskoet op ad spanget til
legepladsen
sig til kommunen, og fem uger efter
generalforsamlingen var lågen sat op.
Porten der forsvandt
Til gengæld har vi mistet en port siden
sidst. Det drejer sig om træportalen
i skovbrynet ved indgangen mellem

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.

Port op. Nu kan de
bilister, der endnu
ikke ved, hvad det
blå skilt til højre
betyder, mærke på
den hårde måde, at
Jordemodersmutten altså ikke er en
smutvej for biler.

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

ALT I TØMRER OG SNEDKERARBEJDE

Åløkkens Fysioterapi

MARIUS & LAUGE

LANGKJÆR

Fysioterapi, Holdtræning, Massage
Autoriserede fysioterapeuter
Tilskud fra sygesikringen Danmark

HML ODENSE

Ingen Ventelister!

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

Tlf.: 36 89 66 66, www.kenfys.dk
Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C
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Gospel med
swing i kirken
Port ned. Ja, hvad er nu det for neget. Før var stien fem meter bred. Nu er der banket et
elskur ned lige der, hvor hunden plejer at gå ... og hvad blev der af portalen, der i årtier
har markeret indgangen til Åløkkeskoven ...
Åløkkevænget 1 og 3. Her har i mindst
50 år stået en indgangsportal, men for 14
dage siden var den pludselig væk. Det er
sket samtidig med, at der dels er blevet
gruset på stien og dels er blevet gravet
el-kabler ned. Resterne af porten er smidt i
en bunke fem meter inde i skoven, hvorved
kommunens folk dels har gjort sig skyldig
i at ødelægge en portal og dels har smidt
ikke-skovrelateret affald i skoven.
Som afslutning på arbejdet er der rejst

et sort el-skur, som – hvis man skal
være positiv – effektivt vil forhindre
biler i at køre ind i skoven. Hverken
grundejerforening eller skovlaug er blevet
kontaktet forud for disse arbejder, som
vi er stærkt utilfredse med. Vi går derfor
videre med sagen og kræver ny port sat op
og skuret flyttet væk fra den sti, man skal
gå og cykle på.
Carsten Myhr/Hans Faarup
Åløkkekvarterets Grundejerforening
... ja, den ligger såmænd her, fem meter
inde i skoven. Almindelige grundejere ville
få en bøde for at smide
stolper til gyngestativer i skoven, hvis man
kunne finde dem. Her
er det kommunen selv,
der har smidt træet,
så de ved vel, hvem de
skal sende bøden til.

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

H3061
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21. maj klokken 18.30 er der negro
spirit uals og gospelmusik i Hans
Tausens Kirke med Brødrene
Kristensen på orgel, saxofon og sang.
De to musikalske brødre, Karsten
og Jørgen Kristensen, har givet over
350 gospelkoncerter i danske kirker,
og deres program er sammensat d fra
et ønske om at mødes mellem den
klassiske verden og jazzen. Gå ikke glip
af denne oplevelse, der af en tysk avis
blev beskrevet således: ”To danskere
har bevist det: Harlem ligger nord for
Flensborg”.
Irina Natius

Lys på begge sider
Ny Kongevej får
gadelys på begge sider
af vejen, da opmålinger
har vist, at den er
for bred til ensidig
belysning. Lamperne
bliver anbragt i et zigzag-mønster for at
opnå den bedste effekt. Lamperne bliver
anbragt inde bag fortovet. De var ellers
annonceret til at blive anbragt mellem
træerne ud mod vejen, men eksperterne
mener, at dette er den bedste løsning.

Grundejerforeningen

De syv
dødssynder
- en foredragsrække
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. 1517) eller ved indgangen.
Første dødssynd: Grådighed
Holdt 3. februar af Bjarne Lenau Henriksen
Anden dødssynd: Dovenskab
Holdt 10. marts af Arno Victor Nielsen.
Tredje dødssynd: Misundelse
Holdt 28. april af Jørn Henrik Pedersen.
Fjerde dødssynd: Fråseri
Tirsdag 26. maj kl. 19.30 af Peter Lodberg. Omtalt her ved siden af.
Femte dødssynd: Vrede
Tirsdag 22. september kl. 19.30 af
Carl Erik Lundgaard - harmonika
spiller gennem 50 år, helprofessionel
musiker, komponist, arrangør, fortæller
og underviser på Det Fynske Musikkonservatorium.

