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Hærværk og svineri
ved børnehave
Alvorligt og vedvarende hærværk mod
Rudolf Steiner-vuggestuen og børnehaven for enden af Mogensensvej.
Det startede for alvor i august 2007.
Weekenden 25. og 26. august 2007 havde
vi uvedkommende i vores have. Den
weekend blev der brændt en krybbe og 10
myggenet af. Der var også lavet lort op ad
væggen bag huset (menneskelort).
Sagen blev indberettet til politiet. Gerningsmanden var ikke for klog. Vi fandt
bankpapirer, som han havde brugt til at
antænde branden med. På dette papir stod
hans navn og adresse. Politiet opsøgte
ham, og vi har så ikke haft ”alvorligt” hærværk siden.
I perioden op til brandstiftelsen var der
besøg af uvedkommende næsten hver
weekend.
Den, der møder ind mandag morgen, må
bruge lang tid på at rydde op i haven, inden børnene kommer. Der ligger tit pizzabakker, kapsler, skodder og dåser.

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

Børnene i Skovbrynet mødte op til knuste
ruder i sidste uge. Foto: Marianne Jensen
ting ordentligt, hvis de skulle være i haven.

Torsdag den 25. september
Nu er det mere ”alvorlige” hærværk begyndt igen. Sidste uge var der tisset i et
glas fyrfadslys, som vi har stående i vores
indgangsparti. Her til morgen møder vi ind
til to smadrede vinduer. Der er kastet sten
gennnem det første lag glas.
Da vores lukkevagt gik i går var der to
drenge og to piger på ca. 12 år i haven. De
kastede rundt med store træstubbe og europaller på vores gyngestativ i haven.
Vores medarbejder hilste på dem, og de
blev lidt overraskede over, at hun var der.
Hun sagde, at de skulle behandle vores

Hvad laver børnene?
Vi er totalt uforstående over for, at folk
ikke har mere overblik over, hvad deres
børn går og laver i nabolaget. Disse børn
har jo overhovedet ikke respekt for andres
ejendom.
Der er nu ikke længere tale om drengestreger men langt mere alvorligt hærværk.
Vi har dags dato besluttet, at det er forbudt
for uvedkommende at komme i Skovbrynets have. Skilt er sat op ved havelågen.
Marianne Jensen,
Skovbrynets stifter og leder

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
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
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.

Carsten Myhr på den lille bro, som han gerne vil bygge større. Foto: Lauge Vestergaard

Lad os bygge en bro
Mellem tennisbanerne og MC-klubhuset
bag Nordisk Fjer ligger en lille bro hen
over Bolbro Rende.
Den bruges af mange,
især efter at kommunen
fjernede den midterste
bro ved fårespanget. Men
broen er ikke sikker mere,
og Åløkkekvarterets
Grundejerforening har derfor spurgt kommunen, om den vil blive sat i stand.
Den lille bro er faktisk registreret på kort,
men kommunen svarer, at en ny bro i samme kvalitet som den ved bålpladsen koster
40.000 kroner, og det er tiderne ikke til.
Sagen i egen hånd
Derfor har grundejerforeningen besluttet at
tage sagen i egen hånd. Vi laver da bare en
bro selv. Foreningen betaler materialerne
og indbyder kvarterets handymen til at
give en hånd med.
Den nuværende bro, som teknisk set er et
spang, er 80 cm bred og syv meter lang.
Vi ønsker, at den nye bro skal være 1 me-

ALT I TØMRER OG SNEDKERARBEJDE

ter bred og op til 10 meter lang. Blandt
andet fordi kommunen kræver, at den skal
hæves i forhold til den gamle, så der ikke
danner sig en prop af grene, der kan forårsage oversvømmelse, hvis der kommer
meget regnvand gennem renden.
Motion og trafiksikkerhed
Der er ikke noget til hinder for, at private
går sammen om at bygge en bro, blot man
følger kommunens anvisninger. Så det har
vi tænkt os at gøre i samarbejde med skovlavet, spejderne, fårelavet, tennisklubben
og hvem, der ellers har interesse i broen.
Og det tror vi, rigtig mange har. En ny bro
kan gøre det sjovere at løbe motionsture i
skoven, og man skal ikke op omkring Rugårdsvej, når man går tur i skoven.
Har du lyst til at hjælpe eller er du ekspert
i at bygge broer, så kan du henvende dig til
undertegnede. Vi håber, at brobygningen
kan klares på en enkelt lørdag eller søndag
og vil give besked om datoen i et kommende nummer af Kuréren.
Carsten Myhr, formand for
Åløkkekvarterets Grundejerforening

