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To spor frem for lyskryds
17. november deltog 21 beboere i gademøde om det kommende lyskryds ved
Prinsesse Maries Allé og Rugårdsvej
(omtalt i Kuréren 9).
Da det både er skole- og
kirkevej var børnefamilier og kirkegængere
repræsenteret. Grundejerformand Carsten Myhr
beskrev kommunens planer
for lyskrydset, og fremførte foreningens
grundlæggende holdning om, at Rugårdsvej bør være tosporet. Så var ordet frit.
En syntes, det er mærkeligt, at hellerne
skal blive stående, når der ikke må være
fodgængerovergang i det nye kryds. I det
hele taget undrede flere sig over, hvorfor
der ikke må være lyskryds for fodgængere.
Myhr forklarede, at det er fordi kommunen
mener, det er for farligt.
- Og så slipper kommunen for ansvaret,
når der køres en fodgænger ned, lød en
bemærkning.
Stor omvej for at krydse gaden
En beboer fremhævede det meningsløse i,
at fodgængere fremover kun kan passere
Rugårdsvej ad ”undergangen” ved Langesøstien.
- Hvis man som gangbesværet har været
i Tarup Center med bussen og kommer
tilbage til Åløkkekvarteret, kan man ikke
stige af og krydse vejen ved kirken. Og
heller ikke gå under, når man jo er gangbesværet. Man skal fortsætte med bussen ind
til Kongensgade, for dér at skifte til en bus,
der kører ud ad Rugårdsvej til stoppestedet
over for kirken, forklarede han.
Også den kommende lukning af Ambrosius Stubs Vej vakte undren:

På grund af kulden rykkede mødet hurtigt indendøre i kirken. Foto: Kuréren

- Ved at lukke den vej fjerner man et godt
sted for venstresvingskørsel til kvarteret.
Ved Rasmus Rasks Vej er muligheden for
at dreje til venstre på Rugårdsvej for at
komme ind i Dæhnfeldts Villaby dårlig,
blev det påpeget
Nogle beboere fra Karl Withs Vej frygter,
at lukningen af Ambrosius Stubs Vej vil
give mere trafik hos dem.
Der blev stillet forslag om, at grundejerforeningen skal arbejde for at trafiksanere
Stadionvej med bump, og en deltager mindede om økonomiens betydning:
- Der er i kommunens budget afsat 1,2
millioner til at fjerne sortpletstatus for Rugårdsvej. For det beløb kan man ikke gøre
vejen to-sporet. Derfor må vi sikkert nøjes
med et lyskryds, argumenterede han.
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Flere mente, at der er for meget trafik på
Langesøstien af cykler og knallerter i fuld
fart ned ad bakken til at gående kan træde
ud på stien fra trappenedgangen bag kirken. Der blev foreslået at lave en ekstra
indkørsel til kirken.
Konklusion: Helst to spor
Vi tillader os at konkludere, at der på mødet var enstemmig opbakning til at kvarterets førsteprioritet er, at Rugårdsvej bliver
to-sporet (som Hjallesevej).
Men er det realistisk?
Og bør vi arbejde med en forsøgsordning
som på Åsumvej? Her er der sat midlertidig afspærring op, sådan at Åsumvej indsnævres fra to til ét spor ved for eksempel
(Fortsættes næste side)

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
Rikke Borup,
Rugårdsvej 80
Peer Jochumsen,
Ambrosius Stubs Vej 2
SUPPLEANTER:
Søren Bach-Hansen,
Ny Kongevej 16
Pelle Funder Michelsen,
Abigaelsvej 1
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.

JULETUR - KFUM-spejdernes Gråbrødregruppe, som holder til i hytten ved Åløkkeskoven har været på den årlige juletur, som i går gik til Hylkedam ved Gelsted. Der er op
mod 30 spejdere i troppen efterhånden, og de fleste bor i Åløkkekvarteret. Foto: Kuréren

Gademøde
om lyskryds
Fortsat fra forrige side
udkørslen fra Lærkeparken. Forsøget løber
frem til sommerferien, hvor det skal evalueres. Overført til Åløkkekvarteret ville det
svare til, at man blokerede det højre spor af
Rugårdsvej nogle meter før Prinsesse Maries Allé, når man kører mod Tarup.
Hvis kommunen gennemfører beslutningen
om lyskryds ved kirken, var forsamlingen
enig om, at der skal arbejdes for en lysreguleret fodgængerovergang over Rugårdsvej. Eventuelt bare en enkelt overgang.
Efter mødet kontaktede grundejerforenin-

gen højt placerede embedsmænd og meddelte, at det ikke holder med den lyskurv,
og at vi fastholder kravet om at gøre Rugårdsvej tosporet.
- Gademøder er en god ide. Ordet er frit,
man kan mane rygter i jorden, og der kan
komme nye ideer frem, som ingen andre
havde været opmærksomme på før. Vi møder folk på det sted, det handler om, siger
grundejerformand Carsten Myhr:
- Vi synes det er direkte beboerdemokrati.
De mennesker, der er berørt og har noget
at sige, kan møde op, og de bliver hørt
og præger processen på et meget tidligt
tidspunkt. Som I nok har bemærket, har vi
gjort meget brug af gademøder det seneste
års tid. Og det vil vi fortsætte med.
Peer Jochumsen
og Hans Faarup

