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FORKVINDE:
Rikke Trads
Dronning Olgas Vej 48
66 12 88 33
Mail: rikket@gf-forsikring.dk.dk
SEKRETÆR:
Anne Due Iversen
Mogensensvej 18
66 14 74 65
Mail: anne@dueiversen.dk
KASSERER:
Trine Bruun Sørensen
Rasmus Nielsens Vej 26
66 19 43 53
Mail: trinebruun@gmail.com

Peter A.G. Nielsen - kendt som forsanger i Gnags

Peter A.G. om livsglæde
Torsdag den 11. marts kl. 19.30 er der i
Hans Tausens Kirke foredrag med Peter
A.G. Nielsen, forsanger i bandet Gnags.
Emnet er ”Det sansende menneske – om
livsmod og livsglæde”.
Foredraget tager
udgangspunkt i det
postulat, at færre og
færre har sig selv
med i det, de foretager sig. Vi opdrages så
at sige til systematisk at sælge ud af os selv
– hele den sanselige tilstedeværelse, ikke

se, ikke høre, ikke dufte, ikke røre. Og når
vi mister de sanselige dimensioner, mister
vi følsomheden og evnen til at opleve sammenhænge og samhørighed – også med
naturen. Om den kunstneriske dimension
og kunsten som en måde at lære sig selv
at kende på. Om kunsten som udtryk for
den glædelige harmoni mellem ånd og
krop. Om oplevelsen af kunsten som det
væsentlige.Kom og hør en spændende og
engageret foredragsholder med et væsentligt budskab. Entré 50 kr.

Menighedsrådet
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BESTYRELSEN:
Erling Janum, Rasmus Rasks Vej 8
28 14 88 65
E-mail: erling.janum@nal-net.dk
Dorthe K. Thulesen, Ny Kongevej
43,st, 66 12 41 08
Mail: dogs@nalnet.dk
Mogens Michael Møller
Ny Kongevej 17, 65 90 62 03
Mail: familien.moeller@nal-net.dk
Signe Ryge, Pr. Maries Alle 25
24 79 50 36, Mail: siry@tv2fyn.dk
SUPPLEANTER
og arbejdsgruppe:
Bodil Fauerskov, Betina Ludvigsen,
KONTINGENT: Medlemskab af
Åløkkeliv koster 100 kr. årligt pr.
husstand. 50 kr. for pensionister.
Kontakt kassereren, hvis du vil støtte
kulturarbejdet i kvarteret.

Jan Boye indvier
gaderenovering
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.

Kom og vær med fredag den 9. april,
når rådmanden klipper snoren over på
Ny Kongevej og Prinsesse Maries Allé.
Åløkkekvarterets Grundejerforening har
tradition for at gøre en lille fest ud af det,
når vi skal markere nyheder i kvarteret.
Da Abigaelsvej blev spærret i den ene
ende, var der fadøl og pølser, da Jordemodersmutten fik sit vejskilt holdt vi en officiel ceremoni med isætning af skruer og
da Pakhusgården fik sit navn, inviterede vi
daværende borgmester Jan Boye til at kaste
glans over begivenheden.
Nu kommer Jan Boye igen, denne gang
i sin egenskab af by- og kulturrådmand.
Han har nemlig sagt ja til at være med til
at markere afslutningen på den store renovering af Prinsesse Maries Allé og Ny
Kongevej. ”Rejsegildet” finder sted fredag
den 9. april klokken 13, og alle beboere i
kvarteret er velkomne til at deltage.
- Vi er meget tilfredse med den flotte finish, som blandt andet har fjernet de 30-40
meter lange vandpytter efter regnvejr. Nu
skrider fortovene ikke mere ud til siden, og
beboerne kan fremover renholde fortove
og grus på passende vis, siger grundejerformand Carsten Myhr.
Håndværkere og chefer
Indbydelsen gælder først og fremmest alle
de brolæggere, asfaltarbejdere, rørlæggere
og andre håndværkere, der har arbejdet
på projektet på en måde, så beboerne er
blevet generet mindst muligt. Det er sin
sag at manøvrere tonstungt materiel rundt i

Boye og Myhr, da Pakhusgården fik sit
navn. Foto: Kuréren
månedsvis på en tæt befærdet villavej, som
også er skolevej.
Entreprenørerne er også inviteret, ligesom
der bliver sagt nogle ord fra kontorchef
Thomas Jaap, der er ansvarlig for kommunens vejdrift. Vejene har jo sådan set aldrig
været ude af drift, der har hele tiden været
trafik på dem, men grundejerforeningens
bestyrelse synes nu alligevel renoveringen
fortjener en symbolsk indvielse, og det er
her by- og kulturrådmand Jan Boye kommer ind i billedet.
Alle beboere i kvarteret er velkomne til at
deltage i indvielsen, hvor der serveres pølser, øl og sodavand.
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

