KUREREN
Nr. 6 
Juni 2009

Udgives i Hans Tausens Sogn
Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret

Majfest
Læs 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

15. årgang

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 hfa@fyens.dk.
29 13 52 eller 66 19 22 09
Email:
Email: hfa@fyens.dk.
KIRKESTOF:
KIRKESTOF:
Lauge
Koch Vestergaard,
Frank Lindegaard
Steenbachsvej
2 Nielsen,
Johannevej
Tlf:
66 17 976 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: 30 92 32 99
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 skriv
en af så.
ovenståovenstående
... og
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
gange
om året Sogn
i Åløkkekvarteret og
Hans Tausens Sogn
FORSIDE: Sæbebobleboden ved
Majfesten
2009. Jane
Foto:Nygaard
Hans Faarup
TEGNINGER:
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.
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:
det ikke
noget at
Sogneudflugten
forVar
sognets
seniorer,
annoncere
i Kuréren?
Delsi år
gørtilduJylland.
opmærkonsdag den
17. juni går
som på dit ﬁrma i et blad, der nærlæses
grundigt
Odenses
mest ressourVi kører ii et
busaffra
Hans Tausens
Kirke
cestærke
kvarterer.
Og
dels
er du så
også
klokken 8 med kurs mod Jylland.
Undermed
til
at
sikre
udgivelsen
af
bladet.
vejs gør vi ophold på en rasteplads, hvor vi
Og
hvor
ringer
når vinduerne
får en
kop
kaffeman
og ethen,
rundstykke.
Derefter
skal
skiftes,
murene
pudses
taget skifkører vi imod Silkeborg, og op,
indtager
en

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
Og tager
man billeder
fra
hvor vinyheder.
skal besøge
Danmarks
Japanske
for
eksempel
gadefest
dragetur
Have.
Vi kan en
lade
krop ogeller
sjælenslappe
af
eller
en koncert
i kirken,
så lad
os på
andre
og opleve
intense
øjeblikke
og gå
op-få
del
i oplevelsen.
Send
billederunivers.
og eventuelt
dagelse
i et japansk
inspireret
Der
en
til redaktøren.
Adresser
står
vil lille
blivetekst
serveret
kaffe og kage
i havens
her
til venstre. Og vil du gerne annoncere,
restaurant.
så
17 9217.30.
66).
Vi kontakt
kører fraHenrik
havenGram
cirka (66
klokken
Hans
Efter forhåbentlig dejlige indtryk
fraFaarup
dagen
vender
bussen
mod
Odense.
Vi
regner
med
middag (to retter) på Svostrup Kro. Efter
at
være
hjemme
cirka
klokken
18.30-19.
middagen kører vi til Råsted ved Randers
Vi håber på solskin og tørvejr. Pris: 200
og besøger Råsted Kirke. Graver Edel
kroner. Betales i bussen.
Koch Nielsen vil fortælle om kirkens hiTilmelding til turen senest 10 juni på kirstorie,
specielt deannonce,
flotte kalkmalerier.
Almindelig
der fylder en ottendedel
af siden:
kr. plus
kekirkekontoret
mellem 225
kl. 15-17
på tlf. 66
moms pr. nummer.
12 87 04. Eller til Christel Poetzsch på tlf.
DenSamme
japanske
have blot på bagsiden:66
annonce,
285
kr.44,
plus
moms.
14 41
bedst
mellem klokken 12 og
Derefter
kører
bussen
modHvis
Århus/Trige,
13. vil sælge

Christel
Poetzsch
Private annoncer:
du for eksempel
dit hus, eller
søger

Sogneudflugt til
Hovedlandet Jylland

Annoncepriser i Kuréren

lejlighed, kan du købe en enspaltet annonce (samme bredde som
kolofonen her til venstre): 300 kr.
Øvrige meddelelser fra beboer til beboer (for eksempel efterlysning
Deadline
for næste nummer: 23. august
af cykler eller lignende) er gratis. Dem bringer vi under OpslagstavNr. 7 udkommer 5. september - Omdeles første weekend i september
len på side 11
Bladet udkommer ikke i juli og august
Nr. 8: Udkommer 3. oktober 		

Deadline: 20. september

Deadline
for næste
nummer:Deadline:
18. september
Nr. 9: Udkommer
7. november		
25. oktober
Bladet
udddeles
1. oktober Deadline:
(altid 1.22.lørdag
i måneden)
Nr. 10: Udkommer
5. december		
november

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

VVS
VVS&&BLIK
BLIK

www.danskvinduespoleringsservice.dk
www.danskvinduespoleringsservice.dk
info@danskvinduespoleringsservice.dk
info@danskvinduespoleringsservice.dk

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

Blikkenslager
aut
VVS
Blikkenslager
aut
VVS
Blikkenslager
aut.
VVS
-- installatør
installatør
Blikkenslager
aut.
VVS
-- installatør
installatør
Rugårdsvej
5000
OdenseNV
C
Thulevej
13,375210
Odense
Rugårdsvej
37
5000
Odense
Rugårdsvej
37 37
5000
Odense
C CC
Rugårdsvej
5000
Odense
Tlf.
66
13
55
03
Biltlf.
22
10 10
55 55
04 04
66
13
55
03
Biltlf.
22
Tlf.Tlf.
66
13
55
03
Biltlf.
40165403
Tlf. 66 13 55 03 Biltlf. 40165403

Erhverv
Erhvervogogprivat
privat
2

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
Vandet fossede ud på vejen, mens der blev ryddet op efter uheldet.

