KUREREN
Nr. 7 
Udgives i Hans Tausens Sogn
September 2009 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret

Revyheksen
'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

Ved årets sankthansbål skulle Kvinderevyen underholde.
Det blev (fra venstre) Sara, Christine, Julie og Mathilde så
inspirerede af, at de kom med en kvinderevyheks.
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Jegind, Willumsen
og Boye i Åasen
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved
21. oktober, når vi holder politisk topmøde om kvarterets trafikproblemer.
Onsdag den 21. oktober kl. 19 holder
grundejerforeningen
debatmøde om trafik.
Selv om det er lige op
til kommunalvalget, er
det
lykkedes os at få tilsagn fra
borgmesterkandidaterne fra Venstre, SF og
Socialdemokraterne.
Det drejer sig om Jane Jegind (V), Stina
Willumsen (SF) og Anker Boye (S). Borgmester Jan Boye har flere andre aftaler den
dag, men vil forsøge at nå vores møde.
Hvis ikke, kommer en anden toppolitiker
fra De Konservative.
I næste nummer af Kuréren kommer vi
nærmere ind på mødets indhold, men
temaet er der ingen tvivl om: Det handler

om trafik.
Politikermødet er den foreløbige kulmination på grundejerforeningens kampagne
for at få Rugårdsvej og Åløkke Allé gjort
tosporede, mindske den tunge trafik gennem kvarteret og få anlagt en cykelsti på
det gamle havnespor.
Ulykkerne på Rugårdsvej
Siden vi gik i gang med at registrere ulykker på Rugårdsvej mellem Åløkke Allé og
Stadionvej i november i fjor er der sket 13
uheld.
Det seneste fandt sted 16. juni om aftenen
da en bilist kørte ud fra en parkeringsplads
og overså en bil på vej ind mod byen.
Ingen personer kom heldigvis til skade.
8. juli holdt politiet i øvrigt fartkontrol ved
Mogensensvej fra klokken 19.45 til 20.30.
Her blev der noteret 12 bilister med for høj
fart ud ad byen mod Tarup.
Hans Faarup
Foto fra ulykken 16.
juni. Heldigvis kom ingen personer til skade
denne gang. Ser du et
uheld på Rugårdsvej,
vil vi gerne have dig
til at tage et billede,
notere tid og sted og
sende det til grundejerforeningen. Du kan
maile til hfa@fyens.dk.
Eller sende en mms til:
29 29 13 52.
Foto: Peer Jochumsen

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

H3061
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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
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.

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

Klippeplan
for vejtræerne
Nogle træer skal klippes hvert år. Nogle
skal klippes sjældnere. Og nogle gader
skal have træerne skiftet.
Grundejerforeningen har
kontaktet kommunen,
fordi vi undrede os over
at det tilsyneladende er
meget forskelligt, hvordan træerne i kvarteret
bliver klippet. Snakken med den ansvarlige
for området førte til, at der nu bliver udformet en fast klippeplan for træerne.
I første omgang vil træerne på Steenbachsvej blive klippet til vinter. Herefter vil
Johannevej og Prinsesse Maries Allé blive
gennemgået for at se om de trænger.

Med hensyn til Abigaelsvej er kommunen opmærksom på, at der mangler nogle
træer. Men de andre er blevet så gamle
at det ville se mærkeligt ud at plante nye
træer imellem dem. Derfor vil kommunen
overveje, hvornår man skal skifte dem alle
sammen på én gang.
Udskiftning på Ny Kongeven
Det samme gør sig gældende på Ny Kongevej. Mange af træerne har det skidt, så
her vil der også ske en udskiftning inden
for de nærmeste år. Grundejerforeningen
er meget opmærksom på, at træerne på Ny
Kongevej fortsat skal være japanske kirsebærtræer.
Kommunen er desuden opmærksom på
træerne på Mogensensvej, som også kommer ind i klippeplanen.
I Dæhnfeldts Villaby er sagen lidt anderledes. Her er træerne klippet i kasseform.
Den kan kun bevares, hvis træerne bliver
klippet hvert år. Det agter kommunen at
fortsætte med.
Carsten Myhr
Formand for grundejerforeningen

SUPPLEANTER:
Rikke Borup, Rugårdsvej 80
Søren Bach-Hansen,
Ny Kongevej 16

Sikkerhed på Rugårdsvej
På Rugårdsvej er der nogle store lindetræer. De skal løbende klippes dels af hensyn
til trafiksikkerheden – der skal helst ikke
falde grene ned på fodgængere, cyklister
og bilister – og dels af hensyn til beboerne
der både gerne skulle kunne se gadelysene
om aftenen og sollyset om dagen.