Jeg forbruger
– altså lever jeg
Fjerde foredrag i rækken om de syv
dødssynder er tirsdag den 26. maj kl.
19.30 i Hans Tausens Kirke med Peter
Lodberg om ”Fråseri”.
Peter Lodberg er afdelingsleder på Afdeling for Systematisk Teologi på Aarhus
Universitet og tidligere generalsekretær i
Folkekirkens Nødhjælp. Han har rejst og
opholdt sig i verdens brændpunkter, hvor
kampen for det daglige brød, og frygten for
at gå sulten i seng hører til livet på en helt
anden måde, end det kendes fra Danmark.
Før i tiden tænkte man ”jeg tænker, altså
er jeg”. I dag siger vi ”jeg forbruger, altså
lever jeg”. Men hvor går
grænsen mellem det nødvendige forbrug og så
overforbruget. Det
kan nemlig udvikle
sig til fråseri, og
så nærmer vi os
en af dødssynderne.
Peter Lodberg
har oplevet

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.
Syvende dødssynd: 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.
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fattigdommen i Afrika og andre steder tæt
på. Han vil stille spørgsmålet om, hvordan
vores fråseri i den vestlige verden hænger
sammen med fattigdommen i Afrika, Asien
og Latinamerika? Er det rigtigt, at det burde være os i Europa og Nordamerika, som
burde have en ét-barnspolitik og ikke Kina,
fordi vi forbruger meget mere pr. person
end folk på den sydlige halvkugle?
Det koster 50 kr. at deltage i foredraget
som finder sted i Hans Tausens Kirkes
lokaler, Rugårdsvej 62.

Menighedsrådet

Børnekoret medvirker ofte ved gudstjenester i Hans Tausens Kirke. Foto: Kuréren

Børnekoret skal til Finland
Kirkens børnekor, som består af tolv medlemmer, skal i september 2010 på studierejse til Vasa og Korsholm, hvor der afholdes den tredje nordiske kirkesangfestival.
På programmet er spændende workshops
med kendte nordiske musikere, hvor børnene har mulighed for at lære noget ny

musik, møde andre ligesindede og deltage i
en festhøjmesse i den berømte kirke i Lapp
fjärd, som kan rumme 3000 mennesker.
Børnene øver flittigt og deltager i gudstjenester i vores kirke med stor succes,
hvilket kirkegængerne kan opleve ved de
forestående konfirmationsgudstjenester

Opgravning ved
Dronning Olgas Vej

8. og 9. maj. Der vil ved denne lejlighed
blive samlet ind
til børnekorets
studierejse til
Finland.
 Irina Natius

NYE LAM - Natten
mellem 17. og 18. april
blev der født to nye
lam i stalden. Så nu er
der fire lam, men når
bladet udkommer, kan
der sagtens være flere
får, der har læmmet.
Fårene har det godt,
men der har desværre
været flere tilfælde,
hvor nogen har klippet
hegnet over. Tekst og
foto: Poul Skræp

Der bliver foretaget en opgravning på Åløkke Allé i
krydset ud for Dronning Olgas Vej. Der skal lægges
en ny hovedrørforbindelse til vandforsyning. Hele
arbejdet vil foregå hen over weekenden 15.-17. maj
med afsluttende asfaltering sidst på søndagen. Det
skulle altså ikke blive til gene for hverdagstrafikken.
De ansvarlige er blevet gjort opmærksomme på, at
der er tale om et meget farligt kryds - og at der skal
skiltes grundigt. Grundejerforeningen
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Uheld på Rugårdsvej
Gudstjenester
3. maj kl. 10
Tredje søndag efter påske. Højmesse
ved Regina Ljung.