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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Sjette dødssynd:
Vellevned
Tirsdag 20. oktober kl. 19.30 i Hans
Tausens Kirke.
Foredraget skulle have været med Nils
Groes, der desværre har måttet melde
afbud.
Vi byder derfor i stedet velkommen til
Johannes Nørregaard Frandsen, der er
institutleder på Syddansk Universitet
for litteratur, kultur og medier.
Her er hans oplæg til foredraget.
Det gode og fede liv
Vi lever i en kultur og samtid, hvor
markedskræfterne og dermed samfundets grundlag er afhængigt af individernes lyst til det gode og fede liv. Måske
har vi sat Luxuria i system, gjort vellevned og begær til forudsætningen for
en livsstil?
Det er måske for hårdt sagt, for selv
om vi lever i en forbrugerstyret kultur,
har vi jo etiske og demokratiske spilleregler. Men vi læner os måske også
op ad udfordringer fra det faktum, at
ressourcer ikke er uendelige og at de er
meget skævt fordelt?
I foredraget vil jeg med udgangspunkt i
begrebet Luxuria diskutere sider af det
moderne i forhold til vores pendling
mellem hedonisme (lyststyring) og
puritanisme (søgen efter renhed) samt
mellem det fede og det simple liv. Jeg
vil selv pendle mellem belysningen af
det helt nære liv og det globale udblik,
og så endda gøre det lidt muntert.

Menighedsrådet

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.
Femte dødssynd: Vrede
22. september af Carl Erik Lundgaard
Sjette dødssynd: Vellevned
20. oktober. Se artiklen ved siden af.
Kommende foredrag:

Lektor Johannes Nørregaard Frandsen

Så handler du samme
sted som malermesteren

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 20032007. Modtog i 2008 DR’s Rosenkjærpris for sit stærke engagement i etiske
problemstillinger og for at formidle
dem i et klart sprog.

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

Go’ aftensmad

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

%$.GBSWFIBOEFM
TUFSCSP 0EFOTF$
5MG
CFO MSEBH

66 12 16 12

Rugårdsvej 103 · 5000 Odense C · alfredogkamilla.dk

H3061
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Nyt logo til
Åløkkeliv
Åløkkeliv (tidligere kendt som Åløkkescenen) har fået nyt logo designet
af grafiker Trine Søgaard Hove fra
Kreadeluxe. Vi synes, at logoet er lige
i øjet, idet det samler alt det, vi står for:
En uhøjtidelig forening, der er sat i verden for at lave tilbud til beboerne med
fokus på samvær, interesse og nærvær.
Rikke Trads

Seniorhus i
vores kvarter

Så er det efterår
i Onsdagscaféen

Odenses ældre får et seniorhus, og det
skal ligge på Toldbodgade. Det fremgår
af det budget, som politikerne i byrådet
netop er blevet enige om.
Den kommunale ejendom på Toldbodgade 5-7 (nabo til marcipanfabrikken)
skal renoveres for 3,5 millioner kroner,
og der er afsat 700.000 kroner om året
til lys, vand, varme og øvrig drift. Derudover skal byens ældreforeninger selv
drive huset for egne midler.
Toldbodgade 5-7 rummede indtil for et
år siden aktiveringsstedet Projekternes
Hus, der blev rømmet, fordi der blev
fundet skimmelsvamp under de 2100
kvadratmeter gulvbelægning. Bygningen er siden blevet grundigt renoveret
og renset for 18 millioner kroner, så
den i dag er i tip-top stand. hans