KONTINGENT: 125 kr. årligt pr.
husstand. Både ejere og lejere kan
blive medlemmer. Kontakt Alexander Danker.

Pris for annoncer i Kuréren

Peer Jochumsen,
Ambrosius Stubs Vej 2

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

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

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

ALT I TØMRER OG SNEDKERARBEJDE

MARIUS & LAUGE

LANGKJÆR

KASPERSEN

HML ODENSE

MALERFIRMA A-S

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

KILDEMOSEVEJ 21
5000 ODENSE C
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TLF: 66 14 11 44
FAX: 66 14 63 32

Kan babyer synge salmer?
Prøv engang – kom til babysalmesang i
Hans Tausens Kirke.
Babysalmesang er et nyere projekt i vores
kirke, og selv om babyer ikke synger
salmer, i hvert fald ikke i den forstand
vi normalt vil forbinde med at synge,
kan de sanse musikken, stemmerne og
bevægelserne.
At børnene får noget ud af
musik og salmer, oplever
vi tit ved barnedåb, hvor
urolige børn falder til ro,
når orglet stemmer i med
en salme.
Sangen etablerer tryghed
på en helt anden måde
end tale, og der opstår et
særligt nærvær mellem
baby og mor og far, når vi
synger sammen.
Ved babysalmesang vil
vi også tale om dåb og
synge og lære både nye
og gamle dåbssalmer.

andet end glæden ved at synge og være
sammen med sin og andres babyer og
deres mor eller far.
Kravlegudstjeneste
Salmesangen foregår på torsdage fra kl. 10
til 11.15, og det er organist Irina Natius og
sognepræst Laila Groes der sammen leder
salmesangen.

Første gang er torsdag den 22. oktober, og
vi slutter med en baby/kravlegudstjeneste
torsdag den 3. december.
Det er gratis at deltage, og tilmelding sker
ved henvendelse til kirkekontoret onsdag
og fredag kl. 15-17 – 66 12 87 04 eller til
sognepræst Laila Groes på 66 11 05 40.
Eller mail: lgr@km.dk
Irina Natius og Laila Groes

Men jeg kan
ikke synge!
Hver fugl synger
med sit næb, og
babysalmesang er ikke
kun for sanglærker og
musikalske vidundere,
babysalmesang er
for alle. Der kræves
altså absolut intet
forhåndskendskab,

Illustration:
Jane Nygaard
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Rekord ved bålet
Over 1000 deltog i grundejerforeningens sankthansbål. Så mange har vi aldrig været før, men der er jo god plads.
Og rigtig mange tog balancebommene
i brug som siddepladser. Kvinderevyen
fik æren af at foretage en uofficiel
indvielse af den nye pavillon (se næste
side) og heksekonkurrencen sprængte
alle rammer. Ikke færre end 29 hekse
dystede om førstepræmien, der i år gik
til Klara og Gertrud for heksen ”Jytte”
(her til højre), som flere af dommerkomiteens mænd faldt for, fordi hun
mindede dem om deres svigermor.
Grundejerforeningen takker for den
store deltagelse, samt det gode fremmøde ved Store Brændedag hvor vi
sankede træ til bålet.
Tekst og foto: Hans Faarup

Jytte hed
vinderheksen skabt af
Gertrud og
Klare. Simon
i baggrunden
er Gertruds
far.

Brøndbyheksen af Freja,
Emilie,
Frederik,
Fie, Mia, Liv
og Emil blev
nummer to.

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.
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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. 0208736.
Du er velkommen til at kontakte en af os
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

