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HANS TAUSENS KIRKE

Kære læser. Du sidder med årets syvende
nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren
i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønsker vi dig velkommen, og håber, du også
kunne tænke dig at bidrage med tekst eller
billeder til bladet, der udkommer 10 gange
om året.
Igen i år er Åløkke Skovlaug primus
Kuréren uddeles gratis til alle husstande i
motor for Store Affaldsdag, som i år er
Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke
søndag 18. april.
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i naturen er et stort problem.
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Vi håber, at rigtig mange vil møde op i år,
således at vi kan få gjort vores dejlige skov
klar til sommeren.
Anders Munch
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Hvor haster bump mest?
På generalforsamlingen i grundejerforeningen 10. marts tager vi hul på arbejdet med trafikdæmpning. Mød op og få
indflydelse på, hvor vi skal begynde.
Bestyrelsen i Åløkkekvarterets Grundejerforening har besluttet
at gå aktivt ind i arbejdet med trafikdæmpning på vejene i vores
kvarter. Naturligvis i fuldt
samarbejde med de, der bor på vejene og
kommunen. Men inden vi overhovedet går
i gang med noget som helst praktisk arbejde, vil vi fortælle om vores tanker bag projektet. Og vi vil – ikke mindst – have input
fra kvarterets beboere om, hvilket område,
vi skal begynde med. Skal vi for eksempel
se på Karl Withs Vej eller Dronning Olgas
Vej først? Eller et helt tredje område? Og
skal det nødvendigvis være bump?
Derfor er trafik og trafikdæmpning hovedemnerne på generalforsamlingen, der
finder sted i Åasen onsdag 10. marts kl. 19.
I år har vi ingen oplægsholder udefra, fordi
vi synes der skal være tid til debat og ideer
fra forsamlingen til bestyrelsens arbejde.
En ny bestyrelse
Men inden vi kommer så langt, skal der
lige sammensættes en ny bestyrelse. Bestyrelsen har syv medlemmer og to suppleanter. De to suppleanter deltager på
fuldstændig lige fod med bestyrelsen i alle
møder og arrangementer. Eneste forskel er,
at de ikke kan stemme, hvis det bliver nødvendigt. Det er det sjældent.
Suppleanter er på valg hvert år, mens
bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert
andet år. På valg er formand Carsten Myhr,
næstformand Stephan Brandt, sekretær

Et problem med Karl Withs Vej er, at den benyttes som smutvej af bilister, der tror det er
hurtigere at køre gennem Dæhnfeldts Villaby end at vente på grønt i lyskrydset Stadionivej/Rugårdsvej. Kan - eller skal - der gøres noget ved det? Foto: Kuréren.
Hans Faarup og Peer Jochumsen. Alle
genopstiller. Mette Lyngdal er trådt ud af
bestyrelsen og afløst af førstesuppleant
Rikke Borup. Der skal derfor vælges fire
til bestyrelsen og to suppleanter. Og der er
en plads ”ledig”, hvis nogen skulle have
lyst til at stille op.
Presset har virket
Der serveres øl, vand, kaffe, te og kage,
og vi ser frem til en god debat. Især om
trafik, som har været det altoverskyggende
arbejde det seneste år. Vi har faktisk presset så meget på, at Rugårdsvej mellem
Åløkke Allé og Stadionvej nu officielt er
noteret som en ”sort plet”, hvilket betyder,
at myndighederne er forpligtet til at gøre
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noget. Der er hverken sket færre eller flere
uheld det seneste år end der plejer, men
forskellen er, at der anmeldes flere uheld.
Det fortæller formand Myhr mere om i sin
beretning, hvori han også vil skitsere vores
muligheder for at arbejde med trafiksikring.
Efter generalforsamlingen beslutter den
nye bestyrelse sig for, hvilket område i
kvarteret, man først vil se på med hensyn
til trafikdæmpning. Så mød op og få indflydelse. Eller meld dig ind i Åløkkekvarterets Grundejerforening inden generalforsamlingen, så du har stemmeret. Det koster
kun 125 kroner om året og både ejere og
lejere kan være medlemmer.

Hans Faarup, sekretær i bestyrelsen

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.

