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HVID JUL - Stemningsbillede med udsigt til Steenbachsvej, hvis gadetræer blev stynet, kort før sneen faldt. Nu
kan beboerne igen få lys fra gadelamperme, der var helt dækket af grene. Foto: Kuréren
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Der har skam været meget idræt i kvartert gennem tiderne. Billedet her af de aktive børn er taget i efterårsferien 1957 ved Fyens Stiftstidendes årlige skattejagt i Åløkkeskoven tilrettelagt af Odense Orienteringsklub. Idéen var, at børnene kunne lære mere om at færdes i
naturen. Ved posterne skulle man klippe i kortet eller stemple - til gengæld var der uddeling af lakrids. Foto: Odense Stadsarkiv

nødt til at køre dem. Vi har Åløkkeskolen, hvor der kan spilles hockey, basket
og fodbold i skolegården på asfalt og på
boldbanen på sand. Det bliver da også flittigt brugt af både store og små og det er jo
dejligt. I skoven har vi to tennisbaner, og
orienteringsløbeklubben holder til i ”vores” skov, men det er vist det.
Ideelt til motion
Så skulle man jo umiddelbart tro, at vi i
Åløkkekvarteret lå på den lade side dagen
lang og ventede på at kommunen byggede
nogle fine faciliteter til os. Men det gør vi
ikke. Tværtimod. Vi løber og cykler og fitnesser som alle mulige andre. For området
i og ved Åløkkekvarteret er ideelt til løb
– skoven og alle de fine stier – det bliver
ikke bedre. Vi ligger heller ikke langt fra
øde landeveje, hvor man med fordel kan

cykle rundt uden konstant at blive overhalet af tung trafik, og skoven er ideel til
mountainbike.
Men hvor mange er vi egentlig, der cykler,
løber og dyrker idræt i kvarteret? Kunne
man forestille sig, at vi løb og cyklede
sammen med hinanden fra bestemte steder,
på bestemte tidspunkter i samme tempo?
Kunne vi starte nogle nye aktiviteter op?
Kunne vi inddrage bueskydningsbanen, så
området blev udnyttet af os selv og ikke
kun af nogle få eliteskytter nogle få måneder af året? Kunne vi organisere noget for
poderne i kvarteret? Kunne man afholde et
”Åløkkeløb” for motionister, eller et cykelløb med start og mål i vort kvarter?
Undersøgelser har vist, at forkromede
idrætsfaciliteter ikke avler topatleter
– tværtimod – de største stjerner har måttet nøjes med primitive kår. Så vi har ikke

KASPERSEN
MALERFIRMA A-S
KILDEMOSEVEJ 21
5000 ODENSE C

TLF: 66 14 11 44
FAX: 66 14 63 32
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brug for en stor pose penge for at kunne
være aktive.Vi har sikkert heller ikke brug
for at være en såkaldt godkendt forening
med bestyrelse, generalforsamling osv for
at komme igang – det har vi bevist i Polyatleterne som nu på 15. år spiller bold i
gymnastiksalen.
Mød op til høring
Kunne du være interesseret i at få afklaret nogle af disse spørgsmål og tanker og
eventuelt komme med dine tanker, så mød
op til høring om idrætsliv i Åløkkekvarteret onsdag den 20. januar kl. 19.30 i Åasen
på skolen. Vi håber så mange som muligt
har lyst og mulighed for at møde op, så vi
kan få gang i nogle flere fysiske aktiviteter
i kvarteret.


Henrik Chr. Gram

Forslag om forsøg
Her er status for de tre trafikemner, der
blev taget op på politikermødet på Åasen i oktober.

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
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.