Sorte egern i skoven
Beboerindlæg, der rejser spørgsmål
om træsorter i Åløkkeskoven og
deres betydning for dyrelivet.
Der har i den seneste tid i Fyens Stiftstidende været skrevet om det sorte egern på
Fyn, blandt andet i Åløkkeskoven.
Der stod, at man ville udsætte det sorte
egern på Langeland, hvor der ikke fandtes
egern, idet man var bange for, at det røde
egern ville fortrænge det sorte på Fyn,
og måske endda være årsag til, at det helt
uddøde.
Der stod også, at det kun var på Sydøstfyn,
at det sorte egern fandtes i Danmark, og
at man ikke kendte til dets tilhørsforhold.
Derfor blev man opfordret til at indsende
det sorte egern til nærmere dna-undersøgelse, hvis man fandt et sådant dødt.
Skovens sorte egern
Det affødte flere læserbreve, endda med
billede af et sort egern på et foderbræt ved
et hus ved Åløkkeskoven. Der stod også
om, at der var mange egern i skoven. Det
er rigtigt, at der stadig er sorte egern i
Åløkkeskoven, og at de også viser sig på
fuglenes foderbræt ved husene, men der er
ikke mange tilbage mere.
For år tilbage så vi i haverne langs skoven
tit op til fire egern løbe rundt efter hinanden. Nu kommer der bare et enkelt eller
sjældent to. Dengang var der også en overgang et rødt egern, som man var spændt
på, om det ville blive og yngle, måske endda med et af de sorte, men det forsvandt
efter nogle år.
Årsagen til de få egern i Åløkkeskoven
kan være flere ting. Blandt andet bliver det
efterstræbt af måren, men egern har brug
for nåletræer, som er dets normale tilholdssted, idet en stor del af dets føde foruden
nødder er frø fra grankogler. Også dets
sovested om natten er foruden i hule træer
også i nåletræer.
Nåletræerne er væk
Nåletræer findes så godt som ikke i skoven
mere. Da jeg var dreng, var der mange små
nåletræsplantager rundt omkring i skoven,
hvor både egern og fasaner kunne finde
deres sovepladser om natten. Fasanerne er
også så godt som forsvundet fra skoven,
og da vi aldrig ser ræve i skoven, så er de
manglende sovepladser helt sikkert en stor
del af årsagen.
For en del år siden spurgte jeg skovfolkene, mens de gik og plantede nye træer,

Der er stadig sorte egern (bagest) i Åløkkeskoven. Men ikke så mange som der har været.
De røde egern (forrest) breder sig. Billedet er hentet på www.squirrely.wordpress.com

hvorfor der ikke blev plantet nye nåletræer
i skoven, men kun løvfældende. Hertil blev
der svaret, at i Odense Kommune var der
ansat en ledende person med ansvaret for
skovene, som ikke kunne tåle at se et nåletræ i skoven!
Jeg vil opfordre Åløkke Skovlaug til at få
undersøgt, om man stadig har den indstilling i kommunen, eller om Park og Vej
i dag har planer om nu at plante nogle
nåletræsområder i Åløkkeskoven. Det vil
gavne både fasaner og egern, og aktuelt
være medvirkende til at redde det sorte
egern, som trods alt ser ud til at være i
tilbagegang.
Jeg håber, der vil komme et positivt svar
fra Park og Vej. Noget som helt sikkert vil
interessere mange.

Preben Grossmann,

Johannevej 19

Kommentar
Fra Åløkkekvarterets
Grundejerforening.
Tak for brevet, som
vi diskuterede på vores
bestyrelsesmøde i januar.
Vi mener, at du kan have meget ret i det,
du skriver, men da vi ikke er eksperter i
skovdrift, beder vi Åløkke Skovlaug om
– ligesom du foreslår – at tage en snak med
de ansvarlige i Park og Vej.
Eller for eksempel arrangere en tur i skoven med en skovansvarlig, som kan forklare, hvorfor man gør de forskellige ting.
Carsten Myhr,
formand for grundejerforeningen
(som har et egern i sit logo)

Skriv til Kuréren- den skriver til dig
Mail til: Bladetkureren@yahoo.dk
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Fakta om sult
• Flere end 1 milliard
mennesker lever i daglig
sult
• Hver dag dør 25.000
mennesker på grund af
sult. Børnene dør først
• 90 procent af
dødsfaldene skyldes
kronisk underernæring.
Hungersnød og krig er
blot årsag til 10 procent
• Kronisk underernæring
forårsager blindhed,
sløvhed, hæmmet
vækst og svækket
immunforsvar

I maj 2008 smadrede cyklonen Aila familien Sanas hjem og livsgrundlag. I november kunne de med
hjælp fra Folkekirkens Nødhjælp anlægge en ny køkkenhave. Foto: Rune Hansen