Skovlaugets projekter
Hvad er Åløkke Skovlaug? Og hvad
sker der i det hele taget med skoven lige
for tiden?
Det store projekt med reetablering efter
Vandselskabets rørlægning i skoven er
stort set afsluttet. Nye fodboldmål på engen ved Næsbyvej er nogle af de sidste
brikker i den plan, skovlauget har været
tovholder for.
Sammen med de øvrige parter, Odense
Vandselskab som den glade giver af de nye
faciliteter og Odense Kommune som ejer
af skoven, er vi nu ved at planlægge en
indvielse af det hele.
Man kan sige, at det nye anlæg med pavillonen og ”molekylerne” i dén grad blev
indviet ved sankthans, hvor der var et rekordstort fremmøde i år. Men der er altså
parter udefra, der har været med i arbejdet
gennem et par år og gerne vil være med til
en officiel indvielse, hvor ”gaven” bliver
pakket op.
Årsag til oprettelse
Dette årelange projekt var anledningen
til, at Åløkke Skovlaug på kommunens
opfordring blev oprettet. Vi har også haft
andre sideløbende aktiviteter, hvor skovvandringer og affaldsindsamling nok har
været de mest synlige, men projektet har
fyldt meget. Derfor har vi også tænkt en
del over, hvad der er vor rolle og vor berettigelse fremover.
Ideer er der dog nok af i bestyrelsen. Og
da vi i juni holdt et møde med de folk fra
Park og Vej, der har ansvaret for skoven
og oprindelig kom med opfordringen til at
danne skovlauget, var den klare melding,
at de stadig havde brug for samarbejdet.
Kommunen sætter gerne ressourcer ind, og
ideerne stod nærmest i kø, da vi først be-

Carsten og Helge alias Knærke og Marianne fra Kvinderevyen (i forgrunden) var sankthansaften de første til at bruge pavillonen til underholdning. 
Foto: Peer Jochumsen
gyndte: Fuglekassedag, fælles indsats imod
”møgplanter” som bjørneklo og japansk
pileurt, information om fremtidige fældninger, fokus på Næsbyhoved Slotsbanke
og meget mere. Det er nok til de næste års
arbejde. Hvis vi fortsat udvikler samarbejdet, er det en model og nogle erfaringer,
som kommunen kan bruge mange andre
steder.
Skovlauget kører altså videre som hidtil.
Den største ændring er, at vor første formand, Henrik Kjær Larsen, har valgt at
trække sig fra posten. Vi takker ham for en
fantastisk indsats ikke mindst som anker-

mand for det store reetableringsprojekt.
Det er med beklagelse, at jeg har overtaget
hans post, men han fortjener bestemt en
pause. I mit stille sind håber jeg, at han og
jeg bare har byttet kasketter for en periode,
og samarbejdet kører videre i en fælles forståelse af skovlaugets formål. Vi skal være
et lokalt forum, men for alle de interesser,
der er i skoven med dens naturværdier og
historie, og i tæt samarbejde med kommunen.
Anders V. Munch,
formand for Åløkke Skovlaug, 66 11 20 78

Åløkkens Fysioterapi
Odenses nye madhus er ikke en traditionel restaurant.
Vi leverer mad ud af huset, laver temaaftener og
har byens sejeste selskabslokaler.

Fysioterapi, Holdtræning, Massage
Autoriserede fysioterapeuter
Tilskud fra sygesikringen Danmark

Go’ aftensmad

Spis for kr. 100,- hver tirsdag fra 18-20.
Børn 1/2 pris. Tilmelding senest kl. 12 samme dag

Ingen Ventelister!

66 12 16 12

Tlf.: 36 89 66 66, www.kenfys.dk
Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C

Rugårdsvej 103 · 5000 Odense C · alfredogkamilla.dk
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Emmy Nellemann ...

Revydronningen
af Åløkke
Bor: Thomas Overskous Vej 4
Gift med Frank
Har tre voksne børn: Jacob, Christian
og Nikolaj

mer aldrig det første møde, hvor en masse
kvinder sad og snakkede i munden på
hinanden. Det boblede af ideer. På et tidspunkt bad jeg dem om at gå op på scenen
– så blev der stille … for et kort øjeblik!

- Jeg er født i mit nuværende arbejdsværelse i 49. Så jeg bor i dag meget bogstaveligt
i mit fødehjem. En ægte hjemmefødning
kan man godt kalde mig! Dengang var alle
huse her i kvarteret to-families huse. Mormor og morfar boede ovenpå (de havde
købt huset før krigen). Så det var tre generationer i samme hus.
- Kvarteret har ændret sig meget gennem
årene – positivt. Da jeg var barn, skulle jeg
gå langt for at finde en veninde – det var
et rigtigt sølvbryllupskvarter. Men da jeg
flyttede tilbage her til huset, var alle kvarterets huse lavet om til enfamilies huse, og
alle de små butikker begyndte at lukke. Vi
havde små børn i de år, det havde alle de
andre også, og der kom meget mere liv. Vi
havde f.eks. en organiseret madklub gennem fem år med to andre familier på vejen.
Det var en aflastning og en glæde.