Solotrompetist Rolf Persson fra
Odense Symfoniorkester spiller til
begge konfirmationer.
8. maj kl. 10
Bededag. Konfirmation ved Christina
M. Fundrup.
(Fortsættes næste side)

Siden forrige nummer af Kuréren har vi
kun registreret ét uheld på Rugårdsvej
mellem Åløkke Allé og Stadionvej:
2. april kl. 7.53
En cyklist blev påkørt bagfra af en personbil. Cyklisten holdt ifølge politiets døgnrapport stille ved helleanlægget. Tililende
tog sig med det samme af cyklisten, og
politi og ambulance var på pletten to
minutter efter. Hverken cyklist eller bilist
kom heldigvis noget til, men det er første
gang, siden vi begyndte at registrere uheld
på strækningen i november 2008, at der har
været personskade.
Dermed har der været 11 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.
Åløkkekvarterets Grundjerforening arbejder fortsat for at Rugårdsvej mellem Stadionvej og Åløkke Allé skal gøres tosporet i
stedet for firsporet.

Grundejerforeningen

Der skete heldigvis ikke noget med cyklisten, som med det samme blev tilset af
Peter Licht, der er læge, bor i kvarteret og
var på vej på arbejde. Foto: Peer Jochumsen.

Rugårdsvej
på Facebook
Du kan melde dig ind i Facebook-gruppen ”Rugårdsvej i Åløkkekvarteret skal
være tosporet!”. Ved redaktionens slutning
havde siden 164 medlemmer, og der ligger
flere billeder fra uheldene.

Gå sommeren i møde - med velplejede fødder
Gå sommeren i møde - med velplejede fødder
KLINIK for FODTERAPI
Skt. Jørgens Gade 131
5000 Odense C
Gratis P-plads lige ved døren
samt bus 31 mod Seden

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

Dine fødders velvære - er mit håndværk
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Gudstjenester
(Fortsat fra side 8)
9. maj kl. 10
Konfirmation ved Christina M. Fundrup
8. april fortalte slotsgartner Peter Bonde
Poulsen om og viste nogle pragtfulde billeder fra sin abejdsplads, Egeskov Slot.

1. april havde vi besøg af Vollsmose-præsten Torben Hangaard.

Klip fra caféen
Tidligere lærer og sognepræst
Ole Lauritsen, Millinge, var
gæst i Onsdagscaféen 15. april,
og han havde kaldt sit foredrag
”Når sladderen koster livet”.
Han fortalte med en blanding af
humor og alvor om den ondsindede sladder, som var med til
at slå hans tiptipoldefar ihjel,
og den velsignede sladder, som
er med til at få mennesker til at
bekymre sig om hinanden. Et
meget tankevækkende foredrag.
Årets sidste cafearrangement er
13. maj med Birthe Nielsen. Der
er ingen café 6. maj.
Tekst og foto:
Gunner Bai Andersen

10. maj kl. 10
Fjerde søndag efter påske. Højmesse
ved Jens B. Andersen
17. maj kl. 10
Femte søndag efter påske ved Laila
Groes.
21. maj kl. 18.30
Kristi himmelfart. Musikgudstjeneste
ved Laila Groes. Se side 5.
24. maj kl. 10
Sjette søndag efter påske ved Christina
M. Fundrup.
31. maj kl. 10
Pinsedag ved Laila Groes.
1. juni kl. 10
Anden pinsedag ved Laila Groes.
7. juni kl. 10
Gudstjeneste ved Christina M. Fundrup
14. juni kl. 10
Gudstjeneste ved Laila Groes