En varevogn i forhaven
17. maj skete endnu et uheld på Rugårdsvej på strækningen mellem Åløkke Allé
og Stadionvej. Denne gang var det en
spirituspåvirket mand i en hvid varevogn,
der kom kørende med høj fart fra Tarup
ind mod byen. I svinget før kirken mistede
han kontrollen over køretøjet og nedlagde
blandt andet et skilt i midterhellen og en
brandhane, før han via en parkeret bil i
indkørslen endte i forhaven.
Smadret for anden gang
Ifølge en af beboerne i ejendommen er
det anden gang, han får sin parkerede bil
smadret på denne måde. Der blev arbejdet
natten over for at genoprette vandforsyningen og fjerne bilvraget fra haven.
Åløkkekvarterets Grundejerforening støt-

ter beboerne på Rugårdsvej i deres arbejde
på at få gjort Rugårdsvej to-sporet. Ulykken 17. maj var den 12. siden kommunens
folk på beboermødet 28. november i fjor
erklærede, at strækningen ikke er specielt
uheldsramt.
Tekst: Peer Jochumsen
Foto: Søren Hansen

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.

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

H3061
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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
Åløkkeliv koster 100 kr. årligt pr.
husstand. 50 kr. for pensionister.
Kontakt kassereren, hvis du vil støtte
kulturarbejdet i kvarteret.

Hekse modtages
mellem 19 og 20
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.

Lille ændring i heksekonkurrencen ved
Åløkkekvarterets sankthansbål – men
ellers er alt ved det gamle. Og dog.
Tirsdag 23. juni er det
sankthansaften. Som
sædvanlig arrangerer Åløkkekvarterets
Grundejerforening
sankthansbål ved bålpladsen på Den Gamle Golfbane.
Nye beboere i kvarteret opfordres kraftigt
til at deltage. Ikke alene kommer der op
mod 500 gode naboer, men det er samtidig
en af årets længste dage, så det er lyst nok
til, at man langt hen på aftenen kan skelne
folk fra hinanden, så man ved, hvem man
har hilst på. Her er programmet:

Også i år inviterer vi kvarterets børn til at
lave en heks og sætte hende på bålet. For
at kunne bedømme heksene ordentligt har
vi i år indført en ny regel: Alle hekse, der
skal deltage i bedømmelsen, skal afleveres
mellem klokken 19 og 20.
Så kan vi nemlig nå at tage billeder af alle
hekse og deres skabere samt få skrevet
jeres navne ned. Der er nemlig også i år
præmier til den bedste heks … og masser
af trøstepræmier til resten. Præmier overrækkes inden båltalen.
Heksekomiteen kan ikke på forhånd røbe,
hvad der bedømmes ud fra. Mest fordi
komiteens medlemmer først inspireres til
kategorier og begrundelser, når de ser årets
udbud af hekse.

Fællesspisning
Alle er velkomne til at arrangere fællesspisning ved bålpladsen. Nogle gør det
år efter år og arrangerer små familiesammenkomster. Andre benytter lejligheden
til at få sig nogle grillpølser sammen med
naboen, nogen smører sig en picnickurv …
og andre spiser bare hjemmefra, inden de
går ned mod bålpladsen.
Det er tilladt at bruge den kommunale
grill, som man bare skal huske at slæbe en
ordentlig sæk grillkul med til.
Drikkevarer må man selv sørge for, idet
der først lidt senere på aftenen sælges øl og
vand fra Åløkke Skovlaugs trailerbar.

Båltalen
Der er tradition for, at vore båltalere er lidt
usædvanlige. Vi har tidligere haft en kvarterbogsforfatter, en okkult forfatter og en
herboende grønlandsk sanger. For blot at
nævne nogle få.
I år tør vi ikke på forhånd sige navnet på
båltaleren. Det kan nemlig være én. Og det
kan være flere. Og faktisk er vi ikke helt
sikre på, om der tales eller synges. Eller
gnækkes eller kagles.
Årets båltaler er nemlig ingen ringere end
Kvinderevyen. De, der har oplevet Åløkkekvarterets Kvinderevy, ved, at så er man
helt sikker på, hvad der er i vente: Nemlig;
at det var man alligevel ikke.