Gode tekster og timing
Jeg har lavet seks revyer i alt – det startede
som almindelige lagkagerevy, men så gik
vi over til det mere konceptbetonede, som
det også er i dag. Det blev kæmpestort til
sidst.
Jeg er lidt gammeldags, jeg går ind for den
gode tekst som udgangspunkt. Og ikke
mindst timing! Men jeg synes, at det er
skønt i dag med de nye ressourcer. Som da
de lavede et nummer om tarmskylning, og
en af kvinderne var kemiker og kunne lave
de mest utrolige væsker og brune klumper,
der pressede sig ud gennem de der plasticslanger!

Mere åbent i dag
Folk har meget mere med hinanden at gøre
i dag, end da jeg var barn. Som min mor
sagde ”jeg vil ikke trænge mig på”. Sådan
var indstillingen dengang. Hække blev sat
op mellem haverne, og man holdt sig for
sig selv. Nu er der meget større åbenhed,
som med vejfester og stor vilje til at hjælpe
hinanden. Vi deler f.eks. græsslåmaskine
med naboerne. Jeg synes jo, at vi skal have
en hel maskinpark! Der er da ingen grund
til, at alle har det hele hver især.
Jeg var med til at starte kvinderevyen i
1993 – Inge Lise Bagge og jeg. Jeg glem-

Bolden skal gives videre
Men jeg kan lide at holde, mens legen er
god – vi havde ligesom brugt temaerne
op, der skete ikke det store i kvarteret i de
sidste år, hvor jeg var med. Da vi startede,
var det den tid, hvor skolen var truet af
lukning, så det brugte vi jo råt. Men bolden
skal gives videre – de unge skal overtage
og byde ind med deres emner. Der var lidt
tomt i de første år efter at vi stoppede, men
heldigvis kom der gang i den igen med nye
unge kræfter.
Det gode ved revyen var mødet mellem 25
meget kreative kvinder – den ene søndag
efter den anden. Kreative i alle led – maden, kostumerne, scenografien, spillerne
og musikken. Det var en stor gensidig inspiration, og simpelthen herligt at se, hvordan nogle af dem på scenen startede som
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stive og generte og så endte med at give
den hele armen. Det var nogle skønne år.
Stafetten sendes videre
Næste gang skal stafetten gå til Fedor
Bang. Jeg indstiller ham på grund af hans
mod. Han er en meget speciel mand med
en enorm personlighed. Han har berørt
mange børn i kvarteret. Utraditionel og
spændende. Et menneske som har enormt
stor viden og finder på de mest utrolige
ting. Som f.eks. at lave en vulkan til nytårsaften i stedet for bare at komme med
almindeligt fyrværkeri.
Og endelig er hans smukke og frodige
have værd at fremhæve midt i en tid, hvor
trenden er, at alt grønt bliver fjernet og
erstattet af sten og beton!
Tekst: Signe Ryge
Foto: Skovdal & Skovdal
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Ny asfalt
på flere veje
Grundejerforeningen var
lige så overrasket som
beboerne, da der i uge 35
dukkede asfaltkøretøjer
op på Dronning Olgas
Vej og Steenbachsvej. Kommunen havde en pause mellem andre asfaltarbejder
og besluttede, at så kunne man lige så
godt lige lægge noget ny asfalt på nogle
veje, der har trængt til det i nogle år.
Der kommer derfor helt ny, rulleskøjtevenlig asfalt på Dronning Olgas Vej,
Johannevej, Dronning Louises Vej og
Steenbachsvej. Åløkkevænget bliver
sprunget over i denne omgang, fordi
man har vurderet, at belægningen har
det godt nok.
Carsten Myhr

5000 til fårene
Grundejerforeningen har
givet Åløkkekvarterets
Fåreholderlaug 5000
kroner til dækning af
dyrlægeregninger.
Det er en opfølgning på løfterne fra
generalforsamlingen i foråret. Her var
der stillet forslag, om at grundejerforeningen skulle give et fast årligt tilskud
til fåreholderlauget, men det blev afvist.
I stedet gav vi tilsagn om at støtte ved at
betale foder og dyrlægeregninger, som
truer med at vælte fåreholderlaugets
økonomi.
Grundejerforeningen skal i øvrigt opfordre til, at så mange som muligt melder
sig ind i fåreholderlauget for at støtte
den store frivillige indsats der ydes til
gavn for alle i kvarteret.