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

Du har idéen
sammen gør vi
den til virkelighed
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Bliv medlem af STARK SelvByg. Henvend dig i forretningen eller se mere
på STARK.dk. Få automatisk adgang til en lang række fordele:
Projektrådgivning
Af uddannet STARK SelvByg
konsulent
Speciel projektpris
Ved alle større byggeprojekter
Koordinering af materialer
og levering
STARK SelvByg hjælper med
håndtering af logistik
Et personligt website
Relevant materiale, nemt
tilgængeligt

Klaus Jensen
Konsulent

Martin Kjølby
Jørgensen
Konsulent

Mulighed for at
booke møde
Med din STARK SelvByg
konsulent
Medlemspriser
Påvirkes af omfanget af dit
projekt eller dine løbende
vedligeholdelseskøb
Medlemstilbud
Løbende gode tilbud – kun til
medlemmer

Nils Ellekjær
Konsulent

Invitationer
Til specialarrangementer
Henvisning til håndværker
Oversigt over håndværkere hos
STARK og på STARK.dk
Adgang til hjælp via mail
På STARK.dk
Adgang til byggevejledninger
På STARK.dk

Odense Tømmergaard
Jarlsberggade 10 · 5000 Odense C · Tlf. 63 15 63 63

Seneste nyt om
bump i villabyen
Næste skridt i arbejdet
med trafiksanering i
Dæhnfeldts Villaby er
et møde på Odense Slot
29. november, hvor
beboere fra villabyen
og bestyrelsesmedlemmer
fra Åløkkekvarterets Grundejerforening
mødes med kommunens trafikplanlæggere. Det er efter dette blads deadline, så
det vender vi tilbage til i næste nummer.
Mødet er kommet i stand efter vores
serie af gademøder i sommer.
Med hensyn til Åløkke Allé-området er
vores arbejde med trafiksanering her sat
i bero på grund af alle de nye forslag til
omlægning af trafikken i den del af kvarteret. Der er ingen grund til for eksempel
at købe fire dyre bump, hvis det viser
sig, at vejen et halvt år efter skal lukkes
for trafik i den ene ende.  Carsten Myhr

Kor ved de ni læsninger
H.C. Andersen Koret synger med ved de
ni læsninger i Hans Tausens Kirke 12.
december klokken 19.
I denne stemningsfyldte aftensang efter
engelsk forbillede
indbydes alle til at
høre de bibelske fortællinger om skabelse,
syndefald, profeti og Jesu fødsel.
Læsningerne som forskellige fra menigheden står for, veksles med kormusik og
salmesang.
For musikken står H.C. Andersen Koret,
dirigeret af organist Henrik Møller Jensen,
og pianist Marie Sønderby spiller til.
Efter gudstjenesten indbydes alle til gløgg
og æbleskiver. Liturg ved gudstjenesten er
Laila Groes.
H.C.Andersen Koret synger følgende:

”My Lord, What A Morning”, ”Ave verum
corpus natum” (Elgar), ”En rose så jeg
skyde”, ”Gabriels budskab”, ”Luk julefreden ind”, ”Solen er slukket”, ”Stille nat”,
”Hymn to Freedom”.
Koret blev etableret i 1997 og er et firstemmigt blandet kor bestående af 35
dygtige amatørsangere, som optræder ved
forskellige lejligheder for eksempel kirkekoncerter, officielle begivenheder og
private arrangementer.
Korets repertoire er alsidigt og spænder fra
kirkemusik, danske sange, musicals, popnumre til klassiske værker. Digteren H.C.
Andersen har lagt navn til koret, og på
repertoiret finder man flere af hans kendte
tekster, samt mindre kendte digte, der er
sat musik til.
	

Irina Natius/Tove Olsen

H.C. Andesen Koret står for den stemningsfulde musik. 