Støt fårene for 50 kroner
Åløkke Fåreholderlaug blev
stiftet 25. maj 1992, og de første
får kom til den gamle golfbane
i 1994. Laugets formål er at
holde får på ledige græsarealer i
kvarteret til glæde for beboerne
og til arealets pleje.
Som medlem støtter man
fåreholdet økonomisk og man
behøver ikke være med til at passe fårene.
Men som medlem har man mulighed for
at deltage i pasning af fårene. Vi er cirka
20 aktive medlemmer og 80 støttemedlemmer. Et aktivt medlem passer fårene ca.
em uge hver fjerde måned og deltager i
forefaldende arbejde, når der er brug for
det, såsom slåning af græs og nælder, afhentning af hø, halm og foder, udmugning
i stald. Læmmesæsonen er den travleste og

mest spændende. Derudover er der
to begivenheder som laugsmedlemmerne tager sig af: Vores bod ved
Majfesten og den årlige lammespisning i sensommeren.
Hvem kan være med? Alle, der
bor i Åløkkekvarteret og Dæhnfeldts Villaby, samt på Jernbanevej,
Bakkevej, Kildetoften og Skellet
Hvad koster det? 50 kroner om året,
Beløbet kan indbetales på reg.nr. 1551,
kontonr. 0108736.
Du er velkommen til at kontakte en 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
Poul Skræp, 66 12 42 06
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Lokalcenter Lille Glasvej:
7. maj kl. 13.30. Gudstjeneste ved Christina M. Fundrup
4. juni kl. 13.30. Gudstjeneste ved Laila
Groes

Sognepræst sygemeldt
Sognepræst Laila Groes er sygemeldt
indtil 11. maj.
Menighedsrådet

Ældreudflugt
bliver 17. juni
Årets ældreudflugt i Hans Tausens
Sogn finder sted ondsdag den 17. juni.
Program og tilmelding kan ses i næste
nummer af Kuréren. Menighedsrådet

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

To af de nye elskabe på Mogensensvej. Foto: Kuréren

Klager over elskabe
Nogle af beboerne på Mogensensvej har
undret sig over størrelsen og udseendet
på de store elskabe, der er stillet op
langs fortovene.
De store blå og stålgrå
kasser passer er for
voldsomme i forhold til
de små grønne forhaver,
og hvorfor skal de være
så store, når et kig ind i boksen viser, at de
kun er halvt fyldt med kabler? Kan de ikke
komme til at ligne de små naturfarvede
kasser på andre gader, spørger de.
Formanden for Åløkkekvarterets
Grundejerforening, Carsten Myhr, er enig
i kritikken:
- De skabe syner gevaldigt store i
forbindelse med de meget små haver og
huse. Jeg mener, at vi i Danmark bryster os
meget af, at vi er dygtige til design - dette
må vel også gælde almindelige tekniske
løsninger, som mennesker skal se på hver
dag uden for deres hjem, siger han.
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Grundejerforeningen har derfor konktaktet
Odense Energi, som svarer, at de nye
kabelskabe på Mogensensvej er afløseren
til den skabstype, der kan ses på Prins
Valdemars Vej, hvor luftledningerne blev
lagt i jorden for fem år siden.
- Det nye skab er mere hærværkssikret med
den galvaniserede jernramme omkring, der
desværre også er med til, at det fylder mere
i landskabet, skriver May-Britt Aaskov
Jakobsen fra Odense Energi i et svar til
foreningen.
Hun fortæller, at de mindre, naturfarvede
skabe kan være nogle ældre tv- eller
antenneskabe, som ikke fylder ret meget,
da indmaden kræver mindre plads.
Desuden var skabene på Mogensensvej
ikke færdigmonterede på det tidspunkt, da
beboerne undrede sig over ”spildpladsen”,
så de skal nok blive fyldt op, lover hun.
Hun kontakter nu producenten af kasserne
for at drøfte farvevalget og størrelsen med
henblik på kommende kabellægninger,
men skabene på Mogensensvej bliver altså
ikke skiftet ud igen.
Hans Faarup

Pokalhylden
Åløkkespiller på
U18-landsholdet

Vejviser til kirken

Den 17-årige fodboldspiller Jeppe Grønning
fra Mads Hansens Vej er blevet udtaget til
DBU’s U18-landshold. Han er samtidig den
første landsholdsspiller fra FC Fyn, hvor han
spiller på førsteholdet, der i skrivende stund er
stærkt på vej til at rykke op i 1. division. Med
landsholdspladsen følger Jeppe Grønning en
familietradition, idet hans farfar, nu 73-årige
Kurt Grønning, spillede fire landskampe i 19631964, og var med til at vinde pokalfinalen med
B 1913 i 1963.