Heksekonkurrencen
År for år kommer der flere hekse på bålet.

Bålet tændes
Efter Kvinderevyen tændes bålet af bål-

ALT I TØMRER OG SNEDKERARBEJDE
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TLF: 66 14 11 44
FAX: 66 14 63 32

Sådan så det ud , da sankthansbålet blev tændt i fjor. Der plejer at deltage 500-800 beboere.

mester Poul Skræp. Hvor stort og hvor
buldrende bålet skal være, er I alle med til
at bestemme. Vi mødes nemlig to dage før,
søndag den 21. juni, til Store Brændedag,
hvor vi sanker brænde i skoven til bålet. Jo
flere brændesankere, jo større bål.
Mens heksene flyver til Bloksbjerg, synger
vi tre af de allermest klassiske og elskede
midsommersange. Der bliver omdelt sanghæfter, så alle har en chance for at synge
med, selv om man ikke lige kan huske
teksterne.
Og skulle man også have glemt melodierne, får vi atter en gang kompetent as-

sistance fra Åløkkekvarterets Blandede
Mandskor, som synger for.

Foto: Peer Jochumsen

Årets båltaler: Kvinderevyen

Programmet
Her er det hele i lidt kortere form:
18-20: Fællesspisning
19-20: Indlevering af hekse
20.30: Præmieoverrækkelse
21: Båltale
21.15: Bålet tændes
Vi ses på Den Gamle Golfbane til Åløkkekvarterets sankthansbål.
Hans Faarup,
Åløkkekvarterets Grundejerforening

Åløkkens Fysioterapi

Fysioterapi, Holdtræning, Massage
Autoriserede fysioterapeuter
Tilskud fra sygesikringen Danmark

Ingen Ventelister!
Tlf.: 36 89 66 66, www.kenfys.dk
Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C
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Vær med til at spise lam
Invitation til Åløkkekvarterets Fåreholderlaugs lammespisning i ved spejderhytten 5. september.
Invitationen gælder alle i kvarteret! Sæt
allerede nu X i kalenderen 5. september til
årets lammespisning. Vi serverer helstegte
lam med flødekartofler, salat, flutes og
myntegele cirka klokken 18. Det koster 90
kroner for voksne og 40 for børn (4-14 år).
Der vil være salg af øl, vand og vin.
Efter middagen er der kaffe, te og småkager.
Husk selv at medbringe service.
Arrangementet foregår ved spejderhytten
mellem tennisbanerne og fårene.
Tilmelding til en fra bestyrelsen senest den
30. august.
Du støtter fåreholderne
Ved at deltage i lammespisningen støtter
du fåreholdet, hvilket du også kan gøre
ved at indbetale 50 kroner på reg. nr. 1551
kontonr. 0208736. Vi beklager, at der var
fejl i det tidligere oplyste kontonummer.
Siden udvidelsen af fårefolden har vi desværre hyppigt oplevet, at der bliver klippet
i hegnet, så der ikke er strøm. Vi opfordrer
til, at dette stopper og vil gerne i dialog om
den utilfredshed, vi anser det for at være et
udtryk for.
Kontakt gerne en fra bestyrelsen.
Bodil Fauerskov
Klipningen af  fårene fandt i år sted
18. maj. Som altid  trak det mange
tilskuere. Foto:Hanne Friis

Støt fårene for kun 50 kroner om året
Åløkke Fåreholderlaug blev stiftet
25. maj 1992, og de
første får kom til den
gamle golfbane i
1994. Laugets formål
er at holde får på
ledige græsarealer i
kvarteret til glæde for
beboerne og til arealets pleje.
Som medlem støtter man fåreholdet økonomisk og man behøver ikke være med
til at passe fårene. Men som medlem har
man mulighed for at deltage i pasning af
fårene. Vi er cirka 20 aktive medlemmer

og 80 støttemedlemmer. Et aktivt medlem
passer fårene ca. em uge hver fjerde måned
og deltager i forefaldende arbejde, når der
er brug for det, såsom slåning af græs og
nælder, afhentning af hø, halm og foder,
udmugning i stald. Læmmesæsonen er den
travleste og mest spændende. Derudover
er der to begivenheder som laugsmedlemmerne tager sig af: Vores bod ved
Majfesten og den årlige lammespisning i
sensommeren.
Hvem kan være med? Alle, der bor i
Åløkkekvarteret og Dæhnfeldts Villaby,
samt på Jernbanevej, Bakkevej, Kildetoften og Skellet
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Hvad koster det? 50 kroner om året,
Beløbet kan indbetales på reg.nr. 1551,
kontonr. 0208736. Bemærk venligst, at
det er et andet nummer, end det vi bragte
i det seneste nummer ar Kuréren, som var
forkert.
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

Marimbamestre i kirken
Onsdag den 12. august er der koncert
med Eriko Daimo og Kai Stensgaard
Duo i Hans Tausens Kirke, kl.19.30. Fri
entré.
   