Så kom der atter gang
i Onsdagscaféen efter sommerferien. Vi
kunne igen byde velkommen til såvel nye
som gamle caféfolk. Der blev udvekslet
sommeroplevelser, og man glædede sig til
igen at kunne komme i cafeen. Har man
lyst og mulighed, er alle velkomne hver
onsdag fra kl. 14.30 til 16.30 i Hans Tausens Kirke. 9. september havde vi besøg
af sognepræst Palle Jensen, Nr. Broby (til
højre), som fortalte historier om mennesker, han har mødt og kendt på Mors. Han
er en fantastisk fortæller, og vi fik i hvert
fald rørt vore lattermuskler. 16. september
var det naturfotograf Viggo Lind (øverst),
som holdt foredrag og viste nogle skønne
lysbilleder fra Æbelø. Christel Poetzsch   

Foto: Gunner
Bai Andesen

Salmesang for babyer
Første salmesang med babyer i Hans Tausens Kirke er torsdag
22. oktober. Salmesangen foregår på torsdage kl. 10-11.15,
og det er organist Irina Natius og sognepræst Laila Groes, der
sammen leder salmesangen. Vi slutter med en baby/kravlegudstjeneste torsdag 3. december. Selv om babyer ikke synger
salmer, kan de sanse musikken, stemmerne og bevægelserne.
Ved babysalmesang vil vi også tale om dåb, synge og lære
både nye og gamle dåbssalmer.
Det er gratis at deltage. Tilmelding sker ved henvendelse til
kirkekontoret onsdag og fredag kl. 15-17 på 66 12 87 04 eller
til sognepræst Laila Groes på 66 11 05 40/ lgr@km.dk.
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Mød politikerne i Åasen
Grundejerforeningen inviterer beboerne
til møde med spidskandidaterne Stina
Willumsen (SF), Jane Jegind (V), Anker
Boye (S) samt en konservativ politiker i
Åasen. Tid: Onsdag den 21. oktober kl.
19 til 21.30.
Mødet er midt i
valgkampen op til
kommunalvalget
17. november, og
du har en enestående chance for at
snakke med de de tre
borgmesterkandidater – og
måske den nuværende borgmester, hvis
han kan nå at være her - om deres holdning
til trafik i vores kvarter. Samtalen vil ikke
have karakter af et almindeligt politisk
valgmøde – men det vil være en samtale,
der på tværs af det politiske landkort vil
omhandle vigtige områder for beboere i
Åløkkekvarteret.
Vi har tre emner på dagsordenen:
Rugårdsvej og Åløkke Allé
Vi mener, at Rugårdsvej og Åløkke Allé
skal gøres tosporede – et spor i hver retning – og at den overskydende plads skal
udnyttes til svingbaner og opmarchbåse, så
trafikken kan glide roligt og sikkert. Samtidig vil vi opnå den gevinst, at beboerne
ikke længere skal udsættes for fare, når
de færdes i deres haver og på fortovet ud
for deres bolig. De voksne og børnene vil
kunne passere vejen på en mere forsvarlig
måde.
Cykelsti på Havnesporet
Grundejerforeningen indsendte sidste år et
gennemarbejdet forslag til, hvordan man

Denne ulykke fandt sted 14. januar i år, og her standsede bilen heldigvis på fortovet,
hvor der heldigvis ikke gik nogen. Hvor længe endnu skal vi lade heldet bestemme, om
børn og voksne kan være sikre i deres haver ud til Rugårdsvej? Foto: Peer Jochumsen

kan forvandle det nedlagte jernbanespor,
Havnesporet, til den cykelsti, der skal forbinde de eksisterende stier og binde havnen sammen med det nationale cykelstinet.
Og – ikke mindst – give sikker skolevej og
skabe en cykelpendlerrute til og igennem
det nye havnekvarter.
Den tunge trafik
Kanalforbindelsen, som er udskudt til
2014, er en vigtig brik i forbindelse med
gode trafikale forhold i Odense og Åløkkekvarteret.
Vi har talt med forskellige store virksomheder, der benytter Åløkke Allé og
Rugårdsvej, når de skal ud på motorvejen.
Disse virksomheder ønsker, at Kanal-

forbindelsen fremskyndes, så de kan benytte den. Vi har i kvarteret overvejet, om
Odense bør indføre tvangsruter for uønsket
trafik i boligområder med skole.
Vis hvad vi vil
Vores ordstyrere vil sørge for, at vi holder
os til de tre emner, så vi kan komme ordentlig rundt om dem.
Mød op i Åasen og vær med til at vise
politikerne, at vi mener det alvorligt her i
kvarteret. Grundejerforeningen sørger for
øl, vand og kaffe. Det er gratis at deltage,
og tilmelding er ikke nødvendig.
Carsten Myhr
formand for Åløkkekvarterets
Grundejerforening