Giv sultne hjælp
til selvhjælp
Søndag den 7. marts 2010 samler Hans
Tausens Sogn ind ved Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsamling og går dermed til kamp mod sulten i verden.
Hvert sjette menneske på kloden får
ikke nok at spise.
En af årsagerne til,
at cirka en milliard
mennesker hver dag
må gå sultne i seng,
er klimaforandringer.
Klimaforandringerne rammer de fattige
hårdt. De har hverken råd eller teknologi
til at sikre sig mod tørke, oversvømmelse
eller stigende vandstand i verdenshavene.
Et af de områder, der er særlig udsat, er det
sydlige Bangladesh. Her trues omkring 20
milioner menneskers hjem og livsgrundlag af stigende vandstand og hyppigere

cykloner og tropiske storme. Folkekirkens
Nødhjælp og lokale samarbejdspartnere
hjælper folk på fode, når katastrofen har
ramt – og støtter folk, der arbejder på at
gøre deres landsbyer mere robuste, så de
bedre kan modstå modstå både stigende
vandstand og cykloner.
Pengene fra årets Sogneindsamling går
til Folkekirkens Nødhjælps internationale
arbejde, blandt andet i Bangladesh.
Meld dig som indsamler
Sidste år samlede vi godt 15.000 kroner
ind. I år håber vi at nå et endnu bedre resultat. Det kræver flere indsamlere, så alle,
der vil tage en tur med en indsamlingsbøsse, er hjertelig velkomne.
Det giver virkelig mening at samle ind.
En tur på to timer kan give 1000 kroner i
bøssen. I verdens fattige lande kan 1000
kroner udrette mere, end de fleste af os kan
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• Ofte skal der kun
ganske enkle ressurser
til, for at fattige bliver
i stand til at dyrke
mad nok til at være
selvforsynende; fx godt
sædekorn, ordentlige
redskaber og adgang til
vand
• Små forbedringer af
dyrkningsmetoder og
opbevaring af høsten
hjælper også

forestille os. Derfor er alle, der har lyst til
at bruge et par timer i frisk luft, velkomne
til at være med.
Indsamlingen sker i tidsrummet kl. 11.3013.30 med start fra Hans Tausens Kirke.
Fra kl. 11 udleveres indsamlingsbøsser,
ruteplan og andet materiale. Der vil også
være sat lidt mad frem, så du kan forsyne
dig lidt inden gåturen, og når du kommer
tilbage, vil der blive serveret lidt lækkert til
kaffen eller en anden forfriskning.
Vil du være med til at give verdens fattige
mulighed for at ændre deres liv?
Så meld dig som indsamler hos undertegnede på tlf. 66 14 58 20 eller e-mail:
franklindegaard@gmail.com.
På menighedsrådets vegne
Frank Lindegaard Nielsen

Sport handler også om
at gribe naturens muligheder, for eksempel
for at dyrke vintersport.
Allerede midt i januar
havde det frosset så
længe, at man kunne
stå på skøjter på byens
vandhuller. Billedet
her er fra hestefolden
mellem Jægerhusstien
og bålpladsen, hvor isen
var helt fantastisk jævn.
Foto: Henrik Gram

Nyt ord: Åløkkesport
Åløkkesport er endnu et Å-ord vi skal
forholde os til i kvarteret. Det er navnet
på et nyt projekt, som vi er nogle stykker, der forsøger at få stablet på benene.
Målet er at få organiseret det behov, der
er for idræt i nærmijøet. Første step var
en høring i Åasen 20. januar. Her blev
der brainstormet på dels hvilke former for
aktiviter man kunne tænke sig, men også
hvordan og hvor det skulle foregå.
Næste step er dette, som dels beskriver
planerne, dels er en opfordring til, at alle
med interesse for projektet tilkendegiver
deres interesse ved at skrive en kort mail til
aaloekkesport@gmail.com eller/og melde
sig ind i facebook-gruppen ”Åløkkesport”.
Her kan man kommentere projektet med
forslag og tanker. Når der igen er deadline
for Kuréren skulle vi gerne vide, om der er
tilstækkelig opbakning for projektet, eller
om vi skal sove videre.
Vi tror på, at der er et behov i Åløkkekvarteret for at dyrke sport på flere forskellige
planer:
1. Fristed for poder
Et fristed for poder fra ca. 4 til 7-års alderen og hvor man mødes og spiller noget
bold. Primært fodbold men også fra gang
til gang andre boldspil/lege. Dette vil

kunne skabe bro mellem børnehaver og
skolen.
a. I første omgang trænes der kun om søndagen – formiddag
b. I anden omgang kunne det være et par
gange om ugen - i forlængelse af, at Spedsbjergbussen kommer retur til børnehaven
c. Træner-jobbet kan gå på skift mellem
forældre, men der kunne også bruges ”store børn” fra 6. klasse.
d. Stedet kunne være på den nyligt genetablerede græsplæne ved Jægerhusstien
mellem Åløkke Allé og Næsbyvej. På
hverdag ved skolen - på sigt på bueskydningsbanen.

4. Petanque og krolf
Petanque-turneringer/krolf - øvrige idrætsgrene for de +40-årige.
a. Med samme samlingspunkt på faste
tidspunkter - i første omgang søndag formiddag.

2. Fælles løbetur
Fælles løbetur for alle aldre/niveauer
a. Med samme samlingspunkt på faste
tidspunkter - i første omgang søndag formiddag
b.Opdeling i niveau efter længde og hastighed.