Foto: www.hcakoret.dk

Menighedsrådets
kommende møder
I første halvår 2011
holdes der menighedsrådsmøder i
kirkens mødelokale
følgende dage kl.
17-19: 25/1, 3/3, 14/4, 12/5, 16/6.
På mødet den 3/3 behandles kirkens
regnskab for 2010. 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

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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FORKVINDE:
Rikke Trads
Dronning Olgas Vej 48
66 12 88 33, mail: trads@live.dk
SEKRETÆR:
Anne Due Iversen
Mogensensvej 18, 60 45 52 56
mail: annedueiversen@gmail.com
KASSERER:
Jacob Thaarup
mail: jthaarup@hotmail.com
PORTEN OPPE IGEN - Den nye skovport på Åløkkevænget bag Johannevej er lavet af
samme træ som man har brugt ude ved Skovsøen. Det kan stå i 60-80 år uden problemer
i det danske klima. Porten har sådan set ikke noget formål, men den har bare altid været
der. Lige indtil den blev revet ned, fordi der skulle stå et elskab (kan skimtes bag den højre
stolpe). Det klagede vi over, og så kom der en ny. Hvis nogen har lyst til at male den i den
gamle sorte farve, kan vi nok finde pengene til noget maling
Grundejerforeningen

Tak til præmiesponsorerne
9. november holdt vi et yderst velbesøgt
andespil på Åløkkeskolen, hvor overskuddet går til Klub Å-Fri, den forældredrevne
aftenklub for kvarterets unge fra 5.til 7.
Tak til:
Skousen
OB’s fanklub
Odense Dyrehospital
Pizza Pantani
Kornbageren
Flemmings Cykler
Odense Marcipan
Salon Mix
OBBC
Perlen
AV Center

klasse. Vi vil gerne takke de mange sponsorer, som gav præmier til andespillet.

Klub Å-Fri

Dansk Vinduespoleringsservice
Åløkkesholm
Herstal
Kodak
Alfred & Kamilla
Dansk Skiltecenter
Sydbank
Jysk Sengetøjslager
Netto
Føtex
News

Zumba House
Wellness
Bull
Suntan
Cykelshoppen
Print Station
Capella
TV2
Avis
Donnerup

KOMMUNIKATION:
Signe Ryge
mail: siry@tv2fyn.dk
24 79 50 36
MENIGE MEDLEMMER:
Erling Janum, Rasmus Rasks Vej 8,
mail: erling.janum@nal-net.dk
Dorthe Kingo Thruelsen, Ny Kongevej 43,st, mail: dogs@nalnet.dk
Mogens Michael Møller
Ny Kongevej 17,
mail: familien.moeller@nal-net.dk
SUPPLEANT
Bodil Fauerskov
ARBEJDSGRUPPE
Betina Ludvigsen, Trine Bruun
Sørensen
KONTINGENT: Medlemskab af
Åløkkeliv koster 100 kr. årligt pr.
husstand. 50 kr. for pensionister.
Kontakt kassereren, hvis du vil støtte
kulturarbejdet i kvarteret.

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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82 år i Åløkke
Ebbe Trap Christensen, 84 år.
JEG ER født 19. marts 1926 på ”den rigtige side”
af Rugårdsvej, nemlig på Dronning Olgas Vej,
hvor vi boede til leje. Dengang gik folk meget op
i, hvor i området de boede. I gamle dage var der
tre kvarterer – Åløkke, Dæhnfeldt og Snapind,
som bestod af de små sideveje fra Stadionvej og
ned. Snapind var i gamle dage en stationsby med
egen station. Og det var altså finest at bo til højre
for Rugårdsvej.
JEG NÅEDE kun at bo tre måneder på Dronning
Olgas Vej, for da jeg var blevet født, ville mine
forældre gerne have eget hus. Så købte de hus
på Rasmus Nielsens Vej 13. Da de fortalte det
til naboerne, blev de kede af det og sagde, at så
kunne de ikke komme sammen med dem mere.
Man kunne ikke komme sammen med nogen
på den anden side. Sådan var det dengang. Der
var et meget stort skel mellem hvor man boede.
Vi Snapinddrenge havde præcist opmålt vores
del af skoven. Dér skulle Åløkke-drengene ikke
komme.
I MIN FAMILIE var vi kun fem børn, men otte
børn var ikke ualmindeligt i vores nye gade. Vi
var op mod 30 drenge på vejen – og det højeste
husnummer på vejen var 20! Der var et fantastisk
sammenhold i den gade. Husene var også specielle. Tre fjerdedele af dem var rene træhuse. Mine
forældres var mursten udvendigt, inderst træ. De
gav 6000 kroner for det.
JEG BOEDE i huset indtil for to år siden, altså
82 år i det samme hus. Det var ikke et stort hus,
7 x 7 meter med førstesal. Vi syntes alligevel, at
der var god plads. Da jeg blev gift, havde jeg min
gamle mor boende, og så forlængede vi huset, så
hun kunne bo der.
VI HAVDE også vores egen sø dengang. Ved
Rasmus Nielsens Vej og ned langs Stadionvej
mod Rugårdsvej. Da banen skulle graves under
Rugårdsve,j skulle de af med al jorden. Al den
jord blev kørt på vores sø, Snapind Sø. Så var det
slut med den.

