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Frank Lindegaard
Nielsen foran Hans
Tausens Kirke,
november 2009.
Foto: Kuréren

25 år i menighedsrådet
29. november, første søndag i advent,
har menighedsrådsformand Frank Lindegaard Nielsen 25-års jubilæum som
rådsmedlem ved Hans Tausens Kirke.
Der indbydes i den anledning til reception efter gudstjenesten.

i rådet, ville den arrangere spændende og
vedkommende foredrag, studiekredse og
meget mere. På det program blev Frank
valgt til menighedsrådet. I 1987 blev han
formand, og igen fra 1996 - og frem til nu
- er Frank formand for rådet.

Frank blev valgt ind i menighedsrådet ved
kampvalg i 1984. Han stillede op for Ungdomslisten, der ønskede fornyelse og synlighed af kirken. Der skulle være plads til
børn i kirken, og derfor foreslog Ungdomslisten, at børn skulle tilbydes et frikvarter
under prædiken. En anden idé var fællesspisning/ kirkefrokost en gang om måneden, samt løftet om, at kom Ungdomslisten

Elsker diskussion
25 år er rigtig lang tid med frivilligt arbejde, hvad er drivkraften for et sådant
engagement? Frank er et holdningsmenneske, han elsker en rask diskussion og er
vildt optaget af den kirkelige debat. Bøger
om kirkelig fornyelse og etiske udfordringer har hans store interesse, men det bliver
ikke ved teorierne. Frank laver kaffe og

Og her er han så som nyvalgt menighedsrådsmedlem i 1984. Næst
yderst til højre i bageste række. Foto: Hans Tausens Kirke
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vasker op, sælger billetter til foredragsaftener. Han er kirkens IT-mand, han skriver
referater og kontakter foredragsholdere,
laver budgetter og svinger lykkehjulet (nu
skal kirken bidrage med noget nyt, siger
han, for vi kan ikke blive ved med det
lykkehjul) ved kvarterets årlige majfest.
Med Frank er det lidt som 7-Eleven, der
er åbent 24 timer i døgnet – lyset slukkes
aldrig.
Fra menighedsråd og præster skal der lyde
en stor tak for de mange timer og det kæmpe engagement du lægger i vores kirke. Vi
har brug for ildsjæle som dig. Dagen markeres med reception efter gudstjenesten

Laila Groes

Hjemmevideo overbeviste politikere:

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, 40 56 09 06
alexanderdanker@hotmail.com
Sekretær: Hans Faarup
Dronning Olgas Vej 16
mail: hfa@fyens.dk

Løsninger
på vej
Mange gode forslag, en god debat og
konstruktive løfter, da fire politikere
stillede op til valgmøde på Åasen 21.
oktober med kun ét emne: Trafik.

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

Ikke færre end 65 beboere havde fundet
vej til Åasen for at
høre på og diskutere
med Jane Jegind
(V), Stina Willumsen
(SF), Steen Møller
(K) og Anker Boye (S).
Politikerne havde selv bedt om, at deres
indledende oplæg blev kraftigt kortet ned,
så vi kunne komme i gang med debatten.
Grundejerforeningen havde på forhånd
kridtet banen op, så der kun kunne snakkes om de tre emner, vi har fokus på: At
gøre Rugårdsvej tosporet, at lede den tunge
trafik uden om kvarteret og at få omdannet
det gamle havnespor til en cykelsti. Det
ledte ordstyrerne Jane Jakobsen og Pelle
Funder sikkert forsamlingen igennem.

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

Cykelsti kan bygges i etaper
Grundejerformand Carsten Myhr indledte
med at konstatere, at hvis man laver gode

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

trafikløsninger for Åløkkekvarteret, så
laver man også gode løsninger for hele
Odense, fordi vi dækker 40 procent af
omkredsen af den indre by og har store
indfaldsveje fra vest og nord.
Den efterhånden 25 år gamle idé om at
omdanne havnesporet til en cykelsti, der
forbinder Langesøstien med havnen blev
yderst godt modtaget af politikerne, ja,
Anker Boye var så engageret i stien, at han
steg op på og forklarede med plancher.
- Vi er klar med marcipanfabrikken, og så
snart vi er klar med det sidste, så er sagen
klar, sagde han.
- Har vi så sikkerhed for at Havnesporet
bliver til noget, ville Myhr vide.
- Nej, svarede Anker Boye, vi mangler den
lille detalje, at det koster fem millioner
kroner.
Herefter foreslog Peer Jochumsen fra
grundejerbestyrelsen, at dele cykelstien
op i etaper, så man kunne starte med et
etablere den første del bag skolen og lade
resten komme senere, efterhånden som der
bliver råd til det.
- Vi er en del ovre fra Dæhnfeldts Villaby,
der ville tage cyklen, hvis I lavede den første etape af Havnesporet. Selv om vi kun