Hvad betyder
påske?
... og hvad sker der i påskeugen? Sognepræst Laila Groes gennemgår baggrunden for påskens helligdage, og hvad
der i den anledning sker i Hans Tausens
Kirke.
Palmesøndag
Søndag 28. marts kl.10. Gudstjeneneste.
Jesus rider ind Jerusalem og hyldes som en
konge med palmegrene og råbet:
”Hosianna Davids Søn! Velsignet være han
som kommer i Herrens navn! Hosianna i
det højeste!” Det varede dog ikke længe
før hyldestråbene forstummede, og få dage
efter råbte de i stedet: ”Korsfæst ham”
Skærtorsdag
Torsdag 1. april kl. 18. Gudstjeneste.
Skærtorsdagaften er den aften, hvor Jesus
spiste med sine disciple for sidste gang og
Judas forrådte ham. Måltidet blev holdt på
jødernes påskefest. Derfor må Jesus som
sine landsmænd have spist lammesteg,
bitter salat og usyret brød, og haft en sauce
som han kunne dyppe brødet i. Dertil vin.
Hver gang der er nadver i kirken, gentages
dette måltid. Jesus er lyslevende tilstede og
giver sig selv hemmelighedsfuldt i brødet
og vinen.
Når dagen hedder skærtorsdag er det fordi
Jesus ifølge Johannes Evangeliet vaskede
disciplenes fødder (skær = ren) som en
kærlighedsgerning.

Nedtagelsen fra korset er motivet på dette
maleri fra 1991 af Arne Hauge Sørensen.
Det hænger i Hans Tausens Kirke og er en
del af en større kunstgave fra Ny Carlsbergfondet. Foto: Hans Tausens Kirke

Efter gudstjenesten er der mulighed for
at spise et påskemåltid sammen. Menuen
er ikke helt som det jødiske påskemåltid
- bitre urter bydes der ikke på, men lammesteg med flødekartofler og salat.
Langfredag
Fredag 2. april kl. 10.
Liturgisk gudstjeneste.

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

Den sidste nadver er et kendt motiv i malerkunsten. Ikke mindst takket være Leonardo da Vinci, som i årene 1495-1498 malede sit
mesterværk direkte på endevæggen af spisesalen i klostret Santa Maria delle Grazie i Milano i Italien. Leonardos maleri har igen inspireret andre kunstnere, blandt andre den amerikanske præst Brendan Smith, hvis livsprojekt er at gengive hele bibelen i lego-klodser.
Den Sidste Nadver i lego er et af højdepunkterne på pastor Smiths hjemmeside www.thebricktestament.com, som Kuréren har fået lov
til at låne billedet fra i anledning af påsken.

Kirkeårets og Jesu længste dag, hvor han
efter domfældelsen ad Via Dolorosa bar
sit kors ud til Golgata, blev korsfæstet og
døde.
Denne dag bæres kun den sorte præstekjole. På alteret er lysene slukket og der er
ikke pyntet med blomster.
Hver af de fire evangelister har deres fortælling om Jesu død. Disse fire beretninger
er sammenskrevet og kan læses i salmebogen (side 1314-1331).
Uddrag derfra læses ved gudstjenesten og
der veksles med salmesang og musik.
Påskedag
Søndag 4. april kl. 10. Gudstjeneste.

opstanden, halleluja”.
Sådan lød morgenhilsnen påskedag, når
man mødtes til gudstjeneste i Oldkirken.
I evangelierne hører vi, at kvinderne
kommer til graven for at salve den døde
Jesus, men graven er tom. Først bliver de
frygtelig bange, men en engel fortæller
dem, at Jesus er opstået, og de skal bringe
det glade budskab videre.
Påskedag holder vi fest. Det markeres med
masser af blomster i kirken, påskemusik
ved trompetist Dan Grønne og vi synger
de pragtfulde påskesalmer. En prædiken
bliver der også, og efter gudstjenesten
ønsker vi hinanden glædelig opstandelse
med et glas champagne og kransekage i
våbenhuset.

Anden påskedag
Mandag 5. april kl. 10. Gudstjeneste.
Som med kirkens andre store højtider, til
jul og pinse, er der en anden helligdag.
Evangeliet anden påskedag fortæller, at
Jesus efter sin død lyslevende slog følge
med to disciple, mens de var på vej til Emmaus. Først genkender de ham ikke, men
da han bryder brødet ved aftensmåltidet,
genkender de ham.
Glædelig påske
Laila Groes

Kirkens store glædesdag
”Kristus er opstanden, ja han er sandelig

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!
H3061

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

Så smukt ser der ud i Åløkkeskoven en snefyldt vinterdag. Her er skovens trætoppe set nede fra ”Tarzangyngen” ved Åløkkevænget.