dengang, så vi kunne ikke blive konfirmeret der
– det måtte vi gøre i domkirken.
DER VAR masser af butikker i kvarteret, da jeg
var dreng. Der var blandt andet et mælke-udsalg
på vores vej i nummer 22. Lidt længere henne,
i nummer 28, var der æggehandel. På hjørnet af
Rasmus Nielsens Vej og Hans Svanings Vej blev
der af min far lavet en fabrik, hvor de lavede
trækasser til GASA og andet. Men jeg var møbelsnedker og lavede det senere om til møbelsnedkeri.
MØBELSNEDKERIET kom til at fylde mit liv
arbejdsmæssigt. Da jeg startede, var Odense Danmarks møbel-by, der var 200 møbelværksteder. I
dag er der ingen. Jeg havde fire faste mand til at
hjælpe, men tegnede selv. Og det gik faktisk ret
godt.
JEG ER ikke så kendt i Danmark, men har møbler
stående rundt omkring mange steder i verden. Det
begyndte for alvor, da jeg solgte et bord til shahen af Persien. Jeg stod på møbelmesse i Køln, da
shahen med følge kom forbi. Og han ville gerne
købe et bord. Det var starten på en god eksportvirksomhed for mig. Jeg har nu holdt 50-års jubilæum med min møbel-virksomhed. Og jeg har da
også noget udstillet på Museum of Modern Art i
New York!

NU ER JEG ikke så godt gående mere, og vi er
flyttet til Næsby. Det er utroligt svært at flytte
efter så mange år det samme sted. Men jeg har
jo et godt helbred og har et lille job i kirken en
gang om ugen, så jeg klager ikke. Min kone har
lært at spille harmonika, og så tager vi rundt til
harmonikatræf med campingvognen. Jo, det går
skam godt.

Tekst: Signe Ryge
Foto: Skovdal & Skovdal

HANS TAUSENS KIRKE skulle egentlig havde
ligget på Mads Hansens vej, men så viste det sig
at det havde været galgebakke. Så gik det ikke.
I gamle dage var de meget bestialske, de puttede
folk i tønder og rullede dem ud i søen. Så i stedet
fik kirken sin nuværende placering.

STAFETTEN
sendes rundt fra
beboer til beboer
i Åløkkekvarteret.

JEG BLEV konfirmeret af den første præst ved
Hans Tausens Kirke. Det var kun en kirkesal
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Løsning på vej
i adresse-sagen
I 14 år har en række
beboere, hvis grunde
ligger på Rugårdsvej,
men har indkørsel på
Christen Kolds Vej
haft en sag kørende med
kommunen. Seks ud af ti ejendomme
ønsker at ændre adresse fra Rugårdsvej
til Christen Kolds Vej. Åløkkekvarterets
Grundejerforening var i den forbindelse
inviteret til møde 8. november på Odense Slot med rådmand Jan Boye og en
embedsmand. Vi fremførte vores gode
argumenter, og påviste at kommunen
ikke selv havde flere argumenter tilbage
mod adresseændringen.
Rådmanden var enig med os. Vi fik
derfor et ja, som dog var betinget af en
høringsrunde, hvor brandvæsen, politi,
post og renovation skal høres. Det kunne jo være, de havde noget at indvende.
Men hvis ikke de har væsentlige indsigelser, så kan adresserne flyttes.
Vi vender tilbage, når der er nyt.
Carsten Myhr
Formand for grundejerforeningen

Julegudstjeneste
for de allermindste
Tirsdag den 7. december kl. 10 til cirka
11 for vuggestuebørn og dagplejebørn.
Onsdag den 8. december kl. 10 til
cirka 11 for børnehaver. Samtlige
daginstitutioner indbydes med
pædagoger, men har far og mor eller
bedsteforældre tid og lyst er alle
hjertelig velkommen.
Laila Groes