KASPERSEN
MALERFIRMA A-S
KILDEMOSEVEJ 21
5000 ODENSE C
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TLF: 66 14 11 44
FAX: 66 14 63 32

Sådan ser trafikfilmen ud på internetportalen www.youtube.com. Et ur i bunden af billedet viser, at det kun tager to minutter mere at
køre de 32 km uden om byen i stedet for de 16 km igennem byen.

bor 200 meter fra skolen, så tager vi bilen,
fordi det er mere sikkert, sagde Rikke Borup fra bestyrelsen.
Steen Møller bakkede hende op:
- Forlængelsen af Langesøstien er en formidabel idé, fordi vi kan få tingene bundet
sammen, og fordi vi kan få flere ud at cykle. Vi skal have lavet det her og der skal
ikke gå 20 år. Det er en anden måde, vi
skal tænke veje i dag. Det kunne være, der
er veje, hvor der ikke kun skal køre biler.
Eller måske kun biler i én retning. Stina
Willumsen var enig:
- Vi har et miljøpolitisk momentum, som
cyklisterne skal udnytte. Selv om man for
20 år siden foreslog noget, der ikke blev til
noget, skal man ikke holde sig tilbage nu.
Det er nu, der skal slås til. Havnesporet er
en spændende idé, fordi vi skal gøre noget,
der er lidt ud over det sædvanlige for at
bevare det.
Jane Jegind var enig:
- Vi skal investere i flere cykelstier, og
Havnesporet er en af dem
- Godt, I kom med etapemuligheden. Når
vi ruller Trafik- og Mobilitetsplanen ud,
ligger der i den plan nogle penge, sagde
Anker Boye. Netop placeringen af Havnesporet og det, at det vil lukke et hul i
stisystemet og binder havnen sammen med
byen lagde han meget vægt på.
Begejstring over trafikfilm
Så blev der vist film. Stephan Brandt og

Carsten Myhr i gang med at overbevise Steen Møller og Anker Boye om, at hvad der er
godt for Åløkkekvarteret er godt for Odense. Foto: Peer Jochumsen
Alexander Danker fra bestyrelsen havde
optaget en video med et kamera placeret i
frontruden af Myhrs Skoda for at anskueliggøre, hvorfor det er meningsløst at
lastbilerne kører gennem byen og dermed
vores kvarter, når de skal fra motorvejen til
havnen.
Filmen viste ganske enkelt, at ”genvejen”
gennem Åløkkekvarteret er 16 km lang,
og tager 24 minutter. Mens ”omvejen” ad
Ring 3 er 32 km og kun tager to minutter
mere. Den pointe udløste mange klapsalver.
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- Fremragende film! Den bekræfter mig
i, at Ring 3 var en rigtig beslutning i det
gamle Fyns Amtsråd. Tvangsruter er vejen
frem. Selvfølgelig skal vi ind og diktere,
hvor den tunge trafik skal køre, sagde
Steen Møller.
- Jeg bruger selv Ring 3 hver dag. Trafikken glider, og der er ingen lyskurve. Vi
skal have kigget på tvangsruter, for der er
masser af plads på Ring 3, sagde Jane Jegind. Stina Willumsen var lige så begejstret:
(Fortsættes næste side)

Politikermøde
(Fortsat fra side 5)
- Yes! Sagde jeg bare, da jeg så den film.
Jeg synes det kunne være interessant at
se CO2-regnskabet på den tur. Men det er
heller ikke irrelevant, om lastbiler kører
gennem kvarterer med mennesker. Der
er skadelige partikler, som man dør af.
Den sender vi videre til Anker, så kan han
regne på det.
- Så gør vi det i morgen! Sagde Anker
Boye og udløste klapsalver fra salen.
- Njarh … vi skal lige have politiet ind
over. Og vi skal have den kanalforbindelse
op at stå, så tror jeg vi kan få politiet med
på flere tvangsruter. Men hastigheden på
ringruten bliver 40 km/t og 30 km/t i boligområderne.
- Jeg synes ikke vi skal vente på kanalforbindelsen for at tage dette op! Det tager vi
med hjem i morgen, sagde Jane Jegind.