Kai Stensgaard er Danmarks internationale marimbasolist. Han har indspillet
flere cd’er og komponeret mange stykker
fol solomarimba, som spilles af mange
solister blandt andet i Mexico.
Han blev i 1999 og 2006 inviteret til at
give koncert og masterclass ved 1. og 6.
Internationale Marimbafestival i Chiapas,
Mexico. Desuden var han med som dommer
Kai Steensgaard har givet koncerter i
USA, Argentina, Japan, Puerto Rico, Mexico og Europa. Sidste år bragte ham på
turne i otte af USA’s stater, og i efteråret
2007 var han solist ved verdens største
slagtøjsfestival PASIC i Texas, USA.

tional League of Artists Competition 2003
i Tokyo, South Japan Music Competition
1999, 2002 og 2003, All Japan Music
Solo Competition i 2000. Hun optræder
ofte som solist med kendte symfoniorkestre.
Koncerten vil byde på originale duomarimba-værker, arrangementer af klassisk
musik og stemningsfyldt japansk folkloremusik. Naturligvis vil Eriko Daimo og
Kai Stensgaard også få lejlighed til at vise
deres virtuose evner. 
Irina Natius

Mester i Japan
Eriko Daimo startede sine musikalske studier på klaver, da hun var seks år og studerede marimba på Boston Conservatory.
Hun har modtaget mange fornemme internationale musikpriser, blandt andet førstepris ved International Marimba Competition 2004 i Belgien og førstepris ved Japan Percussion Arts Society 20th Annual
Percussion Solo Competition 2004.
Andre priser: International Marimba
Competition 2003 i Paris, Japan Interna-
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Rugårdsvej 103 · 5000 Odense C · alfredogkamilla.dk
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Majfest i
højt humør
Fest, farver og fodbold – en hektisk og
hyggelig lørdag på Åløkkeskolen
En stille regn silede ubønhørligt ned over
arrangørerne, da vi troppede op på Åløkkeskolen klokken 8 den 16. maj. Det var
dagen for Majfesten. Dagen vi havde glædet os til og dagen, hvor vi havde frygtet
skyernes våde indgriben. Og sådan en fik
vi så sandelig!
Men det slog ikke de tapre Åløkkeborgere
ud. Iført store jakker og klaprende tænder
stod de klokken 11 i kø for at komme ind
og se deres poders anstrengelser i Åløkke
City. Mange af forældrene var standhaftige og blev til Majfesten, som blev skudt
i gang klokken 14. Da blev den forårssmukke majstang hejst, mens alle sang og
følelsen af fællesskab gav blæst, vand og
kulde en på regnfrakken.
Hit med lagkagerne
I løbet af de næste tre timer var der en
vældig aktivitet. Selv om det blev ved med
at småregne og være irriterende koldt, så
fik det ikke bugt med humøret og begejstringen. Slet ikke fra børnene, som var
imponerende ligeglade med vejrliget.
Ikke mindst lagkageboden var et tilløbsstykke. Mærkeligt nok kappedes de især
om at blive skudt på! Boden var også et
hit sidste år, og vil helt sikkert komme igen
næste år. Når børn kan blive så lykkelige
af at få flødeskum i håret, så skal de også
have lov til det.
Poetiske kæmpe-sæbebobler svævede
mildt hen over pladsen hele eftermiddagen.
For bare 2 kroner kunne børnene trylle
boblerne frem, og følelsen af at være lidt
af en troldmand appellerede kraftigt til de
små. Revykvinderne solgte kaffe og kage,
et vigtigt element på sådan en dag.
Får og fodbold
Fårelauget havde travlt, de smurte bunkevis af lækre lammesandwich, som hurtigt
blev fortæret sammen med en kold fadøl
fra baren. Køen i sidstnævnte var dog ikke
så overvældende som sidste år. Der var
også 10 graders forskel!