Carsten Myhr

Camilla Michelsen (tv.) og Louise Jensen i deres klinik. Her sammen med en af forretningens leverandører.

Ildsjæle åbner klinik
Lousie Jensen fra Dronning Olgas Vej
og Camilla Michelsen fra Abigaelsvej
har åbnet Fyns første graviditetsklinik.
Da jordemorder Camilla Michelsen for to
år siden flyttede til Åløkkekvarteret med
sin mand Pelle, og deres to piger kendte
hun ikke bogholder Louise Jensen.
- Efter at have afleveret børn om morgenen
i Åløkke Børnecenter stødte vi altid på
hinanden og til sidst besluttede Louise og
jeg at mødes over en kop kaffe. Efter andet
kaffemøde opstod ideen om at slå os sammen om at starte selvstændig virksomhed,
fortæller Camilla Michelsen.
Den ene tanke greb den næste, og i foråret
åbnede de Graviditetsklinikken som de ejer
og driver i fællesskab. Camilla er jordemoder, og Louise holder styr på økonomien.
Graviditetsklinikken er et sted for gravide,

hvor de kan komme og få råd og vejledning eller blot en kop kaffe.
- Derudover tilbyder vi konsultationer med
samme jordemoder gennem hele graviditeten - eventuelt også til fødslen - samt
fødselsforberedelse. Og vi har planer om
også at tilbyde akupunktur for gravide,
som jeg også er uddannet i, siger Camilla
Michelsen.
Klinikken har en butik med graviditets- og
ammetøj, produkter til gravide og babyer og lignende. Den står Louise Jensen for.
Det nyeste er et helt nyt og voksende marked: Tøj til for tidligt fødte børn, så deres
forældre ikke længere skal købe dukketøj.
Og nej … Graviditetsklinikken ligger ikke
på Jordemodersmutten. Adressen er Jens
Benzonsgade 54.
Tekst og foto:
Hans Faarup
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Gang i
spejderne
Snitte med kniv, bygge huler, sove i telt,
lave bål, være på løb i skoven, også når
det er mørkt, lave sin egen mad over bål,
sove i telt og meget meget mere er det man
laver som spejder.
Der er grønne spejdere bag ved skoven ved
tennisbanerne. Her i spejderhytten holder
KFUM-Spejderne, Gråbrødre gruppe, til.
Hver onsdag aften fra 18 til 19.30 har ulvene, som børn fra 2., 3. og 4. klasse kaldes,
møde. Om torsdagen kl. 17 til 18.30 er det
bæverne, som er børn fra 0. og 1. klasse,
der mødes. Vi er næsten altid udenfor,
men bliver det rigtig vinter kan spejderne
så gå ind i deres hytte og varme sig ved

Spejderaktiviteter ved bålpladsen.

Foto: Lauge Vestergaard

pejsen, men så skal det også være rigtig
koldt, for spejderliv er udeliv. Der er også
spejder for børn i 5. - 8. klasse, de mødes
torsdag kl. 19-21. Har du lyst til at være

med, så kom på onsdag eller torsdag.
PS: Der er også plads til voksne
Gruppeleder Lauge Vestergaard
66 17 97 17

Onsdagscaféens program i efteråret
Så er der gang i Onsdagscaféen i Hans
Tausens Kirke igen efter sommerferien.
I Onsdagscaféen kan du møde nye mennesker og få oplevelser. Hver gang er der
kaffe/te, tid til lidt snak og tid til en sang.
Prisen er 20 kroner pr. gang. Caféen ledes
af en arbejdsgruppe og er normalt åben
hver onsdag fra 14.30 til 16.30.

16. september: Fynske dialekter og
mundheld. Landmand og forfatter Børge
Jensen, Langsted, fortæller om drilske
mundheld og salte sandheder.

eufori, angst og protest. De gamle sange
bliver trukket frem og sunget.

Program

23. september: DR-fotograf fortæller.
Sv. Aage Madsen fortæller om 40 års arbejde som fotograf ved DR-TV. Et causeri
fyldt med sjove anekdoter, lige fra kongehuset til den fattige fisker. Gribende oplevelser fra teater- og filmoptagelser.

9. september: Erindringsglimt af et stille
folk. Sognepræst Palle Jensen, Nr. Broby,
fortæller historier om mennesker, han har
mødt og kendt på Mors og i Nordvestjylland.