Julespil i Hans
Tausens Kirke
Torsdag den 16. december klokken
19 opfører 3.b fra Åløkkeskolen
juleevangeliet. Forældre, søskende
og bedsteforældre og alle andre er
velkommen. Fredag den 17. december
opføres julespillet for Åløkkeskolen
Vi ses.
Inger, Sanne, Arne, Fedor,
Ditte og Laila
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Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
December 2010 og januar 2011
Søndag 5. december kl. 10
Anden søndag i advent
Lukas 21,25-36; Der skal ske tegn i sol
og måne.
Børnekoret synger ved gudstjenesten
Efter gudstjenesten holder vi julefrokost
og synger julen ind.
Pris for deltagelse: 25 kroner.
Søndag 12. december kl. 19
Tredje søndag i advent
De ni læsninger. H.C. Andersen Koret
medvirker. Se omtale side 6
Søndag 19. december kl. 10
Fjerde søndag i advent
Johannes 1,19-28: Jøderne spørger
Johannes Døberen, hvem han er.
Prædikant: Hans Jørgen Jeppesen
Fredag 24. december
kl. 14.30 og 16
Juleaften
Lukas 2.1-14; juleevangeliet
Lørdag 25. december kl. 11
Juledag
Lukas 2.1-14: juleevangeliet
Søndag 26. december kl. 9
2. juledag
Mattæus 23,34-39; Jerusalem,
Jerusalem!
Prædikant: Hans Jørgen Jeppesen
Lørdag 1. januar 2011 kl. 16
Nytårsdag
Lukas 2,21; Jesus omskæres otte dage
efter sin fødsel. Efter gudstjenesten
bydes der på champagne og kransekage
i våbenhuset.
Søndag 2. januar
Ingen gudstjeneste. Der henvises til
nabokirkerne. Kirkebil kan bestilles
Søndag 9. januar kl. 10
Første søndag efter helligtrekonger.
Lukas 2,41-52; Jesus som 12-årig i
templet i Jerusalem
(Fortsættes næste side)

Nu er det
jul igen
Julen berører vist de fleste, og når
vi nærmer os julen, bliver ens egen
historie meget tydelig, og billederne
fra barndom og opvækst kommer
myldrende.

FOR MIG begyndte
julen hvert år, når
adventskransen var
bundet, kalenderlys
og julekalender
stillet op og den
første julepakke
dukkede op.
Pakkerne var fra
min gudmor og
Laila Groes
bedsteforældre, som
Sognepræst ved
Hans Tausens Kirke boede på Ærø. De
kom i god tid med
post, og mor gemte
dem et nyt sted hvert år. Mine søskende
og jeg blev strengt formanet om ikke at
lede efter pakkerne, for hvis vi gjorde det,
blev det ikke jul. Men pakkerne var som
en magnet, og vi fandt altid mors snedige
gemmesteder. Vi kiggede forsigtigt ind
i skab eller skuffe, dristede os til at føle,
trykke – vende og dreje. Hvad var der i
pakken, mon det var den højt ønskede
dukke?
JULEAFTENSDAG kom træet på fod og
ind i stuen, og vi børn kunne næsten ikke
smage den gode julemad for bar spænding.
Efter maden skulle vi vaske op, og så
endelig blev lysene på træet tændt, og så
var det gavetid.
MEN DET at give gaver kan altså godt
volde kvaler. Det var ikke hvert år, at der
bag det glitrende papir gemte sig lige netop
det, jeg havde drømt og inderligt ønsket
mig. Skuffelsen lurede ikke kun hos mig,
men også hos den glade giver – for der var
jo brugt tid, penge og kærlighed på at finde
den helt rigtige gave.
MON ikke de fleste har oplevet noget
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lignende, at selv det at give hinanden gaver
ind i mellem kan volde slemme kvaler.
PRÆSTEN og psykoterapeuten Bent Falk
siger at problematikken med de ”forkerte
julegaver” hænger sammen med, at julen
er der, hvor vi alle sammen søger tilbage
til suset fra dengang, vi var børn og turde
være i nærkontakt med vores lyst og
længsel. I julen glæder vi os barnligt og
skuffes barnligt. De hårdest ramte er dem,
der nægter at se sig selv og deres kæreste,
ægtefælle, gamle mor, voksne barn og så
videre i øjnene som de er, og i stedet lever
livet i drømmen om noget andet. Julen er
”de ulægelige længslers tid”.
JULEN kan trods de store gaveindkøb
være de ulægelige længslers tid. Men det
kan også være en hjertes længsel – en
længsel efter at slå til, og det er langtfra
alle, der føler at de gør det.
JULEN er - netop på grund af de lyse
forventninger - også den tid på året, hvor
det kan være mørkt omkring os, hvor vi
bliver mindet om alt det, vi ikke har, alt det
vi har mistet, alt det som ikke længere er
godt, og som måske aldrig har været det.
JULEN forbinder vi med glæde og lys,
men julen er også for mange mennesker
den mest ensomme tid på året.
MEN lyset er her, for julenat fødtes
glæden og håbet ind i vor verden.
MEN, tør vi dog tro det? At det hele ender
godt, at der er juleglæde og lys nok til
alle. Det synes jo, når vi ser på den tid vi
lever i, langtfra sikkert. Det er jo kønt med
moderen og barnet og en krybbe, engle og
fred på jord, men har det noget med vores
virkelighed at gøre?
JA, for vi kan ikke mønstre det hele selv
– lyset, glæden, håbet – netop derfor
kom Gud til os, blev født i en krybbe
julenat for netop at skabe liv, glæde og

Familien på dette billede har ikke noget med Laila Groes’ familie at gøre. Men det fortæller den samme historie - om hvordan julen samler familien. Her en socialdemokratisk
familie et sted i Odense omkring 1930. Billedet kan ses på Odense Bys Museers hjemmeside, www.odensebilleder.dk, hvor der ligger tusindvis af historiske fotografier.