Som opfølgning på politikermødet i oktober,
sender grundejerforeningen nu et forslag til
kommunen om at lave
en forsøgsopstilling af
trafikdæmpende foranstaltninger på Rugårdsvej. Det kunne for eksempel være
store vandfyldte plastictanke, der spærrer en kørebane af eller det kunne være
midlertidige striber, der styrer trafikken
på en anden måde. Eller det kunne være
noget helt tredje. Alt sammen midlertidigt.
Formålet skal være at teste, hvad der skal
til for at beboerne på Rugårdsvej ikke skal
blive ved med at få biler i deres haver.
Den tunge trafik
Vi vil også minde de nyvalgte politikere i
Odense Byråd om, at de faktisk stod frem
i Radio Fyn morgenen efter mødet i Åasen
og var enige om at indføre tvangsruter for
tung trafik, så lastbiler, der ikke har noget
ærinde i bymidten ledes uden om byen.
Det var ikke mindst en video på fire minutter optaget af Stephan Brandt og Alexander
Danker fra bestyrelsen, der overbeviste
politikerne om det meningsløse i at lastbiler med ærinde på havnen kører gennem
vores kvarter.
Havnesporet i etaper
Efter mødet er vi blevet kontaktet af
grundejerforeningen på Kanalvej, som
gerne vil samarbejde om at Havnesporet
bliver til en cykelsti. Det er de nemlig også
stærkt interesserede i derude. Vores næste
handling i den sag bliver at følge op på den
gode stemning på politikermødet, hvor der

Et af de seneste uheld på Rugårdsvej skete
kl. 7.45 den 14. december. En varevogn
forsøgte at bremse og styre samtidig,
hvorved chaufføren mistede herredømmet
på den glatte vej og kørte ind i en lygtepæl
ved nedkørslen til Langesøstien. En halv
time senere skete der i øvrigt et harmonikasammenstød med tre biler lidt længere
ude ad Rugårdsvej. Foto: Peer Jochumsen
var almindelige enighed om, at cykelstiprojektet sagtens kunne anlægges i etaper
over flere år.
I den forbindelse vil vi godt tillade os
at bemærke, at nedlæggelsen af det ene
fodgængerfelt i krydset Åløkke Allé,
Toldbodgade, Dronning Olgas Vej faktisk
indgik som en af de senere muligheder for
trafiksanering, under forudsætning, at der
samtidig blev anlagt en sikker overgang for
fodgængere og cyklister på Åløkke Allé.
Hvis man vælger at se positivt på nedlæggelsen vil vi derfor glæde os over, at man
dermed har taget hul på den første etape
af cykelstiarbejdet, og at vi ser frem til at
resten bliver sat i gang: Nemlig at få forbundet Langesøstien med havnen via det
nedlagte togspor, Havnesporet.
Carsten Myhr og Hans Faarup,
Åløkkekvarterets Grundejerforening

Åløkkens Fysioterapi

Fysioterapi, Holdtræning, Massage
Autoriserede fysioterapeuter
Tilskud fra sygesikringen Danmark

Ingen Ventelister!
Tlf.: 36 89 66 66, www.kenfys.dk
Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C
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Sådan så det ud,
da Ny Kongevej
blomstrede i fjor,
og sådan kommer
det også til at se
ud i år. Men herefter er det endnu
ikke afgjort,
hvornår træerne
skal fældes og
i hvilken rækkefølge, der skal
plantes nye.
Foto: Kuréren

Ny Kongevej får
lov at blomstre først
Der har været et møde mellem grundejerforeningen og folk fra Park & Vej i Odense Kommune, fordi vi gerne ville have en
skriftlig plan, for hvordan og hvornår kommunen har tænkt sig at fælde kirsebærtræerne på Ny Kongevej og plante nye.
Vi har foreløbig fået løfte om, at Park &
Vej inden 1. marts beskriver sine planer.
Så vi ved det, inden de går i gang. Modsat
andre steder i byen, hvor folk er blevet
overrasket over at komme hjem fra arbejde

og konstatere, at kommunen har været der
om formiddagen og fældet alle gadetræerne. Vore mål med kontakten til kommunen
er at sikre en ny alle med japanske kirsebærtræer på Ny Kongevej. Uanset hvad
kommunen kommer frem til, har man i
hvert fald lovet os én ting: Der bliver ikke
fældet nogen træer på vejen, før de har
blomstret i år. Det vil sige engang til maj.