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
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Gudstjenester
Søndag 4. oktober kl. 10
17. søndag efter trinitatis
Lukas 14.1-11; Må man helbrede
på en sabbat? Efter gudstjenesten er
der mulighed for at spise sammen.
Det koster 25 kroner at deltage.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Prædikant: Laila Groes
Søndag 11. oktober kl. 10
18. søndag efter trinitatis
Mattæus 22,34-46: Hvad er det største
bud i loven? ”Du skal elske Herren
din Gud og din næste som dig selv”
Prædikant: Christina Fundrup
Søndag 18. oktober kl. 10
19. søndag efter trinitatis
Markus 2,1-12; Jesus helbreder en
lam
Prædikant: Christina Fundrup
Søndag 25. oktober kl. 10
20. søndag efter trinitatis
Mattæus 22,1-14; Himmeriget ligner
en konge der ...
Prædikant: Laila Groes
Søndag 1. november kl. 10
Allehelgensdag
Mattæus 5,1-12; Jesus saliggører
de fattige, dem der sørger, de
barmhjertige og dem der stifter fred.
Allehelgensøndag mindes vi dem, der
ikke længere er iblandt os. Vi tænder
lys for dem vi har mistet i vores sogn.
Børnekoret synger ved gudstjenesten
Prædikant: Laila Groes
Søndag 8. november kl. 10
22. søndag efter trinitatis
Mattæus 18,21-35: Hvor mange
gange skal jeg tilgive min bror?
Efter gudstjenesten er der mulighed
for at spise frokost sammen.
Det koster 25 kroner at deltage.
Tilmelding ikke nødvendig.

Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag 1. oktober kl. 13.30
Altergang
Prædikant: Laila Groes
Torsdag 5. november kl. 13.30
Prædikant: Laila Groes

Dem med de røde bånd skal op nu. Stregerne viser, hvilke træer på Ny Kongevej, der er i
så dårlig forfatning, at de skal fældes. Foto: Kuréren

Ny Kongevej
skal fældes
Mange af de japanske kirsebærtræer på
Ny Kongvevej har fået røde streger. Det
betyder, at de skal fældes.
Odenses længste allé af
japanske kirsebærtræer
har det ikke for godt.
Nogle af træerne er gået
ud, og kommunen har
derfor besluttet at fælde
de træer, der for nylig er blevet markeret
med røde streger. Der skal så plantes nye
friske træer som erstatning.
Det skulle have været til vinter, men Åløkkekvarterets Grundejerforening har bedt
kommunen om at holde motorsavene i ro.
- Det vil ikke være pænt at plante nye træer
mellem de gamle ved en løbende udskiftning. på Ny Kongevej.Vi vil kræve, at det
igen bliver japanske kirsebærtræer, men

Graffiti - som vor
oldemor lavede den
På Odense Fagskole, Ørstedsgade 28, kan
du i disse uger opleve autentiske broderede
skriftsteder indsamlet af sognepræst Ingrid
Lisby Schmidt. Udstillingen hedder ”Troens ord”. De broderede skriftsteder fortæller både bibel- og kulturhistorie. De er som
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måske en anden sort, der ikke bliver så tyk
i stammen. Men vi mener, at de her træer
skal blive stående, indtil der er lavet en
plan for hele beplantningen, siger grundejerformand Carsten Myhr.
Han opfordrer beboerne til at give besked,
hvis man ser nogen med motorsave dukke
op på Ny Kongevej, idet grundejerforeningen vil have, at træerne bliver stående,
indtil der er lavet en forpligtende aftale
med kommunen om beplantningen.
- De nye gadelamper er jo for eksempel
sat op ud fra, at der er træer, og at træerne
står, hvor de gør. Der skulle oprindelig kun
have været én række lygtepæle i den ene
side, men på grund af de to trærækker blev
det til lygtepæle i begge sider. Og nu er det
blevet så pænt, så ville det være forkert at
ødelægge det ved at fælde træerne, siger
Carsten Myhr.
Hans Faarup

en slags graffiti. I slutningen af 1800-tallet
malede vi ikke på væggene, men kopierede
på andre måder. Moden med broderede
skriftsteder toppede herhjemme i perioden
1880 og frem til Første Verdenskrig.
Udstillingen kan ses frem til 7. november i
skolens åbningstid kl. 7 til 16.
Karen Maigaard,
forstander på Odense Fagskole