Dagens store hit var fodboldturneringen.
Mange energiske Åløkke-mænd var kommet gennem indgangen med en helt særlig
udstråling af vilje og vinder-lyst.
Der blev dystet på tværs af vejene gennem
hele dagen, anført af Steen Nedergaard, og
til sidst kunne holdet fra Rugårdsvej bestige scenen som vinder og høste den store
hyldest. Det blev bemærket, at der var
usædvanligt god kampånd kombineret med
udpræget fair play. Engagementet var stort,
men ingen sure miner!
Fodboldturneringen var et stykke nytænkning, et sats, men med den indsats vi så,
kan vi meget vel snuppe en omgang igen
næste år.
Musik og mad
Musik fik vi også. En lastbil var kørt ind i
skolegården og omdannet til koncertscene.
Her optrådte flere af Åløkkes unge talenter, og det fik rytmen frem i både børn og
forældre, der rockede ivrigt med. Unge
piger hang ud ved scenekanten, og mon
ikke det ansporede de glade gutter til at
give den en ekstra tand. I hvert fald var der
lige så stort engagement her som på fodboldbanen – tak drenge!
Ved 17-tiden kom maden. Den var ventet
med spænding, da den kom fra Alfred og
Kamilla, Brian Matzens nyåbnede spisehus
på Rugårdsvej. Store, dampende skinker,
flødekartofler og masser af grønt. Der blev
spist igennem, både af store og små. Og
tænk engang – netop da måltidet gik i gang
brød solen igennem! Sådan. Det jublede vi
over og nød de få stråler.
Solskin næste gang
Dagen sluttede ved 19 tiden, hvor de sidste tullede hjem. Arrangørerne snuppede
en fadøl og gratulerede sig selv med en
veloverstået Majfest. På trods af regn og
kulde var det lykkedes at holde en dejlig
festdag for Åløkke med fodbold, musik,
boder, god mad og glade unger.
Det gør vi da lige igen næste år. Men så
bliver det solskin.
Tekst: Signe Ryge
Foto: Hans Faarup
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Klip fra vandposten
Som sædvanlig gik fem-kilometerruten
ved Eventyrløbet på Kristi himmelfartsdag gennem Åløkkeskoven og via
Mogensensvej, Ny Kongevej og Kong
Georgs Vej ned til Langesøstien.
Ole Østerby, der bor på Ny Kongevej
46, har sendt disse billeder fra eget vandingssted. Det var en meget varm dag,
og der var god afsætning på saftevandet.

Har du en million til overs og en god idé til, hvordan man kan udnytte 2000 kvadratmeter butiksareal med store vinduespartier og fremragende parkeringsforhold i et af byens
attraktive kvarterer? Ja, så kan du møde op i Fogedretten 29. juni og byde på underetagen af det gamle frølager. Vi skal understrege, at resten af bygningen ikke er omfattet af
tvangsauktionen. Kun butikslokalet i stueetagen. Foto: Kuréren

Store tab på butik
Det store butikslokale i Dæhnfeldts Frølager på Åløkke Allé har været en dyr
oplevelse. Butikken har stået tom i det
meste af sin levetid og er foreløbig endt
på tvangsauktion.
Butikslokalet på over 2000 kvadratmeter
udgør hele stueetagen i det tidligere frølager, som ved århundredskiftet blev bygget
om til lejligheder. Formelt er der tale om
en ejerlejlighed, og den har været en del
af det omfattende ejendoms-cirkus, som
den odenseanske pantebrevshandler, René
Müller, drev.
I den forbindelse er der taget lån på 28
millioner kroner med sikkerhed i ejendommen, og da René Müllers forretning
gik konkurs endte ejendommen i maj på
tvangsauktion.
Kun banken bød
Den krakkede EBH Bank i Fjerritslev
tegner sig for 18 millioner kroner af
gælden, og banken selv var den eneste, der
bød på tvangsauktionen – blot en million
kroner lød buddet på, oplyser fogedretten

i Odense. Banken håber dog at få et bedre
bud og har derfor krævet en ny auktion.
Den finder sted 29. juni og bliver den
endelige.
Udlejer ked af omtalen
Resten af Dæhnfeldts Frølager er ikke
involveret i problemerne. Lejlighederne
ejes af ejendomsselskabet Essex Invest i
Randers, som lejer dem ud.
Ejendomsmægler Kirsten Adolph, der står
for udlejningen, oplyser, at alle lejligheder
er udlejet.
- Vi er kede af omtalen i denne sag, for
nogle af vores lejere bliver bekymrede, når
de i avisen ser et billede af hele bygningen
ved siden af en artikel om tvangsauktion.
Men bortset fra at det kan være besværligt
for os at samarbejde med butikkens ejer i
denne situation, så er vi altså ikke involveret i problemerne, siger hun.
Der har i en kort periode været møbelbutik
i lokalerne, som også har været lejet ud til
TV 2. I størstedelen af husets nyere historie har de været tomme, og det er de også
nu.
Jesper Beenfeldt Nielsen