Grundejerforeningen

inviteret alle dem, der har arbejde med
renoveringen til en ”indvielse”. Her giver
vi øl og pølser, og alle beboere er naturligvis også inviteret med. Da vi ikke med
sikkerhed ved, hvornår arbejdet er færdigt,
har vi foreløbig aftalt, at indvielsen skal
holdes en fredag i februar eller marts. Hold
øje med Kuréren.
Grundejerforeningen

Så handler du samme
sted som malermesteren

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

Festlig indvielse af renoveret gade
Om ikke så længe er renoveringen af Ny
Kongevej og Prinsesse Maries Allé færdig.
Det har været en ordentlig omgang med
nye kantsten, nye master, ny klinker og ny
asfalt. Men resultatet ser ud til at være alle
besværlighederne værd. Grundejerforeningen vil gerne markere afslutningen på det
store arbejde på festlig vis og vi har derfor

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

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.

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

5

Fra rundvisningen på
dyrehospitalet.
Foto: Ole Østerby

Kunst og
kanoer
Vi ser tilbage på vore arrangementer
i Midlife Adventures – en forening
for”modne” åløkkere.
Besøg på dyrehospitalet
Onsdag den 11. marts var vi mange, som
havde fundet vej til det nye dyrehospital
på Rugårdsvej. Simon Vølund bød os velkommen på førstesalen, hvor han havde
forberedt en forfriskning og et diasshow
om ham selv og den udvikling, som dyrehospitalet havde været igennem de senere
år. Der var stor spørgelyst og interesse for
den daglige drift af hospitalet. Senere blev
vi vist rundt i det store hus, som rummer
alt til syge dyr. Der var badekar til hunden,
så den kunne trænes op igen, og et operationsrum, som var tip top moderne, med
de sidste nye remedier, så hund, kat og
hamster kunne blive opereret og behandlet
for alt. Som noget af det nye var der mulighed for at få behandlet dyrene for kræft.
Der var lavet en kattepension, hvor katten
kunne blive passet, når familien var på
ferie. Vi takker Simon for det interessante
oplæg, som mange efterfølgende roste
meget.
Foredrag om Nepal
I slutningen af marts holdt Midlife en dejlig fællesspisning i kirkens lokaler.
Inge-Lise Bagge fortæller:
”Jeg var så heldig at få lov til endnu en
gang at fortælle om mine to måneder i
Nepal. Hver gang, der er nogen, der gider
høre om turen, stiller jeg gerne op.
Man kunne ikke ønske sig en flok mere
interesserede og diskussionslystne tilhørere. De fleste af Midlifes medlemmer
er selv meget berejste, flere har været i
Nepal. Efter at have fortalt om mit arbejde
på børnehjemmet fik vi en rigtig god debat
om ulandsarbejde, hvornår hjælpen hjælper, og om vi overhovedet kan få hjælpen