Foto: Biering/Odense Bys Museer

mulighed for os, der hverken har kræfter,
tro, kærlighed eller håb nok til selv at
holde blusset kørende. Det lille Jesusbarn
forvandler mørket til lys og løfter en flig af

stjernetæppernes lyseblå og lader os se et
glimt af Guds rige.
Glædelig jul
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Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
Søndag 16. januar kl. 10
Anden søndag efter helligtrekonger
Johannes 2,1-11; Brylluppet i Kana
Efter gudstjenesten frokost
Gudstjenester på Lille Glasvej
23.december kl. 10.30 - lillejuleaften
Torsdag 6. januar kl. 13.30

Åløkke Allé skal lukkes
Åløkke Allé syd for Dronning Olgas Vej
skal sammen med Toldbodgade være en
del af den såkaldte P-søgering. Det kan
betyde store ændringer for trafikken i
Åløkkekvarteret.
Det er ikke besluttet at
lukke Åløkke Allé, men
grundejerforeningen er
på et møde 8. november
med embedsmænd fra
kommunen blevet orienteret om planerne og bedt om at
give vores mening til kende.
Bestyrelsen i grundejerforeningen har den
holdning, at hvis valget står mellem ensretning eller lukning af Åløkke Allé, foretrækker vi en lukning.
Begrundelse: Åløkke Allé ville med ensretning stadig virke som en trafikflod
gennem kvarteret uden at det var til nogen
glæde for os.
Kommunens forslag
På mødet 8. november foreslog kommunen
at lukke Åløkke Allé ved Toldbodgade og
fjerne lyskrydset. Det er den løsning, kommunen helst vil have, fordi det nuværende
lyskryds alligevel ikke vil kunne afvikle
fremtidens trafik. Trafikmængden vil stige
på Toldbodgade, når den bliver en del af
P-søgeringen.
Kommunen foreslår desuden at lukke Abi-

gaelsvej og Åløkkehaven ud mod Toldbodgade. Hvis Åløkke Allé skal lukkes
ved Toldbodgade, vil Dronning Olgas Vej,
Abigaelsvej, Åløkkehaven og Johannevej
fortsat have adgang ud til Åløkke Allé. Det
betyder, at man skal ned mod Næsbyvej,
hvis man vil ud af kvarteret i bil.
Hvad betyder det?
Hvis du er til fods eller på cykel, er situationen uændret. Men det vil blive en
stor fordel for kvarterets beboere – og det
gælder specielt skolebørn – at de vil kunne
færdes frit hen over Åløkke Allé, fordi
trafikken vil være minimal. Det område
bliver bundet sammen på tværs.
Der er altså to alternativer: Ensretning eller
lukning. Der foretrækker vi lukning.
Kommunen har meddelt os, at der vil komme en ny type asfalt, som skal dæmpe støjen, på Toldbodgade og den del af Åløkke
Allé, der skal være en del af P-søgeringen.
Første betingelse
Vi kan kun acceptere denne løsning, hvis
der kommer et lyssignal ved Ny Kongevej.
Den vigtigste grund er hensynet til de syv
huse på den østlige side af Åløkke Allé og
øverste del af Toldbodgade. De mennesker
vil ikke kunne komme ud af deres huse, og
deres børn vil ikke kunne komme i skole,
hvis ikke der er et lyskryds ved Ny Kongevej. De ville være nødt til at skulle gå helt
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op til Rugårdsvej for at komme over vejen
og så tilbage igen for at komme over til
Åløkkeskolen.
Anden betingelse
Det andet hensyn er beboerne i Ny Kongevej-området plus alle dem, der har ærinde
til skole, de to daginstitutioner og ikke
mindst statsforvaltningen og alle de andre
nye aktiviteter ved Pakhusgården.
Vi forudsætter også, at cykelstien ad
Havnesporet bliver en realitet, altså at der
kommer en cykelsti som forlængelse af
Langesøstien ad det nedlagte jernbanespor,
forbi Åløkkeskolen ned under Åløkke Allé
og videre ned mod havnen.
En anden forudsætning er naturligvis, at
kanalforbindelsen åbner. Men det regner vi
jo med, at den gør i 2014.
Kom til borgermøde
Det har vi 25. november meddelt Odense
Kommune i det brev, du kan se på næste
side.
Hvad sker der nu? I januar skal vi mødes
med kommunens folk igen. Og 10. februar
holder vi borgermøde i Åasen om dette
emne. Mere herom i de næste numre af
Kuréren.