30. september: Sange om krig og fred.
Niels Erik Clausen og Valther Rasmussen,
Otterup. Når Danmark har været i krig, er
de stærke følelser blevet til viser om jubel,

7. oktober: Sognepræst forfulgte sin
livsdrøm. Tidl. sognepræst i Faaborg og
Diernæs, Vilhelm Stender, fortæller om
sit opbrud i folkekirken til et liv på en stillehavsø.
14. oktober: Fortælling fra de syv have.
Skibsfører Finn Ekkelund, Årslev, fortæller om sit liv som skibsfører.
21. oktober: Margit Egdal, Glam sbjerg,
fortæller om morrmoner, som udvandrede
fra Fyn

tandproteser med livskvalitet

Odense C · Pakhusgården
Rugårdsvej 103 B
Tlf. 66 16 91 61
Aarup · Søndergade 2
Tlf. 64 43 22 00
5 års garanti på nye tandproteser og
finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år.
www.tpt.dk

11

Tusind
tak
For breve, blomster og andre gode
sager, som jeg har modtaget i en lind
strøm i forbindelse med min sygdom.
De gode ord og ønsker om bedring har
varmet og hjulpet. Det er dejligt at være
tilbage i ”kjolen”.
Laila Groes

Konfirmander
Torsdag den 15. september kl. 8 er
første forberedelsesdag for de nye
konfirmander i Hans Tausens Kirke.

De lokale musikere, der spiller til høstgudstjenesten, er fra venstre: Birthe og Ella på
harmonika, Tove på violin, Folmer på bas, Vibeke på klaver, Kurt på violin, Emma på
fløjte samt Erik og Olaf på violin. 
Foto: Hans Tausens Kirke

Høstgudstjeneste

Høstmusik i kirken

Søndag den 20. september kl. 10 er
der høst/velkomstgudstjeneste for
konfirmander og forældre . Efter
gudstjenesten er der orienteringsmøde
om den kommende undervisning.
Laila Groes

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.
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.

Nogen gange skal der ske noget ekstra.
Nogen dage skal særligt markeres.
Derfor holder vi
fødselsdag – og
ekstra meget fødselsdag, når vi fylder rundt. Derfor holder vi jul, og derfor
fejrer vi, at høsten kom i hus, og at nye
hold konfirmander igen skal husere i Hans
Tausens Kirke og med deres ungdom og
glæde sprede latter og optimisme.

En sådan særlig dag er 20. september kl.
10, hvor Laila Groes holder velkomstgudstjeneste for sit hold konfirmander, forældre, bedsteforældre og alle andre.
Samme dag fejrer vi høstgudstjeneste med
smukt pyntet kirke. Lokale musikere spiller høstmusik, og vi stemmer i med alle de
kendte høstsalmer og lovsynger og takker
Gud for livet, glæden, overskuddet. For at
vi er til og har hinanden.
Vel mødt
Christina og Laila

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
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Carl Erik Lundgaard.
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.

Gudstjenester
Søndag 6. september kl. 10
13. søndag efter trinitatis.
Lukas 10.23-37, Hvem er min næste?
Fortællingen om Den barmhjertige
Samaritaner.
Prædikant: Christina Fundrup

Travl ung
skuespiller
12-årige Jeppe Lohman Nielsen, som bor
på Prins Valdemars Vej og går i 6. klasse
på Åløkkeskolen, har haft en hård, men
sjov sommerferie. Han har nemlig spillet
med i H.C.Andersen-festspillet ”KlodsHans” i Den Fynske Landsby. Jeppe har
spillet seks roller blandt andet som soldat,
tredjeminister og skræddersvend. Stykket
er blevet spillet over 30 gange, så der har
ikke været meget ferie.
Alligevel har Jeppe fået så meget lyst til
skuespil, at han samtidig med festspillene
gik til optagelsesprøve på Nedergadetea-

Jeppe Lohman skal
optræde som Oliver
Twist til jul. Foto:
Tine Lohman

trets julemusical ”Oliver Twist”. Det gik så
godt, at han nu skal spille titelrollen som
Oliver. Prøverne begyndte allerede, mens
de sidste forestilliger af Klods-Hans blev
opført.
Jeppe drømmer om at blive skuespiller og
går til drama, sang og dans for at træne. Og
så håber han også på at være med til næste
års festspil, ”Nattergalen”.
- Med mindre der dukker større tilbud op,
tilføjer Jeppe med et glimt i øjet.
Kuréren ønsker Jeppe held og lykke med
skuespilkarrieren. 
Hans Faarup