”Tipperhuset” - udstillingsrum og
opholdssted for fugleobservatørerne.
Foto: Lene Foged
derud, hvor der er brug for den. Der blev
diskuteret politik, korruption, fattigdom
og nødhjælp. Hatten gik rundt sidst på
aftenen. Og jeg siger tak for et flot beløb,
der efterfølgende kunne sendes videre til
børnehjemmet.”
Besøg på Hollufgård
Et af vore egne medlemmer, Erling Janum,
har som billedkunstner arbejdet på stedet,
og 22. april påtog han sig at vise os rundt.
Han fortalte, at der er cirka 140 kunstnere
tilknyttet stedet. Disse har mulighed for at
låne et atelier eller værksted, hvor man kan
arbejde i en periode, så vores rundtur var
en rundtur gennem mange kunstneres liv
og virke. Det var en fantastisk oplevelse og
Erling var en fremragende formidler.
Hesbjerg Slot i maj
Man kunne vælge at skrive om, hvor deprimerende det var at se det smukke gamle
slot i forfald, men jeg har mere lyst til at
fortælle om stedets særlige atmosfære.
Ånden er intakt efter filosoffen, teologen
og fredsforskeren Jørgen Lauersen Vig.
Midt i forfaldet fornemmer man, at her vil
der være grobund for noget særligt. Vi kan
kun håbe, at Søster Ambrosia vil kunne
føre fredsforskningen videre.
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Vi fik kaffe og russiske kager i spisestuen
og fik lov til at se kirkesalen. Ambrosias
moderkloster ligger 250 km fra Moskva,
men cirka en gang om måneden afholder
en katolsk præst gudstjeneste i kirkesalen.
Haven må kunne kaldes en naturgrund af
den vildeste slags, men ind imellem var
der små blomstebede. I området omkring
slottet findes et lille minisamfund, som på
mange måder minder om Christiania. Ikke
en fristad, men et fristed. Flere af husene
er selvbyggede, men beboerne har en aftale
med Odense Kommune, som indtil videre
har lovliggjort byggeriet.
Skibet Castor
Søndag den 5.juni mødtes 11 Midlife-folk
i Bogense til en sejltur med træskibet Castor. Vi skulle på skibssafari mellem sæler,
marsvin og skarver. Det var overskyet og
blæsende, men vi havde forberedt os godt
til alt slags vejr. Vi skulle sejle til Møllegrunden ved Endelave, hvor der var mange
sæler. Der var en naturvejleder med, som
undervejs fortalte om det, vi så.
Vi spiste vores medbragte mad til synet
af sæler, som lå i massevis ved Møllegrunden. Det var et fantastisk syn. Godt
vi havde kikkerter med. På hjemturen æn-

Vores naturvejleder fortæller om arbejdet
med at lave slyngninger på Skjern Å.
Foto: Ingelise Nielsen.
grillede og hyggede os en times tid.

drede vejret sig til solskin og vindstille, så
vi sejlede mod Bogense i det flotteste vejr,
mens vi så marsvin glide hen over vandoverfladen.
Kanotur
Lørdag den 22. august stævnede seks kanoer ud fra bredden ved Skovsøen. Turen
skulle denne gang gå til klubhuset ved
Seden Strandby, hvis vejret tillod det. Det
gik stille og roligt ind mod byen. Alle
sejlede i deres eget tempo og nød det gode
vejr. Der var ”overbæringer”, men alle

hjalp til, så det var ingen sag. At se byen
fra vandvejen er en ny og anderledes måde
at opleve Odense og Vollsmose på. Vi
var heldige med vejret, så vi besluttede at
sejle ud på fjorden og ende ved klubhuset i
Seden, hvor kanoerne skulle afleveres. Det
var noget af et panorama, der mødte os, da
vi sejlede fra åen og ud på fjorden. Det var
så storslået et syn. Fjorden med Viggelsø
og Lindøværket som baggrund og ellers
vindstille, og så hele Seden Strandby på
højre side. Meget smukt.
Vi var en del, som blev ved klubhuset, og

Om aftenen var der buffet på vandrerhjemmet. Foto: Ingelise Nielsen.
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Ringkøbing Fjord og Skjern Enge
19. og 20. september havde vi indlogeret
os på Hvide Sande Vandrehjem, der viste
sig at være et godt og hyggeligt sted.
Efter frokosten skulle vi til Tipperne ,
som er det fuglereservat, der bliver passet
af Skov- og naturstyrelsen. Man kan kun
besøge området i selskab med en naturvejleder. Tipperne er et af de helt vigtige
hvile-, yngle- og fourageringsområder for
trækfugle. Der er også et sted, hvor man
gør meget for at tælle de ynglende fugle.
Turen gik derefter til Skjern Enge, et fantastisk naturområde, der er genopstået efter
at Skjern Å har fået sine slyngninger igen.
Nu kan alle se, at det var en kæmpefejl at
gøre Skjern Å lige, men det har kostet et
mægtigt gravearbejde at bringe åen tilbage
til sit oprindelige løb, og det har været
dyrt. Begge steder havde vi Gert Hansen
som naturvejleder.
Om aftenen var der buffet på vandrehjemmet med vore medbragte lækkerier.
Søndagen benyttede folk til at gå tur langs
stranden eller besøge museer i denne del af
landet.
Ingelise Sanne og Gustav
Vil du være med i Midlife Adventures, får
du vores program for 2010 i næste nummer af Kuréren. Du kan også ringe til Gustav Johannesen for at høre nærmere.