Under den efterfølgende spørgerunde kom
der flere forslag til politikerne. For eksempel at lede mere trafik ad Næsbyvej, når
kanalforbindelsen kommer. Eventuelt ved
at lukke Åløkke Allé ved skoven.
Steen Møller: Vi skal have undersøgt de
her ting om Åløkke Allé. Måske skal der
nogle propper i trafikken nogle steder. Men
det påvirker trafikken andre steder i byen.
Jeg har i udlandet set en ”smiley”-fartkontrol, hvor man får et smil, hvis man holder
hastigheden og en sur smiley, hvis man
kører for stærkt. Måske en idé til Odense.
En beboer foreslog at reservere det inderste
af de fire spor på Åløkke Allé til busser, så
vi får en busgade fra Rugårdsvej ned gennem skoven.
Om at leve med biler i haven
Så var det tid for aftenens tredje emne: Rugårdsvej. Henrik Busborg fortalte levende
og engageret om at bo på Rugårdsvej lige
efter ”knækket”.
- Vi har boet der i 15 år, og om hastighe-

De mange beboere lyttede opmærksomt til indlæggene og deltog livligt i debatten.
Foto: Lauge Vestergaard

den er 50 eller 60 km/t ændrer ikke noget.
På de her 500 meter hjælper hverken ”intelligent asfalt eller lyddæmpende lyssignaler”. Hos os er der to typer uheld. Dem
hvor de bremser og så dem, hvor de bremser igen, inden de rammer muren. Rugårdsvej er en katapult ved kirken. Det eneste
der mangler, er et skilt med ”velkommen
til motorvejen”. Vi lærer vores børn, at
de ikke må blive stående på fortovet om
aftenen, så får de en bil på maven. Det er et
mirakel, at der ikke er dræbt nogen endnu.
- Ud over at der er de to spor i hver retning, er der en anden ting: Når man skal
ud på Rugårdsvej fra en af sidevejene,
ser man bare lortedårligt … og folk kører
altså bare stærkt. Da vi købte huset, vidste
vi jo godt, at Rugårdsvej var der og at der
var fire spor. Og hvis folk overholdt de 50
km/t, så var det ikke noget problem. Men
problemet er vejen. Jeg har en stående invitation til alle politikere om at komme til
kaffe i min forhave … så kunne vi jo give
borgmesterstang.
Indlægget udløste mange klapsalver og en
del munterhed trods det alvorlige emne.
Farttosser og forsøgsstrækning
Tre bestyrelsesmedlemer fra grundejerforeningen mindede herefter politikerne om,
hvor enkelt det ville være blot at gøre det
samme ved Rugårdsvej som man med succes har gjort ved Hjallesevej: At gøre den
tosporet. Rugårdsvej har en bredde og et
racersving, der får farttosserne til at køre
ræs om aftenen.
Steen Møller bakkede beboerne op:
- Vi er nødt til at gøre noget ved den vej,
så den ikke opfordrer til at køre for stærkt.
Det er ikke 2014. Det er noget, vi skal i
gang med nu. Forstår rigtig godt, at der
bør gøres noget ved Rugårdsvej. Har selv
prøvet at skulle aflevere børn på Prinsesse

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

Henrik Busborg, der har forhave ud til Rugårdsvej, forltalte om, hvordan det er at bo lige der, hvor de vildfarne biler lander.
Foto: Lauge Vestergaard
Maries Allé, og det var med hjertet oppe i
halsen.
Stina Willumsen: Hvis man har en vej,
som inspirerer til at køre for stærkt, så er
der nogen, der vil gøre det. Jeg vil gerne
slå et slag for at lave busgader, altså reservere et spor til busser. Det betyder både
noget for hastigheden og for den kollektive
trafik. Så kunne busserne få flere afgange
og køre uhindret gennem byen.
Fra salen kom der forslag om miljøbump
eller rundkørsler for at dæmpe farten. I det
hele taget var lysten stor til at kommentere
Rugårdsvej. Flere pegede på, at der er
23.000 biler, der ifølge prognoserne skal
igennem kvarteret, når der sættes ”propper” i de store indfaldsveje om nogle år
for at gøre det sværere at komme ind til