Vi mindes de døde
Allehelgen i Hans Tausens Kirke. Søndag den 1. november kl. 10.
Allehelgen søndag
mindes vi de
døde. Vi beder for
de døde og tænder
et lys i kirken, for
hver af dem vi har mistet her hos os siden
sidste allehelgen. Navnene læses op, og
vi holder et øjebliks stilhed i respekt og
eftertanke for det, de har betydet og været
for os.
Vi lader dem lyse op i vores erindring, og

samtidig vil vi minde hinanden om det
håb, som Jesus har givet os om en kærlighed, der rækker over døden.
Børnekoret synger ved gudstjenesten. Det
gjorde de også sidste år, endda så smukt,
at en deltager i gudstjenesten dagen efter
skrev sådan her til mig: ”Pigekoret sang
så smukt og indlevende, og så kunne
man høre teksten. Ganske særligt må det
nævnes, hvor bevægende det var at høre
børnestemmer blande sig i salmesangen.
Jeg synes næsten ikke, jeg har hørt noget
lignende siden jeg gik i Marie Jørgensens
Skole”.
Laila Groes

Børneloppemarked på skolen
Kom og gør et kup. Søndag
den 4. oktober sælger Åløkkekvarterets børn ud af deres
legetøj.
Det gør de ved det årlige børneloppemarked på Åløkkeskolen.
Der er masser af kvalitetslegetøj,
dukkevogne, bamser og Barbiedukker, børnetøj og sågar brugte
cykler. Desuden er der hyggelig café med kaffe, vafler og
saftevand. Alle er velkomne til
loppemarkedet, der finder sted
fra klokken 10 til 12.30.
Loppemarkedet arrangeres af
Å-Fri, den forældredrevne aftenklub for børn i 5.-7. klasse.
Linda Sørensen, Å-Fri

De ni læsninger
13. december, tredje
søndag i advent, er der
”De ni læsninger” i
Hans Tausens Kirke.
Det er en musikgudstjeneste med med
orgel og solosang. Finn Pedersen og
Mette Nordtorp, Assens, medvirker.

Irina Natius

Gøende hunde
Grundejerforeningen
har fået henvendelser
fra beboere, der føler sig
generet af hunde, der gør
om aftenen. Det drejer sig
om hunde, der løber rundt i haverne og
gør mellem klokken 22 og midnat. Vi
beder hundeejere være opmærksomme
og vise hensyn over for børn og voksne,
der skal sove. 
Grundejerforeningen

Vil du hjælpe
til ved halloween?

Der er masser af gode tilbud, når kvarterets børn
rydder op og sælger ud af deres legetøj. Billedet her
er fra et tidligere børneloppemarked i skolegården.
Foto: Kuréren

Vi har altid
brug for gode
idéer og flere
hænder. Har
du en god idé, eller vil du gerne hjælpe
til, når vi laver arrangementer, så vil vi
meget gerne høre fra dig. Til halloween
mangler vi akut hjælpende hænder til at
stille op med græskar og papirsposer. Vi
mødes kl. 16 for enden af Mogensensvej. Det tager et par timer, alt efter hvor
mange vi er.
Rikke Trads

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. Lavets 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. en 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 lavsmedlemmerne 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

Når temaet for
en fest er SP
- så skal der
naturligvis være
et indlæg, hvor
principperne bag
pensionsopsparing
forklares. Her af
Sonny Pest alias
Tonny Vest.
Foto: Henrik Gram

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.

Sådan fester vi
på Åløkkevænget

Navngivelse uden dåb: Henvendelse
til kirkekontoret.

For 19. gang i træk blev der i år afholdt
gadefest i Åløkkevænget.