Skriv en mail
Så skulle du have interesse i ovenstående
projekt, opfordres du hermed til at skrive
en mail til aaloekkesport@gmail.com, hvor
du skriver om du har:
1) Generel interesse
2) Specifik interesse
3) Kommentarer til projektet

3. Fælles cykeltur
Fælles cykeltur for alle aldre/niveauer.
Mountainbike i Åløkkeskoven
a. Med samme samlingspunkt på faste
tidspunkter - i første omgang søndag formiddag
b. Opdeling efter længde og hastigheder.
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5. Styrketræning i naturen
Styrketræning/smidighedstræning i naturen.
a. Faciliterne er der endnu ikke, men der
skal arbejdes på det eventuelt i samarbejde
med Skovlauget. Kommunen skal opstille
redskaber som man har det for eksempel i
Munke Mose.

Alle, der skriver, vil modtage direkte tilbagemelding pr. mail, når vi ved om tilslutningen er stor nok til, at projektet vil kunne
fortsætte.
Med sportlig hilsen
Henrik Gram

Anja Backmann Andersen: Jeg kommer fra Glamsbjerg, en
lille by ca. 20 km fra Odense. Jeg bor nu i Odense, hvor jeg holder
sabbatår efter at have overstået min studentereksamen. Udover
at arbejde i Hans Tausen Kirke, arbejder jeg også som handicaphjælper i Odense Kommune og er lige nu ansat hos en familie i
Sanderum, hvor jeg arbejder med deres 13-årige søn. Når jeg ikke
arbejder, bruger jeg meget tid på musik. Jeg både synger og spiller
fløjte. Jeg har altid sunget meget i kor og har også mit eget og jeg
er overbevist om, at min fremtidige uddannelse vil indeholde musik
i en eller anden grad. Det er rigtig rart at have et job som går godt i
spænd med hvad jeg gerne vil i fremtiden og som jeg føler jeg kan
få noget erfaring af.

Daniel Waade: Jeg er 21 og læser IVK, international virksomhedskommunikation, med tysk og engelsk på Syddansk
Universitet, på 2. semester. Jeg har været ansat i Hans Tausens
Kirke i godt og vel et år, men er først for nylig blevet hverdags/standard sanger. Jeg har tidligere sunget i blandt andet
Ansgar Kirke og Dalum Kirke og har fungeret som vikar i
stort set alle odenseanske kirker. Man kan også have set mig
fungere som organistvikar for Irina, da jeg til daglig også
spiller klaver. Jeg er pianist for Agnethe Bjørn og ansat på
Odense Musikskole som akkompagnatør, men det hele bliver
på hobby/semiprofessionelt niveau, da det er universitetet, der
trækker.

Aften med salmesang
Tirsdag den 9. februar kl.19.30 arrangerer Hans
Tausens Kirke en salmesangaften med præst
Laila Groes, organist Irina Natius og kirkens
voksenkor. Meningen er at høre og lære nogle af
de nye salmer at kende under mere afslappede
forhold. Vi håber, at alle fremmødte får lyst til at

synge med. Arrangementet er gratis, og der vil
være tid til at nyde en kop kaffe med kage til.
Voksenkoret består af fire sangere, der sammen
udgør en kvartet, sopran, alt, tenor og bas. Her
er en lille præsentation af hvert medlem.
Irina Natius, organist

Åløkkens Fysioterapi
Så handler du samme
sted som malermesteren
Fysioterapi, Holdtræning, Massage
Autoriserede fysioterapeuter
Tilskud fra sygesikringen Danmark

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

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

H3061
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Lars Johansen: Jeg er 28 år, stud. mag. i historie
og dansk virksomhedskommunikation. Jeg arbejder
for tiden ved Assens Kommune i Kultur og Udvikling,
hvor jeg forbereder mit speciale. Ud over at synge
i Hans Tausens Kirke, synger jeg også i drenge- og
mandskoret Syngedrengene ved Vor Frue Kirke i
Assens som koncertsanger.

Marit Carolin Clausen: Jeg er er født og opvokset i Flensborg, hvor
jeg allerede tidligt interesserede mig for musik, idet jeg har sunget og
spillet tværfløjte, klaver og marimba. For at uddybe denne interesse
startede jeg efter min studentereksamen fra Duborg-Skolen med at læse
musikvidenskab på Århus Universitet. Her fik jeg mulighed for at fordybe
mig i musikkens verden og oplevede derigennem nye aspekter af sang,
sangteknik og stemmeproblemer. Dette vakte en ny interesse i mig, som
førte til et studieskift til audiologopædi på Syddansk Universitet i Odense,
hvor jeg nu kan kombinere min sundhedsvidenskablige interesse med min
musikalske. Da dette dog er mere teoretisk, er det en stor glæde for mig at
spille tværfløjte og synge som sopran i Hans Tausens Kirke.