Gudstjenester
Søndag 10. januar kl. 10
Anden søndag efter helligtrekonger
Markus 10,13-16; De bar nogle små
børn til Jesus
Prædikant: Christina Fundrup
Søndag 17. januar kl. 10
Tredje søndag efter helligtrekonger
Johannes 4, 5-26; Jesus og den samaritanske kvinde
Prædikant: Aage Møller
Efter gudstjenesten er der tilbud om
fællesspisning, det koster 25 kr. at
spise med.
Søndag 24. januar kl. 10
Sidste søndag efter helligtrekonger
Johannes 12,23-33; Timen er kommet
da Menneskesønnen skal herliggøres
Prædikant: Laila Groes
Søndag 31. januar kl. 10
Septuagesima søndag
Mattæus 25,14-30; De betroede talenter
Prædikant: Laila Groes
Søndag 7. februar kl. 10
Seksagesima søndag
Markus 4,26-32; lignelsen om sennepsfrøet
Prædikant: Laila Groes
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost, denne gang med oksekødssuppe
med boller og urter og oksekød med
peberrodssovs. Pris: 25 kr.

Onsdagscaféens
forårsprogram
Her er, hvad der sker i Hans Tausens Kirke
hver onsdag mellem kl. 14.30 og 16.30 i
januar og februar.
Arrangementerne er åbne for alle. Det
koster 20 kroner for kaffe og kage. Kom
og få en hyggelig eftermiddag.
Christel Poetzsch, Onsdagscaféen

Onsdag 6. januar
Dansk barn i grænselandet. Forhenværende
lærer på Glamsbjerg Fri- og Efterskole
Meta L. Kristensen fortæller om, hvordan
det var at være barn i grænselandet, og
hvordan det var at se sine brødre i tysk
uniform.
Onsdag 13. januar
Tag på rundtur i det fynske sprogunivers.
Landmand, forfatter og dialektforsker Børge Jensen, Langsted, fortæller om drilske
mundheld og salte sandheder.
Onsdag 20. januar
Mit møde med gamle spillemænd og fortællere. Fortæller og musiker Carl Erik
Lundgaard, Assens, er en fænomenal harmonika-spiller, komponist og underviser
fra Det Fynske Musikkonservatorium.
Kom og få en humoristisk og personlig
oplevelse.
Onsdag 27. januar
Fortællinger fra de syv have. Skibsfører
Finn Ekkelund, Årslev, fortæller om sit liv
som skibsfører.

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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Ved juleafslutningen i caféen fortalte
blomsterdekoratør Gunnar Pedersen om
julens blomster og viste, hvordan man
laver forskellige slags juledekorationer.
Foto: Gunner Bai Andersen

Onsdag 3. februar
Odenses Hjerteby Danmark i Elfenbenskysten, kendt fra TV2/Fyn. Ole Jacobsen,
Odense, holder foredrag og viser lysbilleder fra Vestafrika, hvor han har rejst gennem 16 år og hjulpet fattige og forældreløse, mødt hekse, ånder og kannibaler.
Onsdag 10. februar
Musikalsk eftermiddag. Tag med Marit
Carolin Clausen (tværfløjte) og Ida-Ma-