Navneændring: Henvendelse til
kirkekontoret.

Der er efterhånden mange traditioner knyttet til disse gadefester. For eksempel er det
fast tradition, at mændene mødes kl. 11 til
fælles teltrejsning. Alle mødes igen kl. 1415 til kaffe/te/kager og nogle aktiviteter for
alle. Klokken 18.30 er der velkomstdrink,
og hen under aften udpeges/vælges næste
års fest-arrangører, tre par af de tilstedeværende.
Maden er et fælles projekt - nogen laver
salat andre pasta eller dessert og så videre.
I år var prisen 125 kr. pr. voksen og 25 pr.
barn. Er der tilflyttet nye beboere, bydes
de velkommen, inden middagen starter.
Festlighederne fortsætter til langt ud på
natten, og næste morgen klokken 10 er alle
mændene igen på pletten med at tage teltet
ned og få ryddet op, så vænget igen ligner
sig selv. Der har efterhånden også så småt
sneget sig en tradition ind med, at vi inviterer nogen til at komme og underholde i
løbet af aftenen.

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

Ved Åløkkevængets gadefester er der tradition for at starte med en masse konkurrencer. Foto: Henrik Gram
I år, hvor temaet for festen var SP (Særlig
Pension) havde vi allieret os med finansrådgiver Sonny Pest (alias Tonny Vest),
som underholdt med pensionsopsparingernes historie krydret med link til Sebastians
sange fra 70’erne.
Henrik Christian Gram

Gå efteråret i møde - med velplejede fødder
Gå sommeren
Gå
sommeren
møde
med
velplejede
fødder
Gå sommeren
i møde
- med velplejede
fødder
Gå sommeren
ii møde
-- med
velplejede
fødder
KLINIK
for
FODTERAPI
KLINIK
for
FODTERAPI
KLINIK
for
FODTERAPI
KLINIK
for
FODTERAPI
Jørgens
Gade 131
Skt. Skt.
Jørgens
Gade
131

Skt. Jørgens
Jørgens
GadeC131
131
5000 Odense
Skt.
Gade
5000
Odense
C
5000
Odense
C
5000
Odense
C døren
Gratis
P-plads
lige ved
samt bus 31 mod Seden
Gratis
P-plads
lige
ved
døren
Gratis P-plads
P-plads lige
lige ved
ved døren
døren
Gratis
samt bus
31aftale
modpåSeden
Konsultation
efter
tlf
25 72 20 70
samt
bus
31
mod
Seden
samt bus fodterapeut
31 mod Seden
V/Statsautoriseret
Malîna Fleischer

Konsultation efter aftale på tlf 25 72 20 70
Konsultation efter
efter aftale
aftale på
på tlf
tlf 25
25 72 20
20 70
70
Konsultation
V/Statsautoriseret
fodterapeut
Malîna72Fleischer
V/Statsautoriseret
fodterapeut
Malîna
Fleischer
V/Statsautoriseret fodterapeut Malîna Fleischer
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Pokalhylden
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 29 13
52, hvis du står i en sportshal, og dit eneste kamera er en mobiltelefon.

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.
KONFIRMANDER 2009-2010 - Ingen har denne gang ønsket at bidrage med hyldest til
kvarterets sportshelte - der har nok ikke været nogen siden sidst - så vi bringer i stedet
et billede af de kommende konfirmander ved Hans Tausens Kirke. De går nu i 7. klasse
på Tarup Skole, hvor de to klasser fra Åløkkeskolen er blevet blandet med klasserne fra
Tarup Skole. Navnene er: Signe Alberte Kæseler Akselsen,7.c, Dan Bræmer, 7.a, Cecilie
Lillebæk Byrgesen, 7.c, Maja Kylling Bærenholdt, 7.b, Katrine Kolle Christensen, 7.c,
Maiken Fauerskov, 7.b, Mathias Baden Frederiksen, 7.b, Thomas Glintborg Hansen, 7.c,
Niels Christian Heltner, 7.a, Anna Sofie Heyman, Balletskolen, Cæcilie Banke Holm,7.a,
Christian Darling Jensen, 7.b, Emma Krebs, 7.a, Jonas Donnerup Kyndbøl, 7.b, Simon
Bøgehøj Lisberg, 7.b, Felix August Holck Nielsen, 7.a, Mads Holm Peters, 7.c, Maria
Nikoline Elisabeth Rasmussen, 7.a, Josefine Tekiela Sørensen, 7.b, Simon Vanggaard
Ørum, 7.b. Foto: Gunner Bai Andersen

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.