I gang med manual
for trafiksaneringer
I den kommende tid vil
bestyrelsen i Åløkkekvarterets Grundejerforening
arbejde på at lave en manual for trafiksaneringer i
fremtiden. Baggrunden er
de jævnlige henvendelser fra beboere om
støtte eller hjælp til trafiksaneringer af veje
i kvarteret.
Vi skal blandt andet have defineret hvilke
veje eller dele af veje, der naturligt ville
hænge sammen i et eventuelt projekt,
vi skal inddrage alle kvarterets beboere
ved at holde møder i områderne, vi skal
lave aftaler med kommunen om den rette
fremgangsmåde og endelig skal vi snakke
priser. Hvad koster bump og chikaner?

Kan man indhente nogle gode tilbud ved
at slå sig sammen? Kan en bank tilbyde
”bumplån”?
Der er en masse ubesvarede spørgsmål,
som vi skal have afklaret. Hvor mange –
eller hvor få – beboere på en vej, skal der
stå bag et ønske om for eksempel bump,
før vi går ind i det? Hvor stor en andel
skal den enkelte grundejer betale? Skal
der være rabat for for eksempel pensionister, arbejdsløse og studerende? Hvordan
betales? Hvad gør man, hvis nogen ikke
vil være med? Og hvad gør man, hvis der
ikke er penge nok. Emnet bliver taget op
på generalforsamlingen 10. marts.
Carsten Myhr
Formand for grundejerforeningen
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Alle kan hente
nøgle til elskab
I forbindelse med genopretningen af Den Gamle
Golfbane efter det store
kloakeringsarbejde, blev
der sat et elskab op nede
ved bålpladsen.
Her er der to almindelige 220 V strømudtag, så man kan sætte et musikanlæg eller
andet op til et arrangement. Skabet er låst,
og grundejerforeningen har fået tre nøgler. Den ene beholder vi selv, den anden
har skovlauget fået, og den tredje nøgle
har Åløkkeskolen.
Du kan altså henvende dig til skolen,
skovlauget eller grundejerforeningen, hvis
du vil låne en nøgle til at få strøm til et
arrangement.
Carsten Myhr,
grundejerforeningen

Generalforsamling
i grundejerforening
Åløkkekvarterets
Grundejerforening
holder general
forsamling 10.
marts kl. 19 i Åasen.

Fastelavn er mit navn
Og det skal fejres. Søndag den 14.
februar kl. 14 i Hans Tausens Kirke.

så ind i varmen og drikke kakao og spise
fastelavnsboller. Vi ses den 14. februar

Børn og voksne indbydes til børnegudstjeneste. Herefter skal vi slå katten af tønden
og kåre kattedronninger - og konger. Finde
den bedste og mest iderige udklædning, og

Laila og KFUMspejderne
Gråbrødre
Gruppe

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
I næste nummer af Kuréren kan
du læse mere om hvem der er på
valg og hvad der eller skal ske til
generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Store Affaldsdag
er i år 18. april
Igen i år er Åløkke Skovlaug primus
motor for Store Affaldsdag, som i år
er søndag den 18. april. Vi har i Åløkke
Skovlaug valgt at uddele præmier til
største stykke affald, mærkeligste stykke
affald og flest kilo samlet pr. deltager
i en gruppe. Vi mødes for enden af
Mogensensvej klokken 13 og samler
derefter i et par timer. Herefter mødes
igen til en øl og en vand sponsoreret af
skovlauget og til uddeling af præmier.
Læa mere i næste nummer
Anders Munch
Formand for Åløkke Skovlaug

Der bliver altid gået til den til fastelavn i kirken. Dette bilede er fra tøndeslagningen i
fjor. Foto: Lauge Vestergaard

Skriv til Kuréren - den skriver til dig
Email: bladetkureren@yahoo.dk
Mail eller mms digitalbilleder

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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Generalforsamling
i Åløkkeliv
Generalforsamlingen finder sted
4. april kl. 19 i Åasen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg. På valg er: Rikke Trads (modtager
genvalg) Trine Bruun Sørensen
6. Fastsættelse af kontigent
7. Eventuelt
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Åløkkeliv

The Spirit of New Orleans blev dannet i 1990

Jazz i kirken
Torsdag den 25. februar kl. 19.30 er der
i Hans Tausens Kirke koncert med orkesteret The Spirit of New Orleans.
Orkesteret er i
dag et af de mest
kendte og rutinerede orkestre i
Danmark, med en
unik dynamisk og swingende stil, der rummer alle de ingredienser, der skal til for at
gøre musikken levende. De spiller ragtime,
blues, marcher, love songs, evergreens,
egne kompositioner, gospel og spirituals af
høj kvalitet.
Udover de musikalske kvaliteter, lægger
orkesteret stor vægt på, at skabe stemning
gennem en god kontakt til publikum med

musik og sang langt ud over scenekanten.
Orkesteret blev dannet i 1990 på initiativ
af Preben Nissen, og baggrunden for dannelsen var ønsket om at spille et repertoire
bestående af gospel, spirituals, hymns og
traditionel jazz. Musik med dybe rødder
i grundlaget for New Orleans-jazzen.The
Spirit at New Orleans har med stor succes
optrådt med internationale solister, ligesom
de enkelte musikere har været solister i
andre bands.
Orkesteret har været på utallige turneer.
Givet flere hundrede koncerter rundt om i
danske og udenlandske kirker, koncertsale,
jazzklubber, jazzfestivaler, medvirket i radio og TV og udgivet flere bånd og cd’er.
Entré 50 kr.
Menighedsrådet