rie Vorre (klaver) på en musikalsk rejse i
tid og sted. I programmet vil både indgå
folkemusik og klassiske perler fra Skandinavien, Irland, Tyskland og sydligere himmelstrøg. Der vil undervejs være indlagt
danske fællessange med vinteren som gennemgående tema.
Onsdag 17. februar
Kofoeds Skole i København. Chefkonsulent Ole Meldgaard på Kofoeds Skole fortæller om sit arbejde på skolen.
Onsdag 24. februar
Sangen har nye vinger. Forstander ved
Askov Højskole Ole Kobbergaard fortæller om sange og historier fra ”Den Blå”. Vi
skal også synge.
Onsdag 3. marts
Fotoforedrag om to år i Ægypten. Marianne Stougaard fra Barløse fortæller om
sine to år som voluntør i Ægypten. Hun
arbejdede i en kirke, der drev et dagcenter
for flygtninge fra Sudan og Somalia.
Onsdag 10. marts
Min tid som kriminalforsorgsdirektør i
Australien. Det kalder fængselsinspektør
Jens Tolstrup sit foredrag om de travle
år, hvor han var direktør for den samlede
kriminalforsorg i hele det nordlige distrikt
i Australien. Jens Tolstrup har gennem en
årrække været inspektør for statsfængslet i
Nyborg.
Onsdag 17. marts
Verden rundt med marimba. Kom og oplev
Kai Stensgaard fra Stige, som underholder
på marimba. Han er den første i Danmark,
som har gjort marimbaen til sit levebrød.
Efter konservatoriet tog han til Los Angeles for at studere marimba hos en marimbaekspert og året efter til New York.
Onsdag 24. marts
Kvindefortællinger ved sognepræst Laila

Groes. Vi skal høre om bibelens seje kvinder, lækre Eva, Sara,der stod bag dør og lo,
Rebekka, der gjorde forskel på sine drenge,
den trofaste kloge Ruth og Maria, der blev
mor til verdens frelser.
Onsdag 31. marts
Fynske forårsfornemmelser. Tidligere
lærer og museumsleder ved Odense Bys
Museer, Frede Madsen. Et causeri, der
indeholder fællessange (forårssange) afvekslende med fortælling og oplæsning om
”forårsbebudere”. Forårsbebudere viser sig
ofte i lyrik, musik og i billeder fra naturen
og fremkaldes i menneskers sind, når de
rette strenge aktiveres.
Onsdag 7. april
Har de det godt i USA? Museumschef
Torben Grøngaard Jeppesen, Odense fortæller om de danskere, der udvandrede til
USA og deres efterkommere.
Onsdag 14. april
Tøj til damerne og herrerne. Vi får besøg
af Damernes Butik, som fremviser forårets
dame- og herretøj. Kom og få en hyggelig
eftermiddag.
Onsdag 21. april
Vold og religion i en familie. Kirsten Bork,
Ribe har valgt at fortælle om 13 år af sit
liv. En rejse gennem følelser og tanker, en
rejse, der endte godt. Der er lagt op til debat og spørgetid.

Gudstjenester
Søndag 14. februar kl. 14
Fastelavn. Børne- og familiegudstjeneste med tøndeslagning ved Laila Groes
og KFUM og K-spejderne. Nærmere
omtale i næste nummer af Kuréren.

Gudstjenester
på Lokalcenter
Lille Glasvej
Torsdag 7. januar kl. 13.30
Torsdag 11. februar kl. 13.30
Ved Laila Groes

Salmesang for alle
Tirsdag den 9. februar fra klokken 19.30
er der salmesangaften med kirkens
voksenkor og organist. Fri entré for alle
interesserede.
Irina Natius

Onsdag 28. april
Bemærk: Ingen cafe.
Onsdag 5. maj
Musikalsk eftermiddag med revyminder.
Merete Beltoft synger, når Svens Trio tager fat på de gamle revyminder. Hun skulle
kunne synge både som Marguerite Viby,
Liva Weel og Elga Olga, eller i hvert fald
vække minder om dem.
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Bolig søges
4-værelses bolig med adgang til
have eller altan søges af enlig mor
med to børn. Husleje max kr. 5500,
og beliggende helst i eller ved
Åløkkekvarteret.
Kontakt via sms: 31 19 92 22