Carsten Myhr og Hans Faarup

Åløkkekvarterets Grundejerforening

Derfor skal vejene ændres
BAGGRUND: Alle de ændringer i trafikken, der skal ske i Åløkkekvartere, ligesom i byens øvrige kvarterer, skyldes,
at Odense Kommune nu tager de første
skridt af en 10-års plan for hvordan trafikken i byen skal ændres.

Vores brev til kommunens vejfolk afsendt 25. november 2011:
Vi nævnte under vores møde på Slottet, at det efter vores opfattelse er nødvendigt med en lyskurv i krydset mellem Ny Kongevej og Åløkke Allé, hvis Åløkke
Allé lukkes.

Planen hedder Trafik- og
Mobilitetsplanen og
blev vedtaget af byrådet
i juni 2009 efter flere års
forarbejde, høringer og
deltagelse af over 700 borgere. Formålet er at afskaffe gennemkørende trafik i Odenses centrum og få flere til
at cykle og tage bussen. Med kommunens
ord: ”Odense ser som den første kommune
i landet alle transportformer i et samlet
perspektiv, og der sættes fokus på gang,
cykling og kollektiv trafik. Grundlaget for
en spændende bymidte, der er let og attraktiv at komme ind til, er lagt bl.a. ved at få
fjernet den gennemkørende biltrafik.”
Målet er, at 40 procent flere tager cyklen,
at brugen af den kollektive trafik stiger
med 33 procent, og andelen af bilture reduceres med 16 procent. Der er afsat 250
millioner til at gennemføre planen fra 2011
til 2020.
Ringen gennem kvarteret
Det sker blandt andet ved at lave nogle
ringe, og vi bor i det område, hvor P-søgeringen skal gå igennem. Det er en slags
ringvej, der går rundt om centrum, og som
man kan trille stille og roligt rundt ad i sin
bil mens man leder efter en parkeringsplads. Deraf navnet. Toldboldgade og den
sydlige del af Åløkke Allé bliver en del af
P-søgeringen.
Den næste ring er den, vi i dag kender som
ringvejen. Motorvejen syd om byen og den
kommende kanalforbindelse er også en del

Der er en del trafik i dette kryds - der bor mange mennesker i området - der
er en skole - der er to daginstitutioner - der er etableret mange nye offentlige
og private virksomheder i Pakhusgården. Det vil give store vanskeligheder
for mange mennesker og virksomheder, der benytter bil som transport, hvis de
ikke kan komme ud af området.
Odense er en cykelby, og vi forventer, at en del af biltrafikken fra Åløkkekvarteret mod centrum bliver erstattet af cykler, når ændringerne træder i kraft.
Det bliver ikke sværere for beboerne i Åløkke at komme til centrum på cykel,
men det bliver meget vanskeligt at komme hjem igen, hvis der ikke er en lyskurv ved Ny Kongevej.
Der ligger nogle ejendomme i svinget Åløkke Allé/Toldbodgade - børnene
herfra kan ikke komme i skole, hvis der ikke er en lyskurv ved Ny Kongevej - vi
kan ikke forvente, at de skal passere en vej med op mod 30.000 biler i døgnet,
uden at have et signal. Deres forældre kan kun cykle fra området, hvis de kører mod havnen - og de kan kun komme hjem, hvis de kommer fra Rugårdsvej.
Eleverne fra Åløkkeskolen skal fra 7. kl. gå i skole på Vestre Skole - disse
elever kan ikke komme sikkert hjem uden en lyskurv ved Ny Kongevej.
Der er måske flere problemer, hvis der ikke etableres en lyskurv ved Ny Kongevej, men ovenstående er for os at se rigeligt. Jeg håber, I får indarbejdet
lyskurven i jeres næste oplæg.

af ringsystemet.
Ind og ud ad samme vej
Det store nye, som vi alle sammen skal
vænne os til er, at det i fremtiden kun
bliver muligt at køre ud og ind til byen ad
samme vej. Man kan altså ikke køre i bil
ind til centrum, krydse centrum og ud igen
på den anden side.
Samtidig bliver det heller ikke muligt at

H.O. TRYK

Fyns billigste 4 farvet tryksager.
Alt i print og kopi.
CD brænding med print.
www.hotryk.dk
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køre ”på tværs” mellem de forskellige bydele. Ideen er at man finder ud til en ring,
kører rundt og kører ind til der, hvor man
skal, og ud igen ad den samme vej.
Det er hovedprincipperne og baggrunden
for alt det, der sker med trafikken i øjeblikket.
Carsten Myhr og Hans Faarup
Åløkkekvarterets Grundejerforening

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

Når man får et barn: Fødselsanmeldelsen foretages af jordemoderen.
Det betyder, at gifte forældre normalt
ikke skal foretage sig noget, før barnet
skal have navn. For ugifte forældre
gælder det, at faderskabet skal registreres hurtigst muligt. Som regel kan
det gøres med en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Kirkekontoret sender
moderen blanketten, som skal bruges.
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

Odense Marineforenings mandskor sang sømandssange 3. november.