Fortsat møder
om Rugårdsvej
Grundejerforeningen
arbejder fortsat for en
løsning på problemet med
farten på Rugårdsvej.
Om kort tid mødes vi igen
med ledende embedsmænd
og fremlægger vores argumenter for, at
Rugårdsvej - og Åløkke Allé - skal være
tosporede. Vi vil foreslå at gøre Rugårdsvej fra Åløkke Allé til Stadionvej til
forsøgsstrækning, hvor man med mobile
afspærringer gør strækningen tosporet i en
periode. Hold også øje på Facebook, hvor
gruppen ”Rugårdsvej skal være tosporet”
holder øje med uheldene. Der er lige nu
182 medlemmer. 
Bestyrelsen

tandproteser med livskvalitet

Odense C · Pakhusgården
Rugårdsvej 103 B
Tlf. 66 16 91 61
Aarup · Søndergade 2
Tlf. 64 43 22 00
5 års garanti på nye tandproteser og
finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år.
www.tpt.dk
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Gudstjenester
Søndag 7. februar kl. 10
Seksagesima søndag; Markus 4,26-32
Prædikant: Laila Groes
Denne søndag er der efter
gudstjenesten mulighed for at spise
sammen.
Menu: Oksekødssuppe med boller og
grønt og oksekød i peberrodssovs
Pris: 20 kr.
Søndag 14. februar kl. 14
Fastelavn
Børnegudstjeneste med tøndeslagning
ved Laila Groes og KFUM og Kspejderne. Se omtale i bladet.
Søndag 21. februar kl. 10
Morgenandagt med nadver ved
Christina Fundrup
Tema: Hvem er den største?
Søndag 28. februar kl. 10
Anden søndag i fasten
Markus 9,14- 29
Prædikant: Christina Fundrup
Søndag 7. marts kl. 10
Tredje søndag i fasten;
Johannes 8,42-51
Prædikant: Laila Groes
Søndag 14. marts kl. 16
Midfaste; Johannes 6,24 – 35
Prædikant: Laila Groes
Ibrugtagning af kirkens nye lystræ.
Omtales i næste nummer af Kuréren
Gudstjenester
på Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag 11. februar kl. 13.30.
Altergang ved Laila Groes
Torsdag 11. marts kl. 13.30. Ved
Laila Groes

Generalforsamling
i skovlauget
Åløkke Skovlaugs generalforsamling
holdes 7. april kl. 19-21 i Åasen.
Nærmere dagsorden samt tema for
årets oplæg følger senere.
Anders V. Munch, formand

Fra en tidligere tur til Langeland. Foto: Marius Langkjær.

Program for Midlife
Her er vores nye program. Der kan ske
ændringer i årets løb, ligesom der kan
komme nye arrangementer til.
Medlemskab: Midlife Adventure er for
folk i kvarteret, der står midt i livet og har
lyst til oplevelser af kulturel og naturmæssig art sammen med andre mennesker fra
Åløkkekvarteret.
For at blive medlem skal du lægge 100
kroner (pro persona) i en kuvert sammen
med navne. Hvis du er nyt medlem, skal
du vedlægge adresse, telefonnummer og
e-mail adresse. Kuverten skal du smide
i brevkassen hos Inge-Lise Bagge, Prins
Valdemarsvej 8. Så vil du få en mail i god
til før et nyt arrangement.
Som medlem kan du også selv lave arrangementer for foreningens medlemmer. Har
du en idé, kan du henvende dig til en af de
tre tovholdere, så vil vi hjælpe dig med at
arrangere det.
Marcipanfabrikken. Desværre har vi
ikke fået den endelige dato. Fabrikken har
haft jubilæum og travlhed på anden vis,
men I får en dato, så snart vi har en.
Sanseudstillingen på Brandts. Arne
Møller vil fortælle om udstillingen, som
han har været med til at lave. Bagefter kan
I se sanseudstillingen, men også de andre
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udstillinger. Torsdag den 4. marts 19-21.
Trapholt. En guide vil vise os rundt på
to udstillinger på Trapholt, nemlig udstillingen af den unge kunstner Kathrine
Ærtebjerg og ”Per Kirkeby og geologien”.
Rundvisningen tager en time, og derefter vil der være god tid til at se de andre
udstillinger, fx møbeludstillingen. Det er
søndag den 18. april klokken 14. Trapholt
ligger ved Kolding.
Nårup Savværk. Oluf Lund vil gerne
vise sin virksomhed frem for os lørdag
den 29. maj. Det nøjagtige klokkeslæt får
I senere. Nårup Savværk er både museum,
værksted, design og butik. Savværket er en
flot repræsentant for dansk møbeldesign.
Nårup Savværk ligger i nærheden af Tommerup. Der er mulighed for en vandretur i
det smukke landskab.
Hindsgavl natur-og dyrepark. Nyindrettet fra 2009, efter at landbrugspligten
på godset er ophørt. Turen arrangeres
lørdag den 12. juni klokken 15. Vi får en
times rundvisning af naturvejleder Rikke
Vesterlund kl. 15-16, og dernæst tænder vi
op i deres flotte, faste grill. Mens grillen
varmer op, kan vi gå en tur langs stranden
eller i skoven, eller vi kan sidde og snakke
eller forberede måltidet. Kød til grillen og