Henvendelse
til kirken

Kirken varetager samfundets grundlæggende personregistrering - også for
personer uden for Folkekirken.
Når man får et barn: Fødselsanmeldelse afleveres til kirkekontoret snarest
efter fødslen. Brug eventuelt postkassen. Ugifte par får normalt faderskabet
anerkendt ved samtidig at aflevere en
Omsorgs- og Ansvarserklæring.
Dåb: Henvendelse til sognepræsten.
Navngivelse uden dåb:
Henvendelse til kirkekontoret.
Navneændring:
Henvendelse til kirkekontoret.
Bryllup: Dato for vielse aftales med
præsten. Dernæst henvender man sig til
kommunen (Borgerservice, Skulkenborg
1), hvor der udstedes en prøvelsesattest.
Husk dåbsattest. Prøvelsesattest og dåbsattest afleveres hos sognepræsten, og der
aftales nærmere.
Dødsfald: Aftale om begravelse sker
ved henvendelse til sognepræsten – som
regel via en bedemand, der også ordner
de praktiske ting.
Præsten: Præsten er en personlig
præst for hvert enkelt folkekirkemedlem
i sognet. Det betyder, at hun med sin
tavshedspligt og sin neutralitet står til
rådighed for alle sognets beboere.
Se også: Www.hanstausenssogn.dk

Generalforsamling
i fåreholderlauget
I Åløkke Fåreholderlaug holdes
generalforsamling ifølge vedtægter
tirsdag den 9. februar kl. 19 i
spejderhytten.
Der er valg til bestyrelsen
samt til suppleantpost.
Tidligere formand for Fyns
Fåreavlere Svend Ove
Jørgensen vil komme og
fortælle og give råd om sine
erfaringer om fåreavl. Der serveres som
sædvanlig øl og vand, hjemmebagte boller
og kaffe.
Vi kan heldigvis fortælle, at der nu er helt
normale forhold hos fårene. Det er igen

en fornøjelse at komme ned på folden,
hvor vi aldrig mere oplever stressede dyr,
uforklarlige dødsfald eller klippet hegn. Vi
har fået foretaget en jordbundsanalyse, der
viser, at området er sundt nok til fårehold.
Fårene har fået besøg af en vædder,
hvilket de ser ud til at nyde, men han er
noget galhovedet, når det drejer sig om
mennesker. Hvis man vender ryggen til
ham, kan man risikere at få et ordentligt
los, så der er fornøjelsen ret begrænset.
Derfor er vi som regel to personer, der
tager tjansen med at fodre.
Tak for de bidrag, vi har fået, til vore
allesammens får.
Åløkkekvarterets Fåreholderlaug

Støt fårene for 50 kr. 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

Pris for annoncer i Kuréren

travleste og mest spændende. Derudover
er der to begivenheder som laugsmedlemmerne tager sig af: Vores bod ved
Majfesten og den årlige lammespisning i
sensommeren.
Hvem kan være med? Alle, der bor i
Åløkkekvarteret og Dæhnfeldts Villaby,
samt på Jernbanevej, Bakkevej, Kildetoften og Skellet
Hvad koster det? 50 kroner om året,
Beløbet kan indbetales på reg.nr. 1551,
kontonr. 0208736.
Du er velkommen til at kontakte os for
yderligere information.
Bodil Fauerskov 66 13 78 60

Alpha Trio spiller i Hans Tausens Kirke
28. januar kl. 19.30. Entre: 50/25 kr.

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
- 10 numre.
Private annoncer (ikke kommercielle): Gratis
Kommercielle (fx boligannoncer) 250,- pr. stk.
Send til: bladetkureren@yahoo.dk
eller ring til Henrik Gram (30 92 42 99)

Omtalt i forrige nummer af Kuréren
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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 28 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.

AVISMESTRE - 6.b fra Åløkkeskolen deltog i den fynske aviskonkurrence, hvor
skoleklasser dyster om at lave den bedste avis. Klassens avis var så god, at den blev
belønnet med 3. præmie i kategorien op til 7. klasse. Første- og andenpladsen gik til to
7. klasser, så 6.b blev bedst placeret af de fynske 6. klasser, og de slog mange 7. klasser
undervejs. Foto: Kuréren.