byen i bil. Skal de så presses ud på vores
villaveje?
Ros og løfter
Hermed de afsluttende kommentarer fra
politikerne:
Jane Jegind: I skal have ros for, at I kommer med så mange løsningsforslag plus
forslag til, hvordan vi kommer hurtigt i
gang. Vi skal have kigget på Rugårdsvej,
og jeg har fanget det signal, at det handler
ikke om farten, men om at ændre på forholdene. Vi skal huske de små smutveje
som villavejene bliver brugt til. Jeg kan
også se, at Rugårdsvej og Åløkke Allé er
voldsomt trafikerede. Et bud på en løsning
er intelligent trafikstyring med forskellige
hastigheder, forskellige typer af trafik-

dæmpning plus ”et alvorligt gennemsyn af
den kollektive trafik og at få flere over på
cyklerne
Stina Willumsen: Vi skal holde fast i vores
ambitioner om, at vi skal have mindre trafik gennem Odense. ”Proppen” ligger ude
i fremtiden. Men Rugårdsvej er udpeget til
sort plet-område i år, så vi er forpligtet til
at gøre noget ved det. Jeg vil stadig fremhæve busgaderne. Det skal være lettere for
busser at komme ind i byen … og sværere
for bilisterne.
Steen Møller: Rundkørsler er dyre og de
kræver plads. Vi skal have den rigtige
løsning fra starten. ”Proppen” skulle
gerne betyde, at vi får færre biler gennem
(Fortsættes side 10)

Åløkkens Fysioterapi
Så handler du samme
sted som malermesteren
Fysioterapi, Holdtræning, Massage
Autoriserede fysioterapeuter
Tilskud fra sygesikringen Danmark
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Ingen Ventelister!
Tlf.: 36 89 66 66, www.kenfys.dk
Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C

H3061
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Børn er
skabt til
at være
udendørs
Navn: Poul Fedor Bang
Adresse: Mads Hansens Vej 9, 5000 Odense C
Gift med Britta. De har to voksne døtre, Nina og Ursula.
Lærer på Åløkkeskolen
Vi har boet her i huset siden 1979. Før da
boede vi i kollektiv, men en kold forårsdag
var vi ude og se på det her og syntes, at det
var et sødt hus. Dengang var der ingen have.
Der var heller ingen børn her, som vores
Nina kunne lege med. Det var et rigtigt
sølvbryllupskvarter.
Til Åløkkeskolen
I mine første år her i kvarteret arbejdede jeg på andre
skoler, blandt andet for ikke at bo i samme kvarter som
jeg arbejdede, men da vi ikke længere havde børn på
Åløkkeskolen, tænkte jeg, at det går nok. Det gjorde det
også, der har faktisk ikke været nogen ulemper. Jeg kan
tage børn med ud på en løbetur, jeg kan lige smutte over
på skolen, jeg ved hvor alle bor. Det er fint. Både børn
og forældre er flinke til ikke at overrende mig.
Farvel til lærergerningen
Næste år bliver jeg 62, og så holder jeg op som lærer.
Det har jeg det godt med. Der er blevet så meget papirarbejde, og det tager tid fra ungerne. Nu må andre tage
over. Der er blevet mere støj i klassen, og jeg synes at
jeg har taget min del. Jeg er vist heller ikke så god til at
holde ro. Men børnene har også fået mere at holde styr
på. Det er sværere for dem at blive hørt, så de må råbe
højere. Men det er kun et problem, når de er sammen
med andre – ikke når man er alene med dem.
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Drømmeskolen
Hvis jeg skulle lave en skole, skulle den se helt
anderledes ud, end skoler gør i dag. Børn er ikke
skabt til at være inde i firkantede, begrænsende rum.
Det er rigtigt skidt for dem. Min skole skulle have en
kæmpestor have, masser af huler og gemmesteder,
træer at klatre i, vand og blomster. Jeg er sikker på, at
det ville være godt. Så længe børn er udenfor, er der
ingen larm, og de kan meget bedre koncentrere sig.
Hvis bare vi hver dag kunne tage på tur med en rygsæk,
en madpakke og lave bål, så er det lykken for børn. Så
er det ikke noget problem at lave lektier derude. De
kan sagtens gå en 6-7 km hver dag – også om vinteren
– hvis bare der bål og mad. Det er nemlig hygge! Og det
elsker de!
Det fungerer også rigtigt fint, når jeg tager nogle
af ungerne med på en løbetur. Hvis jeg stod for
specialundervisning, så ville jeg bruge løbeture til at få
lært dem noget. De har så godt af at røre sig.
Efter skolen
Når jeg går på efterløn, skal jeg bruge en masse tid i
min have. Den elsker jeg, min vilde, frodige, grønne
have fyldt med masser af forskellige blomster. Jeg vil
også i gang med at male og tegne igen, køre mere på
vores Nimbus, spille mere guitar og klaver, passe mine
børnebørn og være oppe om natten, nu hvor jeg kan
sove længe. Jeg har nu nærmest kunne sove længe i
mange år med den afstand, som jeg har til skolen – bare
jeg har tre minutter om morgenen, så kan jeg nå på
arbejde!
Stafetten sendes videre
Næste gang skal stafetten gå til Marie Toxværd Smet fra
Prinsesse Maries Allé 21. Hun har boet her i mange år
og kan fortælle en bunke historier her fra kvarteret.
Tekst: Signe Ryge
Foto: Skovdal & Skovdal