Så går det løs igen med dans
Er du glad for at danse, vil det være en god
idé at møde op og prøve det af her til september. Dansen i Odense Kvadrillen går i
gang i starten af september, og vi har dans
for alle aldersgrupper fra tre år og så længe
man har lyst og fysik til denne meget fornøjelige motion.
Vi mødes hver onsdag eller torsdag, alt efter hvilket hold man danser på, og sæsonen
går for børne- og ældrehold til slutningen

af marts og for voksenholdet til slutningen
af maj. Starten r for børne- og voksenhold
er onsdag 2. september på Åløkkeskolen
og for vores ældre dansere torsdag 3. september på Lokalcenter Korsløkkehaven 4.
Skulle du være interesseret, så mød op
denne dag eller en efterfølgende onsdag.
Se mere på www.odensekvadrillen.dk.
Kaj Rohde Pedersen
Odense Kvadrillen
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Søndag 13. september kl. 10
14. søndag efter trinitatis.
Lukas 17,11-19, Jesus helbreder 10
spedalske.
Efter gudstjenesten er der mulighed
for at spise frokost sammen. Det
koster 25 kr. Tilmelding ikke
nødvendig
Prædikant: Laila Groes
Søndag 20. september kl. 10
Høst-, familie- og velkomstgu
dstjeneste for årets konfirmander
15. søndag efter trinitatis.
Mattæus 6.24-34 –Jesus siger, at vi
ikke skal være bekymrede for vores
liv.
Se omtale af høstgudstjenesten her
ved siden af.
Prædikant: Laila Groes
Søndag 27. september kl. 10
16. søndag efter trinitatis.
Lukas 7,11-17, Fortællingen om
enken fra Nain.
Prædikant: Christina Fundrup
Søndag 4. oktober kl. 10
17. søndag efter trinitatis.
Lukas 14,1-11, Må man helbrede på
sabbatten?
Efter gudstjenesten er der mulighed
for at spise frokost sammen. Det
koster 25 kr. Tilmelding ikke
nødvendig
Prædikant: Se dagspresse og
hjemmeside

Gudstjenester på
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag 3. september kl. 13.30 ved
Christina Fundrup
Torsdag 1. oktober kl. 13.30 ved
Laila Groes

Pokalhylden
Åløkke-kvinde i spidsen for husflid
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.

Selv om det lyder underligt har foreningen
for dansk husflid aldrig haft en kvinde
som formand. Indtil nu. For Else Marie
Schjerning, der bor på Åløkkehaven
er blevet valgt til formand for Dansk
Husflidsselskab som den første kvinde i
foreningens 136-årige historie.
48-årige Else Marie Schjerning er
voksenunderviser og uddannet til at
undervise i knipling og læderarbejde
på den tidligere husflidshøjskole i
Kerteminde. Hun arbejder i dag for
KFUM’s sociale arbejde i Odense, hvor
hun underviser indvandrerkvinder. Og
nu står hun så også i spidsen for de 4000
medlemmer af Dansk Husflidsselskab.

Foto: Flemming Andersen

Navneændring: Henvendelse til
kirkekontoret.

Guld og sølv
til udspringere

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

Fra venstre er det Caroline Pedersen, Nicolai
Fjord Larsen og Simon Mølgaard.
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Den 30. og 31. maj deltog tre af
Åløkkekvarterets unge mennesker i
DM i udspring i Århus. Og det gik
fantastisk godt for åløkkerne.
Caroline Pedersen fik to sølvmedaljer (på henholdsvis 1- og 3-metervippen) i årgang 94-95 piger.
Nicolai Fjord Larsen fik ligeledes
to sølvmedaljer – også på 1- og 3metervippen i årgang 94-95 drenge.
Her dystede han bl.a. mod Simon
Mølgaard, som scorede to guldmedaljer.
Godt gået af de tre unge springere,
som springer for Frem Odense
Udspring.

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

To med
Rynkeby
til Paris
Anette Jørgensen,
Ny Kongevej, og
Christian Tvede,
Rasmus Nielsens Vej, er her
fotograferet på
Concorde-pladsen, da de var nået i mål på årets tur med Team
Rynkeby fra Ringe til Paris. Christian tog turen for anden gang,
mens Anette var debutant. Hendes mand, Asger Jørgensen, var
også med, men ikke på to hjul. Han kørte i bil og filmede den
1200 km lange cykeltur.