Foto: Jørn Jensen

Egern og nåletræer
I det seneste nummer af Kuréren bragte
vi et indlæg fra Preben Grossmann,
Johannevej, hvori han blandt andet
undrede sig over, hvorfor der ikke er
nåletræer i Åløkkeskoven.
Michael Theilmann fra Park og Vej i
Odense Kommune svarer:
Jeg kan ikke trække min viden om tidligere
forhold i Åløkkeskoven ret langt tilbage,
så jeg må forholde mig til skriftlige kilder
såsom skovkort og opgørelser over hvilke
træarter, der er i skoven i dag.
Der har ikke i de sidste 30-40 år været
større partier af nåletræ i skoven. Det
udelukker selvfølgelig ikke, at der på et
tidspunkt har været plantet nåletræ, men de
er i hvert fald afviklet for længe siden. Det
vil sige, at der formentlig ikke er en direkte
sammenhæng mellem antallet af nåletræer
og den observerede tilbagegang i egernbestanden inden for de sidste år.
Det er ganske rigtigt, som Preben Gross-

mann skriver, at egern har en tilknytning
til nåletræer, hvis der er nogle i det område
hvor der lever egern. De bygger reder,
sover og spiser frø fra koglerne i nåletræer.
Der hvor skoven hovedsaligt består af
løvtræer, er der dog også mulighed for en
god bestand af egern. De store,gamle træer
giver redemuligheder og et stort udbud af
føde f.eks. agern, nødder, bog, blomster og
knopper. Jeg er sikker på, at egerns naturlige opfindsomhed og nysgerrighed er med
til, at de som art tilpasser sig de muligheder, der er lokalt.
Færre dårlige træer
Hvis jeg sådan helt uvidenskabeligt skal
give et bud på en mulig tilbagegang i
bestanden, kan det måske hænge sammen
med, at antallet af ”dårlige” gamle træer
med mange huller og hulninger er reduceret i de senere år. Men det ville være
interessant at høre, om der er andre, der har
boet længe i området og har en oplevelse
af, at der skulle være tale om en markant
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tilbagegang. For jeg ser da selv jævnligt
egern i området.
Og nu til nåletræerne.
Jeg ved ikke, om der tidligere har været
en vis tilbageholdenhed med hensyn til
plantning af nåletræer i Odense Kommune,
men jeg kan se, at der i flere af de nyere
plantninger (20-40 år gamle) er indplantet
blandt andet douglas- og skovfyr. For eksempel i Tusindårsskoven og længere ude
ad Otterupvej.
Trenden har dog været - og er det egentlig
endnu - at man planter de oprindelige arter
og undgår at plante egentlige parceller
med kun nåletræ. Odense Kommune har
gennem tiden købt flere ejendomme, hvor
der også fulgte skov med. I de skove er
der områder med nåletræer. Disse områder
fældes ikke fra en kant af og erstattes med
andre arter, men bevares i vid udstrækning
som kulturskov og biotop.
Michael Theilmann,
Park og Vej, Odense Kommune

Forslag: Lyskryds
ud for kirken
Kommunen er forpligtet til at gøre noget
ved Rugårdsvej. Et lyskryds ved Prinsesse Maries Allé ville løse flere problemer hurtigt og billigt.
Eftersom Rugårdsvej fra
Åløkke Allé til Stadionvej nu er registreret
som ”sort plet”, er
kommunen forpligtet til
at gøre noget, og man
arbejder med forskellige
løsninger. En af dem er et
lyskryds ved Rugårdsvej, Prinsesse Maries
Allé og Ambrosius Stubs Vej.
Det fik bestyrelsen i grundejerforeningen
oplyst, da vi 12. februar mødtes med tre
embedsmænd ved kommunen for at drøfte
ideer fra og om vores kvarter. Kommunen var repræsenteret ved Thomas Boe,
chef for Natur, Miljø og Trafik i By- og
Kulturforvaltningen, Birthe Papsø, som er
kontorchef i Trafik og Anlæg (og for to år
siden holdt oplæg om planerne for havnen
ved grundejerforeningens generalforsamling), samt Thomas Jaap, kontorchef i
Myndighed og Vejdrift.
Vi holder efterhånden jævnligt disse møder
fordi vi på den måde stille og roligt kan
fremføre vores argumenter. Kommunens
motiv er at man på den måde er i dialog
med et meget aktivt kvarter.
Det intelligente lyskryds
En af nyhederne ved dette møde var altså,
at kommunen er ved at undersøge, om der
kan bygges et lyskryds ved kirken. Det
skal være et såkaldt intelligent lyskryds,
som reagerer på trafikken. Det vil sige, at
signalet som udgangspunkt er grønt hele
tiden for bilister på Rugårdsvej. Men en
indbygget fartmåler opdager, hvis nogen