Indskrivning til konfirmation 2010
Alle, der skal følge konfirmandundervisningen 2009/2010 i Hans Tausens Kirke, skal
indskrives i løbet af sommeren. Der er mulighed for at hente en indskrivningsblanket
på kirkekontoret, Rugårdsvej 62, som har åbent hver onsdag og fredag fra klokken 15
til 17. Blanketten skal udfyldes og gerne vedhæftes en kopi af den kommende konfirmands dåbsattest, der skal afleveres på kirkekontoret inden undervisningsstart. Hvis der
er spørgsmål vedrørende indskrivningen eller undervisningen, kan man henvende sig på
kirkekontoret eller ringe på 66 12 87 04.
Christina Fundrup
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KONFIRMANDER I HANS TAUSENS KIRKE, LØRDAG 9. MAJ 2009. Bagest fra venstre: Ida Kathrine Dalgaard, Naya Kirstine
Gram, Line Bechsgaard Andersen, Amalie Andersen, Mads-Emil Morgen Nielsen, Jonas Bang Nissen, August Emil Licht, Mads Bro.
Forrest fra venstre: Caroline Mary Dunne Nielsen, Andrea Rønn Hansen, Anna Raabjerg Poulsen, Caroline Pedersen, Frederikke Juul
Nielsen, Victor Windfeld-Larsen, Frederik Kallesøe Lorenzen, sognepræst Christian Fundrup.

KONFIRMANDER I HANS TAUSENS KIRKE, STORE BEDEDAG, 8. MAJ 2009. Bagest fra venstre: Anne Holth, Signe Vikær
Mouridsen, Elisabeth Skytte Sodemann, Ditte Elschner Kristensen, Laura Spanget Rasmussen, Lisa Mortensen, Johan August Thiesson,
Jacob Malthe Scheye Schytte, Niclas Henriksen, Jakob Eik Kyhn, Svend Blicher Dalgaard Jørgensen, Magnus Larsson Tvede.
Forrest fra venstre: Elisabeth Marie Lydolph, Mathilde Kokborg Pedersen, Andrea Fogh Haulrich Klausen, Emma Barnhøj Jeppesen,
Gro Emilie Eckhardt Jespersen, Astrid Koch Vestergaard, Henrik Granhøi, Simon Mølgaard, Jacob Günther Andersen, Lasse Andersen, Frederik Janum Friis, sognepræst Christian Fundrup.
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Gudstjenester
Søndag 7. juni kl. 10
Trinitatis søndag.
Johannes 3, 1-15.
Christina M. Fundrup.
Søndag 14. juni kl. 10
1. søndag efter trinitatis.
Lukas 16, 19-31.
Irene Lindegaard, Langeskov.
Efter gudstjenesten er der tilbud om
fællesspisning. Pris 25 kr.
Søndag 21. juni kl. 10
2. søndag efter trinitatis.
Regina Ljung, Bolbro.
Lukas 14, 16-24.
Søndag 28. juni kl. 10
3. søndag efter trinitatis.
Lukas 15, 1-10.
Christina M. Fundrup.
Søndag 5. juli kl. 10
4. søndag efter trinitatis.
Lukas 6, 36-42.
Hans Jørgen Jeppesen, Bolbro.
Søndag 12. juli kl. 10
5. søndag efter trinitatis.
Lukas 5, 1-11.
Christina M. Fundrup.
Søndag 19. juli kl. 14
6. søndag efter trinitatis.
Mattæus 5, 20-26.
Irene Lindegaard, Langeskov.
Søndag 26. juli kl. 14
7. søndag efter trinitatis.
Lukas 19, 1-10.
Irene Lindegaard, Langeskov.
Søndag 2. august kl. 14
8. søndag efter trinitatis.
Mattæus 7, 15-21.
Irene Lindegaard, Langeskov.
Søndag 9. august kl. 10
9. søndag efter trinitatis.
Lukas 16, 1-9.
Christina M. Fundrup.
Søndag 16. august kl. 10
10. søndag efter trinitatis.
Lukas 19, 41-48.

Fra venstre: Martin Thomassen, hans lillebror Jeppe Thomassen, og Andy Pijanowski,
der stammer fra Polen. 
Foto:Kuréren

Stjerner på hjørnet
Cykelshoppens værksted har for nylig
fået fem stjerner af foreningen Danske
Cykelhandlere.
- Det er vi selvfølgelig stolte af. Deres
kontrollant gennemgik fem af vores reparationer og fandt ikke en fejl, siger butikschef Martin Thomassen.
I det hele taget er der nye tider i Cykel
shoppen. Siden Martin tiltrådte i november
har butikken og værkstedet gennemgået
en større forandring. Værkstedet er mere
synligt i butikken, udstillingen er lavet om,
belysningen i butikken er blevet bedre, og
senest har facaden fået nye skilte.
- Personalet har det sjovt sammen, og det
håber jeg også vores kunder kan mærke.
Vi har det også med at give rabat, før kunderne når at spørge, siger Martin Thomassen.
Kunder fra kvarteret
Ofte møder man beboere fra Åløkkekvarteret i forretningen.
- Vi vil gerne levere cykler til hele familien