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

66 12 16 12

Rugårdsvej 103 · 5000 Odense C · alfredogkamilla.dk
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Politikermøde
(Fortsat fra side 7)

byen. Hvis vi nu fik sat hastigheden ned
før 2014, kunne det jo være, at lastbilerne
ville køre udenom. En konkret tanke er, at
udvalget tager en rundtur til alle bydele og
tager imod idéer. Det er jo ikke nødvendigvis dyre løsninger, folk gerne vil have.
Anker Boye: Vi ved godt, at der er flere
ulykker på Rugårdsvej, end dem politiet
registrerer. Der er kommet flere ulykker.
Og der er kommet flere biler. Der kommer
ikke færre af dem. Det reelle er, at når vi
lukker Thomas B. Thriges Gade, kommer
der flere biler. Rugårdsvej kan ikke vente!
Vi arbejder med to former for lysregulering, den ene er, at rødt lys stopper bilerne,
når de kører for stærkt, men lader dem
slippe igennem, hvis de overholder fartbegrænsningen. Der kunne være en reguleret
lyskurv ved kirken. Om det er en permanent løsning ved jeg ikke, men vi kan gøre
det nu. Til sidst vil jeg sige, at jeg tager
den her film med hjem til forvaltningen.
Den skal vi se sammen og så skal vi snakke med de chauffører i virksomhederne.

I stedet for rødvin, som vi tror politikerne får rigeligt af, når de deltager i borgermøder
op til et valg, fik hver politiker en indrammet karrikaturtegning udført af den lokale il
lustrator Jane Nygaard. På tegningen ser man den pågældende politiker klippe snoren
over ved indvielsen af den nye tosporede Rugårdsvej. Tanken er at de fire politikere skal
blive så glade for tegningen, at de hænger den op på deres kontorer og dermed ofte bli
ver mindet om vores kvarter og at det er på tide at få gjort noget ved Rugårdsvej.
Foto: Peer Jochumsen og Lauge Vestergaard

Prøveafspærring af Rugårdsvej
Formand Carsten Myhr takkede politikerne for de gode indlæg og beboerne for
at møde så talstærkt op og komme med så
mange gode indlæg. Han foreslog som en
udgang på mødet, at man kunne lave en
prøveafspærring af Rugårdsvej ved hjælp
af betonklodser. Så man på en billig måde
kan se, om det har en effekt, inden man
vedtager det store byggearbejde.
Reaktioner på mødet
Der blev naturligvis sagt mange flere
ting på mødet, end vi har plads til i Kuréren. Da stemningen var så god og kon(Fortsættes side 12)

Gå vinteren 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
31
mod
Seden
Konsultation
efter31
aftale
tlf 25 72 20 70
samt bus
bus
modpåSeden
Seden
samt
31
mod
V/Statsautoriseret fodterapeut 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

10

KL

G

Konsultatio
V/Statsautori

De ni læsninger med
orgel og sopran
Søndag den 13.december kl. 19 er der de
ni læsninger i Hans Tausens Kirke. Finn
Pedersen og Mette Nordtorp medvirker.
Finn Pedersen, orgel, og
Mette Nordtorp,
sopran, er begge
uddannet på det
Kongelige Danske Musikkonservatorium. Efter at have
virket som organistassistent og kantor ved
Helsingør Domkirke i ti år, har Finn siden
december 1999 været ansat ved Vor Frue
Kirke i Assens som organist og kantor for
Syngedrengene.