Forvaltning flytter
ind på fabrikken
Siden 1. januar har fynboer og indbyggerne i Fredericia og Vejle måttet
en tur omkring Åløkkekvarteret, hvis
deres skilsmisse er gået i hårdknude.
Her ligger nemlig Statsforvaltningen
Syddanmark Afdeling Odense, som er
det nye lange navn for det, der førhen
blev kaldt Statsamtet og lå på hjørnet af
Jernbanegade og Vindegade.
Som følge af kommunalreformen blev
de 15 statsamter ændret til fem statsforvaltninger. Region Syddanmarks statsforvaltning har hovedsæde i Aabenraa
samt afdelinger i Ribe og Odense.
Odense-afdelingen er rykket ind i Pakhusgården på adressen Mogensensvej
24C lige ved siden af Rudolf Steinerbørnehaven.
Skilsmisse og adoption
I Odense tager man sig af de sager,
hvor man skal møde personligt frem.
Det er for eksempel sager om samvær,
forældremyndighed, skilsmisse, adoption og EU-opholdstilladelse.
Det kan godt blive til en del trafik på
Mogensensvej, for der bor 640.000
mennesker i det Vejle, Fredericia og det
gamle Fyns Amt. Heldigvis er det dog
ikke allesammen, der bliver skilt.
- Vi har også rådgivning af forældre, der vil skilles. Vi prøver i første
omgang at forlige parterne. Men hvis

salater medbringes, men efter midlife-skik
må man gerne udveksle.
Drejø. I weekenden 11-12 september skal
vi besøge en af Det sydfynske Øhavs mest
spændende øer, Drejø. Naturen er afvekslende, og som de øvrige øer i området er
der et rigt fugleliv. Margrethegården er en
museumsgård, og den skal vi selvfølgelig
besøge. Drejø Kirke er nyistandsat. Søren,
der har malet kirken, vil vise os rundt, og
Allan vil fortælle om kulturstyrelsens krav
til istandsættelse af kirken. Vi har reserveret alt, hvad der er af overnatningsmuligheder på øen, og vi skal allerede inden

Kontorchef Marianne Samuelsson i de nye omgivelser. 

Foto: Henrik Gram

det ikke lykkes, træffer vi afgørelserne om
forældremyndighed og samvær, siger kontorchef Marianne Samuelsson, som er glad
for at flytte ud i de store lyse lokaler med
udsigt til Ny Kongevej og Mogensensvej.
Statsforvaltningen er den seneste af de
mange virksomheder og institutioner, der
efterhånden er flyttet ind i Pakhusgården,

som ældre beboere nok bedst kender som
Haustrups Fabrikker. Kort før jul åbnede
Pianoteket, en klaverforretning, som tidligere lå i Thomas B. Thriges Gade-krydset,
og lidt før igen var det Hittegodskontoret,
der flyttede fra politigården i Hans Mules
Gade ud til Pakhusgården med indgang fra
Rugårdsvej. 
Hans Faarup

1.maj give accept af lejemålene, så i april
henvender vi os igen til vore medlemmer.
Angående det kulinariske vil vi lave aftale
med kroen om aftensmad lørdag. Men alt
det får I deltagere nærmere besked om.
Vi regner med at tage et par biler med til
fælles bagage. Vi tager færgen over til øen
klokken 8 lørdag morgen fra Svendborg,
og sejler tilbage fra Drejø klokken 16.25
om søndagen.

arbejdet med naturalistiske værker, dels
er han kendt og elsket for sit humoristiske
univers - der er befolket af små, tykke,
hårdtarbejdende mænd. Figurerne viser
menneskets driftige, men ikke altid lige
heldige forsøg på at komme frem i verden.
Mere om turen og dato senere.

Kjeld Moseholm. Den kendte fynske
kunstner har lovet at vise os sit atelier i
oktober eller november. Han er mest kendt
for sine bronceskulpturer. Dels har han
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I 2011 planlægger vi en tur til Helgoland.
Det bliver en tur med to overnatninger.
Men herom senere.
Sanne Langkjær 61 69 95 03
Inge-Lise Bagge 66 14 79 33
Gustav Johannesen 66 11 46 79

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.