Opslagstavlen
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.

Dåb

Dødsfald

23. august: Hjalmar Spliid Hansen,
Steenbachsvej 4
6. september: Sofia Ingrid Willum
Mølgaard, Damhusvej 70, 1.th.
6. september: Dean Kyhe Jensen,
Store Glasvej 24, st.
6. september: Emil Bendt Larsen,
Prins Valdemars Vej 4, 1.

Dato for begravelse / bisættelse
25. august: Mary Margrethe Olsen, 94 år
5. september: Emma Jensen, 84 år
17. september: Christine Marie Hansen,
87 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

Kalenderen

Den Japanske Have ved Århus. Foto: Mogens Nielsen

Haven uden stress
Jylland mellem tvende have var i år
målet for sogneudflugten i Hans Tausens Sogn.
Glade morgenfriske deltagere fyldte den
store bus, som klokken 8 startede fra kirken. På rastepladsen Lillebælt fik vi dejlig
morgenkaffe med rundstykker. Turen gik
videre gennem det smukke sommerlandskab ad små veje, der førte os til Svostrup
Kro. Og her blev vi mættet af både mad
og historiske oplevelser. Kroens historie
går så langt tilbage, at Erik Klipping i et
dagbogsblad fra 1280 skriver at ”vi passerer åen ved det liden bedested”, og det
mener man må være kroen. Også kroens
baghave emmer af historie. På dette sted er
Gudenåen stor og bred, og sætter man sig
her på en bænk, fornemmer man næsten
pramdragernes sang.
Det var svært at bryde ud af historiens
vingesus, men turen gik videre. Næste
stop var Råsted Kirke, som ligger nordvest

for Randers. Her tog en engageret graver,
Edel Koch Nielsen, imod os. Hun forltalte
levende om kirkens historie og ikke mindst
om kirkens mange gamle kalkmalerier.
Historien var ikke let at slippe, så vi ankom noget forsinket til Den Japanske Have
i Thrige ved Århus, hvor vore guider ventede utålmodigt. Det gav et lille problem,
men Chris og Hanne fik det hurtigt løst.
Og godt for det – for når man træder ind i
Den Japanske Have, træder man også ind i
et meditativt og afstressende rum.
Her er intet tilfældigt. Hver eneste sten
er anbragt, og de, der under opbygningen
af haven var sat forkert, blev af japanske
gartnere flyttet til det rette sted. En have,
hvor intet er tilfældigt – alt har sin betydning. Det gi’r ro i sindet, og som guiden
også fortalte, var det præcis det, haven var
skabt til. Altså var stedet virkelig velvalgt
som afslutning på en lang og oplevelsesrig
dag. Tak for turen og tak til alle, der bidrog
til det gode resultat. 
Tove Nielsen

Oktober
4. : Børneloppemarked på skolen
		kl. 10-13
7. : Vilhelm Stender i Onsdags-		
		caféen kl. 14.30-16.30
14.: Finn Ekkelund i Onsdags-		
		caféen kl. 14.30-16.30
20.: Johs. Nørregaard Frandsen
		om vellevned i kirken kl. 19.30
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
25.: Deadline Kuréren 9
28.: Festaften i Onsdagscaféen
		kl.17.30. Bemærk tidspunktet.
31.: Halloween i skoven kl. 19
November
3. : Andespil på skolen kl. 19-21
7. : Kuréren 9 omdeles
22.: Deadline Kuréren 10
24.: Ole Hartling om hovmod i 		
		kirken kl. 19.30
December
2.: Juleafslutning i Onsdagsca-		
féen. Gudstjeneste ved Laila
Groes. Derefter fortæller blomsterdekoratør Gunnar Peder sen om julens blomster.
5. : Kuréren 10 omdeles
13.: De ni læsninger i kirken. 		
		Gudstjeneste kl. 10
Kuréren kan ses helt i farver 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 før tryk.

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