Mette har, ved siden af sine koncertopgaver, dels som solist og dels som medlem
af de professionelle ensembler Ars Nova
og Musica Ficta, undervist i sang siden
1992. I 2004 blev hun leder i Assens
Musikskole, men er stadig stemmetræner
for Syngedrengene.
Foruden en omfattende koncertvirksomhed
som duo, er de begge er medlemmer af
Baroktrioen Con Amici,som har eksisteret
siden 1989.
Ved de ni læsninger står værker af blandt
ander N.W. Gade, Haydn, Gustav Holst
og Lange-Müller på programmet sammen
med noels og carols.

Irina Natius, organist

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.

Mette Nordtorp og Finn Pedersen gæster Hans Tausens Kirke 13. december.

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

Gudstjenester
Søndag 8. november kl. 10
22. søndag efter trinitatis.
Mattæus 18,21-35; Hvor mange
gange skal jeg tilgive min bror?
Prædikant: Jens Buchwald Andersen.
Efter gudstjenesten er der tilbud
om fællespisning. Tilmelding ikke
nødvendig. Pris 25 kr.
Søndag 15. november kl. 10
23. søndag efter trinitatis.
Mattæus 22,15-22; Er det tilladt at
give kejseren skat eller ej?
Prædikant: Laila Groes
Søndag 22. november kl. 10
Sidste søndag i kirkeåret.
Mattæus 25,31-46
Prædikant: Jens Buchwald Andersen
Søndag 29. november kl. 10
1.søndag i advent.
Lukas 4,16-30; Jesus i Nazareths
synagoge.
Prædikant: Laila Groes.
Børnekor deltager.
Reception efter gudstjenesten
i anledning af formand for
menighedsrådet Frank Lindegaard
Nielsens 25 års jubilæum som
rådsmedlem. Se omtale side 3.
Søndag 6. december kl. 10
2. søndag i advent.
Mattæus 25,1-13; Lignelsen om de 10
brudepiger.
Prædikant: Christina Fundrup
Søndag 13. december kl. 19
De ni læsninger.
Liturg: Laila Groes

Gudstjenester
på lokalcenter
Lille Glasvej
Torsdag 5. november kl. 13.30.
Altergang.
Laila Groes
Torsdag 3. december kl. 13.30.
Christina Fundrup

Arafat Daraghma, her med datteren Dina, er klar til at tage imod tips og lotto og holder
åbent over 15 timer hver dag.

Nærbutikken
er åben igen
1. november åbnede Åløkke Nærbutik på
hjørnet af Åløkke Allé og Johannevej igen.
Forretningens navn er det samme som før,
men ejeren er ny. Han hedder Arafat Daraghma og har butikserfaring fra en tøjbutik
i Overgade.
Arafat er palæstinenser og kom til Danmark for ni år siden. Han er gift og far til
fem børn. Han fyldte 30 år på åbningsda-

gen og gav dermed sig selv en fødselsdagsgave: At eje sin egen butik. Nærbutikken
sælger tips og lotto, og der bliver en hel
lillespillehal i den ene ende af kiosken.
Arafat Daraghma satser på rigtig lange åbningstider. Butikken er således åben hver
dag fra klokken 7 til 22.30.

Tekst og foto:
Hans Faarup

Politikermøde

med overskriften ”Privat video overbeviste
politikerne”.
- Det var en pragtfuld oplevelse, den fungerede som en øjenåbner, sagde Steen
Møller i indslaget. Rådmand Anker Boye
roste dialogen med kvarteret og Carsten
Myhr udtrykte sin glæde på kvarterets og
Odenses vegne for at videoen overbeviste
politikerne om nødvendigheden af tvangsruter. 
Hans Faarup