Juleferie i caféen
Atter er et succesfyldt år i
cafeen ved at rinde ud.
Vi ønsker alle en velsignet jul
samt et lykkebringende nytår.
Tak for den store opbakning
til vore arrangementer.
Den første caféeftermiddag
efter nytår er onsdag den 5.
januar 2011 kl. 14.30 - 16.30.
Her vil tidligere lærer Karin
Rosenbæk, Odense, fortælle
om, da hun i 2008 som 63årig tog på rygsækrejse i
Australien. Et spændende
foredrag ledsaget af billeder 50’er-fest i caféen 27. oktober med Niels Erik Clausen,
fra turen. Cafeen er åben for Valther Rasmussen og Lars Oxenvad.
alle.
Tekst: Christel Poetzsch
Bemærk prisen er 25 kroner
Foto: Gunner Bai Andersen
for kaffe/te og kage.
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Pokalhylden
KLUBMESTER - Jonas
Tvede (i midten) blev 6.
november klubmester i
judo i sin vægtklasse i
judoklubben Kodokan.
Jonas Tvede bor på
Thomas Overskous Vej.
Foto: Christian Tvede
Her 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.

Opslagstavlen
Denne nøgle, som
tilsyneladende er til en
hoveddør, blev fundet ved
”Tarzan-gyngen” i bunden
af det lille Åløkkevænge 9.
november. Den kan afhentes
hos Hans Faarup, Dronning
Olgas Vej 16 (29 29 13 52).

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.
Sognemedhjælper:
Ditte Hassing
tlf. 23 20 55 72
Email: dhassing73@hotmail.com

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,
Mail: franklindegaard@gmail.com

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.

Brummers Plads 31, 1.tv.
7. november: Malou Søderholm Roger,
Mads Hansens Vej 4
14. november: Noah Ladefoged Madsen,
Rugårdsvej 32, 1. th.
14. november: Malou Thrue Mikkelsen,
Rasmus Rasks Vej 1
14. november: Magnus Lærkegaard
Nielsen, Lumbyvej 28

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

Kirkekontor: Præstesekretæren
træffes på kirkekontoret ved kirken,
66 12 87 04, onsdag og fredag kl
15-17. Henvendelse kan også ske til
sognepræsten.
E-mail: hanstausens.sogn@km.dk.

Er det din nøgle?

Dåb
17. oktober: Ísak Ægir Hallgrímsson,

Vejviser til kirken

Dødsfald
Dato for begravelse/bisættelse
6. november: Hans Christian Schmidt,
91 år
13. november: Kaj Gregers Holmer,
82 år
17. november: Ulrik Hjorth, 44 år

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. 20 97 02 74.
Hans Tausens Kirke på nettet:
www.hanstausenssogn.dk
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Kalenderen

Julens
gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
Fredag 24. december
Juleaften
Kl. 14.30 og 16.00
Solist Dalia Pedersen på violin
Lørdag 25. december
Juledag kl. 11
Søndag 26. december
Anden juledag kl. 9
Lørdag 1. januar
Nytårsdag kl. 16
Efter gudstjenesten bydes der
på champagne og kransekage,
så vi sammen kan skåle nytåret ind

December
5.: Børnekoret deltager i gudstje		nesten kl. 10
7.: Børnekoret synger kl. 15 på
		Lokalcenter Lille Glasvej
12.: De ni læsninger kl. 19 i kirken
(se omtalen)
Januar
27.: Koncert med Fionia Jazz-band
		kl. 19.30 i kirken
Februar
1.: Lektor Henrik Jensen holder
		foredrag kl. 19.30 i kirken
10.: Borgermøde om trafik kl. 19
		i Åasen
10.: Koncert med Kiev Piano Duo
		kl. 19.30 i kirken
Marts
15.: Sanger Lars Muhl holder
foredrag kl. 19.30 i kirken.
April
5.: Provst Palle Jensen om B.S.
		Ingemann kl. 19.30 i kirken
September
13.: Kl. 19.30: Foredrag med sognepræst Kathrine Lilleør.
November
3.: Foredrag af Søren Brix Christensen kl. 19.30 i kirken

HANS TAUSENS KIRKE

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