Opslagstavlen
Armbånd fundet
For cirka en måned siden (juli) fandt
jeg dette armbånd på Mogensensvej/
Ny Kongevej. Der er helt sikkert en
pige, som vil blive glad for at få dem
igen. Det kan hentes hos mig på Prins
Valdemars Vej 22. Tlf: 22 21 83 60


Nina Collatz Christensen

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

Dåb

Bryllup

6. juni Kathy Nguyen,
Abigaelsvej 12, 1.th.
21. juni Regitze Bech,
Prins Valdemars Vej 7, 1.
28. juni Valdemar Karl Hansen,
Kanslergade 1, 1.th
26. juli Kathrine Gadgaard Krog,
Middelfartvej 160
2. august Alma Thorsager Hjelholt
Olsen, Brummers Plads 35, 2.th.
9. august Kristian Alfred Nellemann
Petersen, Åløkkehaven 44, 1.
9. august Dagmar Lindhardt-Lassen,
Mogensensvej 10
15. august Sofie Andkjær Rosenberg,
Johannevej 2.c
16. august Andreas Brøste Demant,
Ambrosius Stubs Vej 4

15. august Sisse Rosenberg Ratz og
Claus Andkjær Pedersen, Johannevej 2.c

Dødsfald
Dato for begravelse / bisættelse
26. maj Aage Verner, 83 år
20. juni Knud Magnussen, 79 år
24. juni Kim Rye Sørensen, 55 år
27. juni Tonni Marie Pedersen, 70 år
1. juli Astrid Caroline Madsen, 72 år
22. juli Helge Steensen, 81 år
25. juli Hans Carl Pedersen, 87 år
21. august Elly Manz, 79 år

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

Sognepræst: Laila Groes,
Prins Valdemars Vej 3
tlf. 66 11 05 40.
Email: lgr@km.dk
Træffes bedst på bopælen tirsdag,
onsdag, torsdag og fredag kl. 12-13.
Torsdag tillige kl. 17-18.
Lørdag og andre dage efter aftale.
Sognepræst:
Christina Mertz Fundrup
tlf. 20 58 28 35
Email: cfu@km.dk
Mandag fridag. Træffes efter aftale i
kirken.
Kirkekontor: Præstesekretæren
træffes på kirkekontoret ved kirken,
66 12 87 04, onsdag og fredag kl
15-17. Henvendelse kan også ske til
sognepræsten.
E-mail: hanstausens.sogn@km.dk.
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.
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
September
5. : Lammespisning ved spejder		hytten kl. 18.
9. : Palle Jensen i Onsdags-café		en kl. 14.30-16.30
16.: Børge Jensen i Onsdags-café		en kl. 14.30-16.30
22.: Høstgudstjeneste med musik i
		kirken kl. 10. Se side 13
22.: Carl Erik Lundgaard om ”Vre		de” i kirken kl. 19.30
23.: Sv. Aage Madsen i Onsdags		caféen kl. 14.30-16.30
30.: Krigs- og fredssange i Ons-		
		dagscaféen kl. 14.30-16.30

Åløkkekoret har sunget sammen i over 10 år.

Hjælp! Vi søger
en korleder
Vi er et godt sammentømret m/k-kor, som
har sunget sammen i over ti år. Repertoiret
er blandet rytmisk musik, og vi synger
firstemmigt. Vi øver i Åasen, et lokale på
Åløkkeskolen mandag aften (øvedagen kan
eventuelt flyttes).

Er du korleder, og står du og mangler et
kor at lede, så kontakt os venligst.
Hør os på: www.myspace.com/aaloekkekoret.
Henvendelse til Birgitta
tlf. 26 13 66 72 eller 66 12 52 85

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

Oktober
7. : Vilhelm Stender i Onsdags-		
		caféen kl. 14.30-16.30
14.: Finn Ekkelund i Onsdags-		
		caféen kl. 14.30-16.30
21.: Margit Egdal i Onsdags-		
		caféen kl. 14.30-16.30
21.: Politikermøde i Åasen kl. 19
22.: Første babysalmesang i
		kirken. Kl 10-11.15
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:
www.hanstausenssogn.dk
eller 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