(Fortsat fra side 10)
struktiv har vi valgt at lægge et meget
omfattende referat af mødet ud på nettet,
så alle kan fordybe sig i det. Det ligger på
kvarterets hjemmeside, www.aaloekke.dk.
Her kan du også se trafikfilmen, der havde
så stor effekt på politikere og mødedeltagere. Filmen kan også ses på Youtube ved
at søge på ”aaloekkekvarteret”.
Mødet fik et efterspil i DR Fyn, hvor de
fire politikere var enige om at få indført
tvangsruter for lastbiler. Det samme skete
aftenen efter på TV2 Fyn, bragte et indslag
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Læs hele referatet på: www.aaloekke.dk
Se indslaget: www.tv2fyn.dk/video/25271
Se og hør radioens dækning på:
www.dr.dk/Regioner/Fyn/Nyheder/
Odense/2009/10/21/234526.htm

En aften om den syvende dødssynd:

Hovmod
Tirsdag den 24. november kl. 19.30 er det overlæge Ole Hartling, der
holder det sidste foredrag om de syv dødssynder i Hans Tausens Kirke.
Ole Hartling, der er dr. med., har
siden 1987 været administrerende
overlæge på Vejle Sygehus.
Han var i perioden 2003-2007
formand for Etisk Råd, og i 2008
modtog han Danmarks Radios
Rosenkjærpris, som tildeles
en fremtrædende forsker eller
kulturpersonlighed, der har
formidlet et vanskeligt emne i et
klart sprog.

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.

Sagt om hovmod:
”Du skal ikke tro du er noget.” (1. bud i Janteloven).
”Hovmodet er alle synders moder og anfører djævelens
hær” (fra en middelalderprædiken).
”Hovmod er, når du tror, at verden er skabt for din skyld.
Det er ringeagt for andres evner og muligheder.”
”Kan man være stolt uden at være hovmodig?”

Velkommen til en spændende aften
med en dygtig foredragsholder.
Entre 50 kr.
	
Menighedsrådet

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. 15-17) eller
ved indgangen.
Her er hele rækken af foredrag og foredragsholdere:

Hvad er hovmod?
I Wikipedia, den frie encyklopædi
på nettet, kan man læse, at hovmod
(latin: superbia) indebærer en
alt for høj vurdering af sig selv
og en stor selvhævdelse, modsat
ydmyghed, og den betragtes i
mange kulturer som noget dårligt.
I antikkens Grækenland kaldte
man hovmod eller overmod/
stolthed for hybris, og man
regnede den for den største
synd. Man mente, at gudinden
Nemesis straffede selvhævdende
handlinger, som gik over grænsen
for det passende (deraf udtrykket
nemesis om negative virkninger af
hovmod).
Synd mod gud
De store religioner jødedom,
kristendom og islam, ser hovmodet
som et moralsk problem, fordi det
er en synd mod de guddommelige
forventninger til mennesker.
Indenfor den romersk-katolske
kirke regnes hovmod for en
af de syv dødssynder, og i de
protestantiske kirker anses hovmod
ligesom andre synder for at være
en variant af grundsynden - oprør
mod Gud.

De syv
dødssynder

”At prale bringer måske ikke lykke, men intet menneske,
som har fanget en stor fisk, går hjem ad en sidegade.”
(ordsprog)

13

Femte dødssynd:
Vrede
22. september af Carl Erik
Lundgaard
Sjette dødssynd:
Vellevned
20. oktober af Johannes Nørregaard Frandsen.
Syvende dødssynd:
Hovmod
Tirsdag 24. november kl.
19.30 af Ole Hartling. Se
artiklen her til venstre.

Onsdagscaféens program
i november og december
Henvendelse
til kirken

Kirken varetager samfundets grundlæggende personregistrering - også for
personer uden for Folkekirken.

Onsdag 11. november
Foredrag og lysbilleder fra Tyrkiet.
Foredragsholder og rejseleder Peer
Faurskov, København kommer og holder
foredrag og viser lysbilleder fra sin seneste
tur til Tyrkiet i foråret 2009.

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.

Onsdag 18. november
Alle tiders Jeppe. Skuespiller Niels
Vandrefalk, Holberg Teatret, fortæller om
”Alle tiders Jeppe”. Kom og få en festlig
oplevelse.

Dåb: Henvendelse til sognepræsten.

Onsdag 25. november
I farfars fodspor med hestevogn gennem
Litauen. Et underholdende foredrag med

Navngivelse uden dåb: Henvendelse
til kirkekontoret.