- også raceren eller mountainbiken, siger
Martin, der er uddannet butiksassistent i en
cykelbutik og siden har arbejdet en del år i
Multiatletens cykelværksted. I et af vinduerne kan man finde en cykel, som er ugens
tilbud. Den starter med en pris om mandagen og falder med 100-200 kroner hver
dag i løbet af ugen, indtil der er en køber,
der ikke tør vente længere og slår til.
Cykel til Ironman
Butikken støtter kvarteret, senest med
flotte præmier til majfesten hvor to lækre
cykelhjelme, to drikkedunke og to gange
service på cykel var blandt præmierne i
skolebestyrelsens sjippekonkurrence.
Også nogle af kvarterets motions-cyklister
har fået gavn af det gode værksted og samarbejde. Asger Jørgensen, Ny Kongevej,
fik bygget en fin enkelstartscykel til sin
deltagelse i Ironman i Australien, og Team
Rynkeby Odense har en god aftale med
butikken, som sender en del af holdets
servicebeløb til Børnecancerfonden.
Christian L. Tvede

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

Gudstjenester
Søndag 23. august kl. 10
11. søndag efter trinitatis.
Lukas 18, 9-14.
Søndag 30. august kl. 10
12. søndag efter trinitatis.
Markus 7, 31-37.
Søndag 6. september kl. 10
13. søndag efter trinitatis.
Lukas 10, 23-37.
Lokalcenter Lille Glasvej
Gudstjenester ved Christina M.
Fundrup.
Torsdag 2. juli kl. 13.30.
Torsdag 3. september kl. 13.30.

Sygdom
Sognepræst Laila Groes er stadig
sygemeldt, og vi ved ikke på nuværende
tidspunkt, hvornår hun kan starte igen.
Menighedsrådet

De syv
dødssynder
- en foredragsrække
i Hans Tausens Kirke

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.

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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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.
Disse foredrag har været holdt:
Første dødssynd: Grådighed
3. februar af Bjarne Lenau Henriksen
Anden dødssynd: Dovenskab
10. marts af Arno Victor Nielsen.
Tredje dødssynd: Misundelse
28. april af Jørn Henrik Pedersen.
Fjerde dødssynd: Fråseri
26. maj af Peter Lodberg.

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.

Sommerferie
i Onsdagscaféen
Så er det sommerferie i Onsdagscaféen. Vi
havde vor sidste cafeeftermiddag onsdag
den 13. maj, hvor Birthe Nielsen underholdt og spillede til fællessange. Vi har
haft en rigtig god forårssæson. Cafeen
starter igen onsdag den 9. september kl.

Dødsfald: Aftale om begravelse sker
ved henvendelse til sognepræsten – som
regel via en bedemand, der også ordner
de praktiske ting.

29. april tog Lars
Nørregaard, Myllerup,
os med på en spændende tur, 10.000 km i en
Cadillac igennem USA.
Der blev også vist gode
lysbilleder.

14.30-16.30 med sognepræst Palle Jensen,
Nr. Broby over emnet ”Erindringsglimt af
et stille folk”. Palle Jensen fortæller historier om mennesker, han har mødt og kendt
på Mors og i Nordvestjylland.
God sommer til alle og på gensyn.. 

22. april holdt Jette og
Karsten Bjørnestad,
Odense, foredrag og viste
lysbilleder fra familiens to
måneders frivilligt arbejde
for AKO i Rumænien.

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.

Tekst: 
Christen Poetzsch 
Foto: 
Gunner Bai Andersen

Se også: Www.hanstausenssogn.dk
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Opslagstavlen
17-årig søger
eftermiddagsjob

Kontorplads udlejes

Hej, jeg er en dreng på 17. Jeg hedder
Malik. Jeg leder efter et eftermiddagsjob.
Jeg har gået på Åløkkeskolen, og jeg
har gået på Tarup Skole. Jeg er energisk
og høflig og hjælpsom. Hvis jeg ser et
problem, vil jeg gøre noget ved det med
det samme. Jobbet kunne være hjælp i
haven eller lignende. Ring 30 27 16 12
hvis du har brug for en hjælpende hånd.

Malik
Opslagstavlen hænger her på næstsidste
side i Kuréren, hvor der er plads til
meddelelser fra beboer til beboer om alt
mellem himmel og jord.
Mail til: Bladetkureren@yahoo.dk

Leder du efter en kontorplads, hvor du
kan arbejde uforstyrret, men også afholde
møder, så skal du fortsætte med at læse.
Jeg kan tilbyde to arbejdspladser med
skrivebord og stol, trådløst internet, print,
fax og kopimaskine. Det betyder, at det
kun er nødvendigt at medbringe sig selv
og en bærbar computer for at have en
god uforstyrret arbejdsplads og samtidig
få glæde af fællesfaciliteterne. Der er
mødelokale med plads til 16. Kontoret
ligger på Wichmannsgade, og er således
centralt beliggende i Odense C. Ved
kontoret er der gode parkeringsmuligheder.
Ingenting er gratis – men dette tilbud kan
næppe ruinere nogen.
Elene Fleischer, Åløkkehaven 38. Mail:
fleischer@elene.dk. Eller tlf. 26 98 30 28

Pokalhylden

19. april Julie Westerskov, Kanalvej 84
3. maj Sebastian Arndt Munthe,
Rugårdsvej 65
17. maj Merle Metea Berntsen,
Åløkke Alle 7, 3-314a
17. maj Isabelle Desta Ærbo Andersen,
Prins Valdemars Vej 15

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.