SPILLEMAND - 20. januar havde Onsdagscaféen besøg af Carl Erik Lundgaard, som
fortalte om spillemænd. blandt andet den navnkundige Evald Thomsen. Ham havde Carl
Erik Lundgaard spillet med en del år og kunne fortælle mange gode historier om ham og
mange andre gamle spillemænd. Vi fik også mange eksempler på spillemandsmusik på
Carl Erik Lundgaards harmonikaer. Tekst og foto: Gunner Bai Andersen

Onsdagscaféen i februar
Onsdag 10. februar
Musikalsk eftermiddag. Tag med Marit
Carolin Clausen (tværfløjte) og Ida-Marie 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 i programmet være indlagt danske fællessange med
vinteren som gennemgående tema.

Onsdag 17. februar
Kofoeds Skole i København. Chefkonsulent Ole Meldgaard på Kofoeds Skole vil
fortælle 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.

Se også: Www.hanstausenssogn.dk

Onsdag 3. marts
Fotoforedrag om to år i Ægypten.
Marianne Stougaard fra Barløse vil fortælle om sine to år som volontør i Ægypten. Hun arbejdede i en kirke, der drev et
dagcenter for flygtninge fra bl.a. 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.
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Christel Poetzsch 75 år
Kære Chris
Dine ”kulier” vil gerne ønske dig et stort
tillykke med fødselsdagen 21. januar.
Gennem seks år har vi nu arbejdet sammen
i Onsdagscaféen, og du har i den grad
fået sat Hans Tausens Kirke på i hvert
fald Fynskortet. Fra nær og fjern kommer
der gæster i caféen hver uge, og du har
stadig fuld fart på med at skaffe nye
foredragsholdere eller underholdere langt
frem i tiden.
Vi håber, du mange år fremover stadig
vil ha’ lyst og energi til arbejdet i
Onsdagscaféen.

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.

På ”kuliernes” vegne
Gunner Bai Andersen

Opslagstavlen
Festsange
Jeg forfatter gerne din helt personlige
festsang. Henvend dig i god tid.
Skal du have fest, tilbyder jeg også hjælp
i køkkenet. Bager mindre festkager, petit
fours osv. Lene Winkel

Sprogproblemer.

Savner du denne kat?

Sort rygsæk fundet

Denne røde og hvide hankat dukkede op
kort før jul og har siden holdt til hos os
på Dronning Olgas Vej 16. Det ønsker
vi ikke, da vi har kat i forvejen, men den
er svær at slippe af med. Den står nu på
venteliste til kattehjem, men hvis det er
din, kan du hente den hos:

Familien Faarup, 66 19 22 09

Nogen har glemt en sort Fjellräven rygsæk
i sneen ud for Dronning Olgas Vej 17.

Henv: Susanne Sejersen, 61 67 33 93

PS: Vi har fundet den skraldespand, vi
efterlyste i forrige nummer.

Dåb

Kirkelig velsignelse

Ikke lektiehjælp, men korrekturlæsning.
Kan hjælpe med breve, mails evt.
telefonsamtaler på tysk.
Henvendelse:lewi@nal-net.dk
eller tlf 66 17 74 30   Lene Winkel

15. november Tobias Munk Eriksen,
Åløkke Allé 34
15. november Mynthe Juul
Christoffersen, Ørstedsgade 5, 3.
12. december Kristine Ankjær Jacobsen,
Mogensensvej 13
20. december Axel Sylvester
Ringsmose-Pedersen, Kanalvej 90, st.
26. december Maja Bendix Mikkelsen,
Rugårdsvej 116, 2.

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,
Mail: franklindegaard@gmail.com

af borgerligt indgået ægteskab

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.

20. november Lisette Maria Lokesgaard
og Benjamin André Lokesgaard,
Elsdyrløkken 116.e, Korup

Organist: Irina V. Natius,
Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby,
tlf. 40 81 49 51.

Dødsfald

Kirkeværge:
Poul Tornøe Knudsen, Ny Kongevej
10, tlf. 66 12 70 73.

Dato for begravelse/bisættelse
3. december Grethe Dusine Mikkelsen,
83 år
5. januar Ellen Inga Laursen, 88 år
8. januar Tove Irene Mogensen, 73 år
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Hans Tausens Kirke på nettet:
www.hanstausenssogn.dk

					
					
					
					
Februar
					
9.: 		Generalforsamling i Åløkke
			
		Fåreholderlaug kl. 19
9.: 		Salmesangaften i kirken kl. 		
		19.30 (se side 8)
10.: Musikalsk eftermiddag i Ons		dagscaféen kl. 14.30-16.30
14.: Fastelavnsgudstjeneste og 		
		tøndeslagning kl. 14 i kirken
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

Kalenderen

Marts
7.: 		Sogneindsamling (se side 6)
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
4.: Generalforsamling i Åløkkeliv i
Åasen kl. 19
9.: Gadeindvielse kl. 13
15.: Koncert med Ensemble Oblik i
		kirken kl. 19.30
18.: Store Affaldsdag. Kl. 13 ved
		Mogensensvej
September
16.: Koncert med Mads Granum
		Kvartet i kirken kl. 19.30
November
4.: Præst og forfatter Sørine God		fredsen taler 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