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

Hæder til lokal
mekaniker
Mekaniker Jimmy Elkjær (tv.) fra
Åløkkesholm Autoværksted slog 14
nordmænd og syv svenskere og blev
bedst af alle, da Bosch for nylig holdt
systemteknikereksamen i Ballerup. Til de
praktiske prøver var der forberedt syv biler
og tre motorer med fejl, som mekanikerne
skulle finde på 20 minutter pr. bil. I hele
Europa har 1600 mekanikere taget denne
eksamen og Jimmy Elkjær er nummer
38 i Danmark. Han kan nu kalde sig
systemtekniker.  Foto: Motormagasinet

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.

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.

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

Opslagstavlen

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.

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.

Organist: Irina V. Natius,
Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby,
tlf. 40 81 49 51.

Dåb

Dødsfald

22. marts Magnus Andreas Egebjerg
Haugstrup, Brummers Plads 31, st.th.
5. april Emil Knoldsborg-Johansen,
Thomas Overskous Vej 16
12. april Dagmar Solberg Andersen, Prins
Valdemars Vej 5
13. april Johannes Rosenby Morales,
Lumbyvej 10

Dato for begravelse/bisættelse
25. marts Hans Kristian Pedersen, 80 år
7. april Flemming Larsen, 80 år
8. april Lilly Margit Bentzen, 89 år
8. april Edith Rasmussen, 88 år
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Kirkeværge:
Poul Tornøe Knudsen, Ny Kongevej
10, tlf. 66 12 70 73.
Hans Tausens Kirke på nettet:
www.hanstausenssogn.dk

Kalenderen
Maj
13.: Sidste Onsdagscafé i år kl. 		
		14.30 Med Birthe Nielsen
16.: Majfest på skolen
		14: Indledning med korsang.
		Herefter åbner boderne
		14.30: Fodboldturnering
		14.45: Koncert 3.a og HNO3
		16.30: Fodboldfinale
		17: Koncert: Happy Joe’s
		17.30: Fællesspisning
21.: Gospelkoncert i kirken kl. 		
		18.30. Se omtale side 5
26.: Peter Lodborg om ”Fråseri” i
		kirken kl. 19.30
Juni
17.: Ældreudflugt. Se tid og sted i
		næste nummer
21.: Store Brændedag kl. 13-15
23.: Sankthansbål

Lokal frisør med
højt til loftet
Det er formentlig byens højeste
frisørsalon, 25-årige Katja Vikkelsø
Olsen har åbnet på Rugårdsvej 103.
Salonen er nabo til Alfred & Kamilla
i de gamle fabrikker, der nu hedder
Pakhusgården. Indretningen følger stilen
fra de øvrige nyrenoverede bygninger: Rå
murstensvægge, trægulve, store vinduer
og højt til loftet. Faktisk er salonen tre
etager høj og har et samlet gulvareal på
127 kvadratmeter. Men Katja Vikkelsø
regner også med at hun snart skal få
nogle kolleger og en elev i salonen, hvis
navn Capelli simpelthen betyder ”hår” på
italiensk.
Katja er opvokset på Rugårdsvej, har gået

September
22.: Carl Erik Lundgaard om ”Vre		de” i kirken kl. 19.30

i skole på Tarup Skole og kommer rigtig
meget på rideskolen i Tarup. Og så bor
hun sammen med en rigtig åløkker, 27årige Lasse Kielsgaard Madsen, der er fra
Johannevej og har gået på Åløkkeskolen.
Det var svigerfar Jens Madsen, der blev
opmærksom på lokalerne i Pakhusgården
og sammen med Lasse hjalp med
udformning af lokalerne ud fra Olav de
Lindes koncept for sine bygninger.
Og bare lige for en ordens skyld: Katja
Vikkelsø er hverken i familie med
nogen fra Vikkelsø Kiosken eller den
hæderkronede TPI-målmand Ruben
Vikkelsø.

Hans Faarup

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