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.
Gertrud Hvidberg-Hansen (th.) da hun fik prisen sammen med Gertrud Oelsner fra Fuglsang
Kunstmuseum (tv.). 
Foto: Thorkild Jensen

Pokalhylden er stedet i Kuréren, hvor du kan fortælle om egne eller åløkkeboeres
præstationer. 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

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

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.

Godt gået, Gertrud
Den prestigefyldte pris Bikubens
Museumslegatet gik i år til to modtagere, som deler prisen på 50.000
kroner. Den ene, Gertrud Hvidberg
Hansen, er museumsinspektør på
Fyns Kunstmuseum, og så bor hun på
Åløkkehaven i Åløkkekvarteret. Den
anden er kollegaen Gertrud Oelsner
fra Fuglsang Kunstmuseum. Legatet
blev i år delt, fordi de to gennem
længere tid har arbejdet sammen.
Ikke mindst med udstillingen ”Himlens spejl om skyer og vejrlig i dansk
maleri 1770-1880”.

Vejviser til kirken

Dødsfald

Dato for begravelse/bisættelse
17. april Viggo Peder Lauruds Hassing,
80 år
18. april Anni Herdis Andersen, 78 år
28. april Elin Frida Andersen, 91 år
7. maj Lillian Kirsten Thrane, 64 år
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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

Skriften på vejen

Juni
17.: Årets seniorudflugt fra kirken
		kl. 8. Se omtale side 2
21.: Store Brændedag kl. 13-15.
		Mødested: Bålpladsen
23.: Sankthansbål. Båltale kl. 21.
		Se omtale side 4.

Strid om vejlængde opklaret af vejen
selv, men udfordring opretholdes.
På forsiden af forrige nummer af Kuréren
viste vi et billede af Ny Kongevej i blomst.
Billedet blev også bragt i Fyens Stiftstidende med en lille billedtekst om, at det
var Odenses længste allé af japanske kirsebærtræer.
Det fik omgående beboere fra Hunderupkvarteret til at protestere. De mente, at Ny
Kongevejs 470 meter ikke kunne måle sig
med deres J. L. Heibergsvej, som også
har blomstrende japanske kirsebærtræer,
men måler 500 meter. Det skrev avisen, og
hermed kunne denne muntre disput have
sluttet. Men hvor lang er Ny Kongevej
egentlig?
Vejen gav svaret
Ja, inden nogen fik fundet målebåndet
frem, fik vi svaret fra en uventet kant:
Vejen selv. I forbindelse med gravearbejdet på Ny Kongevej har kommunens folk
nemlig målt vejen meget nøjagtigt op og
skrevet målene på asfalten. Ligesom en
lang tommestok.
Og se: Der hvor Ny Kongevej møder Mogensensvej står med store hvide bogstaver:
513 (og en halv).
Grundejerforeningsformand Carsten Myhr
er derfor helt rolig ved at udfordre beboerne fra J.L. Heibergsvej til en duel på
gadelængde for én gang for alle – bevæbnet med målehjul og en lille forfriskning
– at afgøre, hvor Odenses længste allé med
japanske kirsebærtræer findes.
Udfordring til måleduel
Hvis kombattanterne kan vente med at
mødes til kirsebærtræerne blomstrer igen
til næste år, overvejer Fyens Stiftstidendes
Odense-redaktion at dække opmålingen.

Kalenderen

August
12.: Koncert i kirken kl. 19.30 med
		Eriko Daimo og Kai Stens		gaard. Se omtale side 7
September
5. : Lammespisning ved spejder		hytten kl. 18. Se omtale side 6
9. : Palle Jensen i Onsdags-café		en kl. 14.30-16.30
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
Kuréren kan ses helt i farver, hvis
du klikker dig ind på hjemmesiderne for enten grundejerforeningen
eller kirken.
Myhr ved afmærkningen, der hvidt på sort
dokumenter Ny Kongevejs status.

Foto: Søren Bach-Hansen
Udfordringen er hermed sendt videre til
de ærede beboere på Odenses næstlængste
kirsebærallé, J. L. Heibergsvej.
Hans Faarup
Åløkkekvarterets Grundejerforening

Det er:
www.hanstausenssogn.dk
og www.aaloekke.dk.
Her ligger bladet i pdf-format som
det ser ud, inden farvebillederne
slås over til sort-hvid, når bladet
skal trykkes.

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