Kirketjener: Hanne Josefsen,
Bogensevej 10, Næsby.
Tlf. 24 76 99 61. Fridag mandag.
E-mail: hannejosefsen@nal-net.dk.

Opslagstavlen
Opslagstavlen hænger altid 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.

Menighedsrådets formand:
Frank Lindegaard Nielsen,
Johannevej 6, tlf. 66 14 58 20,
Mail: franklindegaard@gmail.com
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.

Har du set min
skraldespand?
Vi var ellers lige så glade for den nye
skraldespand til pap, plastic og metal.
Men siden vi stillede den ud til tømning
22. december har vi ikke set vores spand
med det blå låg. Nogen - og Odense
Renovation siger, at det ikke er dem
- er altså kommet til at fjerne vores
skraldespand. Og det er mig, der skal
betale for at få en ny. Så hvis du har set
en herreløs skraldespand i området, må
du gerne give lyd fra dig. Jeg tilbyder
frit lejde og fuld diskretion.
Hans Faarup, Dronning Olgas Vej 16,
mob: 29 29 13 52

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.

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.

Det var en skraldespand af denne type, der
forsvandt 22. december.
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Hans Tausens Kirke på nettet:
www.hanstausenssogn.dk

Kalenderen
Januar
6.: 		Mette L. Kristensen i Ons-		
		dagscaféen kl. 14.30-16.30
13.: Børge Jensen i Onsdags		caféen kl. 14.30-16.30
20.: Carl Erik Lundgaard i Ons-		
		dagscaféen kl. 14.30-16.30
20.: Høring om idræt i Åasen kl.
		19.30. Se omtale side 2
27.: Finn Ekkelund i Onsdags		caféen kl. 14.30-16.30
28.: Koncert med Alpha Trio i kir 		ken kl. 19.30

Jubilæum i kirken
Søndag den 29. november holdt menighedsrådet reception for formanden, Frank
Lindegaard Nielsen, som da havde været
i rådet i 25 år. Herover får han gaver og

blomster overrakt af Marie Toxværd Smet
på vegne af rådet og personale.

Tekst og foto:
	
Poul Tornøe Knudsen

Møder i menighedsrådet i 2010
I 2010 holdes der menighedsrådsmøder i
kirkens mødelokale følgende dage fra kl.
17 til 19:
14/1, 18/2, 25/3, 22/4, 27/5, 24/6, 26/8,
21/9, 21/10 og 16/11.
På mødet den 25/3 behandles kirkens regnskab for 2009.
Møderne er offentlige, og dagsorden og
beslutningsreferat hænges op i kirkens
udhængsskab. Postliste og øvrigt materiale

til de enkelte dagsordenspunkter kan ses på
kirkekontoret.
Menighedsrådet ved Hans Tausens Kirke

Februar
3.: 		Ole Jacobsen i Onsdags		caféen kl. 14.30-16.30
9.: 		Generalforsamling i fårehol-		
		derlaug kl. 19 (se side 10)
9.: 		Salmesangaften i kirken kl. 		
		19.30
10.: Musikalsk eftermiddag i Ons		dagscaféen kl. 14.30-16.30
17.: Ole Meldgaard i Onsdags-		
		caféen kl. 14.30-16.30
24.: Ole Kobbergaard i Onsdags		caféen kl. 14.30-16.30
25.: Koncert med Spirit of New 		
		Orleans i kirken kl. 19.30
Marts
10.: Generalforsamling i grundejer		foreningen i Åasen kl. 19
11.: Peter A.G. Nielsen (Gnags)
		taler i kirken kl. 19.30
25.: Manderevy - snigpremiere
26.: Manderevy - premiere
27.: Manderevy - sidste aften
April
15.: Koncert med Ensemble Oblik i
		kirken kl. 19.30

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