Kaj Henningsen, Middelfart.
Onsdag 2. december
Klokken 14. Juleafslutning. Gudstjeneste
ved Laila Groes. Derefter fortæller
blomsterdekoratør Gunnar Pedersen om
julens blomster. Bemærk, at vi starter
allerede klokken 14 den dag.
Onsdagscaféen er åben for alle. Finder
sted hver onsdag i Hans Tausens Kirke fra
klokken 13.30 til
16.30.

Navneændring: Henvendelse til
kirkekontoret.
Bryllup: Dato for vielse aftales med
præsten. Dernæst henvender man sig til
kommunen (Borgerservice, Skulkenborg
1), hvor der udstedes en prøvelsesattest.
Husk dåbsattest. Prøvelsesattest og dåbsattest afleveres hos sognepræsten, og der
aftales nærmere.
Dødsfald: Aftale om begravelse sker
ved henvendelse til sognepræsten – som
regel via en bedemand, der også ordner
de praktiske ting.
Præsten: Præsten er en personlig
præst for hvert enkelt folkekirkemedlem
i sognet. Det betyder, at hun med sin
tavshedspligt og sin neutralitet står til
rådighed for alle sognets beboere.
Se også: Www.hanstausenssogn.dk

KRIG OG FRED - 30. september havde vi besøg af Niels Erik Clausen og hans to
musikere Valther Rasmussen og hans søn, som underholdt med sange om krig og fred,
hvor vi også fik lov at synge med. Tekst of foto: Gunner Bai Andersen
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Vejviser til kirken
Adresse: Rugårdsvej 62.
Linje 21 og 22 kører til døren.

UD PÅ GULVET - Ved allehelgengudstjenesten søndag den 1. november stod Børnekoret
for første gang nede i kirkerummet og sang. Koret har hidtil sunget ”i skjul” oppe fra
orglet bagved kirkegængerne. Børnekoret har eksisteret i fem år og består for tiden af 10
sangere. Vi skulle hilse fra korleder Irina Natius og sige, at der er plads til flere drenge
og piger, hvis man har lyst til at prøve kræfter med korsangen. Tekst og foto: Kuréren

Julegudstjenester for de mindste
Julegudstjeneste for dagplejebørn,
vuggestuer, børnehaver og andre, der har
lyst at deltage i en gudstjeneste tilrettelagt

Dåb

18. oktober Ludvig Roed Ebbesen,
Ørstedsgade 31,3-4
18. oktober Albert Roed Ebbesen,
Ørstedsgade 31,3-4
24. oktober Phillip Yanmeng Vejsgaard
Vesterager, Rollosvej 20, Bolbro

for de allermindste. Gudstjenesterne er
tirsdag den 8. december og onsdag den 9.
december kl. 10 til 11.15.

Dødsfald
Dato for begravelse / bisættelse
25. september Anne Marie Møller,
81 år

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.

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 28 13
52, hvis du står i en sportshal og dit eneste kamera er en mobiltelefon.

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.

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.
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Hans Tausens Kirke på nettet:
www.hanstausenssogn.dk

Kalenderen
November
11.: Peer Faurskov i Onsdagsca		féen kl. 14.30-16.30
18.: Niels Vandrefalk i Onsdagsca		féen kl. 14.30-16.30
24.: Ole Hartling om ”Hovmod” i
		kirken kl. 19.30
25.: Kaj Henningsen i Onsdagsca		féen kl. 14.30-16.30

Hyggelig
uhygge
Halloween i Åløkkeskoven er forlængst gået hen og blevet en af kvarterets faste og elskede traditioner.
Med hjælp af børnene fra fritidsordningen på Åløkkeskolen bliver
der skåret græskarmænd og lavet
lygter, så man 31. oktober kan følge
de lysende stier gennem den bælgmørke skov. Hundredvis af beboere
samledes ved pavillionen, der fik sin
debut som halloweenhytte. Undervejs er der mange unge mennesker,
der klæder sig ud og gør deres bedste
for at skræmme dem, der drister sig
gennem skoven. Halloween i Åløkke
arrangeres af Åløkkeliv i samarbejde
med Å-Fri.
Foto: Skovdal & Skovdal

December
2.: 		Juleafslutning i Onsdagsca-		
		féen. Bemærk: Kl. 14.
8.: 		Gudstjeneste for de mindste i
		kirken kl. 10-11.15
9.: 		Gudstjeneste for de mindste i
		kirken kl. 10-11.15
13.: De ni læsninger i kirken kl. 19
		(se omtale side 11)

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