nærmer sig med mere end 50 km i timen.
Så skifter signalet til rødt. Kører man derimod med den lovlige hastighed, forbliver
signalet grønt.
- Det har en dobbelt funktion. Det sænker
farten og sikrer overgang. Det vil løse et
her-og-nu-problem, som Thomas Boe forklarede ved mødet.
Selv om grundejerforeningen som udgangspunkt ønsker, at Rugårdsvej gøres
tosporet, bakker bestyrelsen forslaget om
et lyskryds op, fordi vi er enige med embedsmændene i, at det er en hurtig og billig
løsning nu og her.
Ingen forsøgsopstilling
På mødet forelagde vi også vores idé om
at lade Rugårdsvej fra Åløkke Allé til
Stadionvej være tosporet som en forsøgsstrækning. For eksempel ved at stille betonklodser eller plasticforhindringer op og
på den måde i en periode indsnævre vejen
til to spor, så man kan måle og få vished
for, hvad der egentlig ville ske med trafikken, hvis vejen blev tosporet.
Det var embedsmændene ikke så glade for.
Og det er politiet heller ikke. På grund af
vejens krumning og dermed dårlige oversigtsforhold, kan det være et farligt sted at
gennemføre trafikforsøg.
Forvaltningen vil egentlig gerne lave et trafikforsøg i den skala, vi foreslår, men ønsker at udvælge en forsøgsstrækning med
omhu. De vil gerne have en succes ved det
første trafikforsøg, ellers er der risiko for at
der i mange år fremover er lukket for store
trafikforsøg.
Der blev udvekslet flere ideer på mødet.
Nogle af dem vil blive omtalt på grundejerforeningens generalforsamling 10. marts.


Carsten Myhr og Hans Faarup

Gå med i skoven til maj
Som en tilføjelse til artiklen på side 6 om
om træer og egern kan Skovlauget oplyse,
at der er planer om en skovvandring med
Michael Theilmann eller en anden fra
Park og Vej en gang i maj i forbindelse
med større arrangement om haveaffald i

skoven. Arrangementet laves i samarbejde
med grundejerforeningerne. Her vil vi
kunne tage emnet op igen, når vi hører om
principperne for skovens drift. Mere om
turen senere.

Anders V. Munch, Åløkke Skovlaug
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Peter A.G. Nielsen - kendt fra Gnags.

A.G. om livsmod
Det er torsdag 11. marts klokken 19.30,
at Peter A.G. Nielsen taler i Hans Tausens Kirke om ”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. Entrepris: 50 kroner.

Menighedsrådet

Koncert i kirken
Torsdag 15.april kl.19.30 er der koncert i Hans Tausens Kirke med   
Ensemble Oblik med kontratenor
Karl Martin Schou, violinist Jette
Jokumsen, cellist Ida Franck og
Domorganist Randi Mortensen.
Der er fri entré.

Syng salmer sammen
Tirsdag 27. april er der salmesangaften i Hans Tausens Kirke med Simon
Grotrians salmer. Vi begynder klokken
19.30. Salmesangen ledes af sognepræst
Laila Groes og organist Irina Natius.

I år er der ikke
juniorkonfirmander
Der vil i foråret 2010 desværre ikke
blive tilbudt juniorkonfirmandundervisning i Hans Tausens Kirke.

Christina Fundrup

En god dag at slå
Vejret var helt perfekt, da de mange
festligt udklædte børn myldrede ud fra
fastelavnsgudstjenesten 14. Februar for
at slå katten af tønden.
For den dag havde sneen dækket jorden i
lige knap to måneder, alle var blevet vant
til kulden, og så var der en flot frostklar blå
himmel at muntre sig under.
KFUM-spejderne havde dog måttet kæmpe
med frosten, fordi det var vanskeligt at
banke rafter ned i jorden. Men spejdere er
altid beredt, så det blev fikset med stor Abukke af rafter og ekstra reb, og voila: Så
hang alle tønder spændt ud mellem træer
og kapel.
De forældre, der stod og frøs, kunne få
varmen ved selv at prøve kræfter med en
af tønderne, og så blev der ellers slået til
ved de forskellige tønder delt ind efter
aldersklasser.
Affald, vindruer og en is
Sognepræst Laila Groes havde forinden
talt om masker og vist børnene masker
fra fremmede lande. De var ikke mindre
fantasifulde end de mange udklædninger,
der kæmpede om at vinde førstepræmien.
Så det var en meget vanskelig bedømmelse
for dommerne fra spejderkorpset.
Men en afgørelse skulle træffes, og her er
de tre vindere af hver sin kategori:

Årets flotteste: Mads Chr.
Gammelgaard, 8 år, klædt ud som
vindrueklase.
Årets sjoveste: Gertrud Vølund, 9 år,
klædt ud som ispinden Isbjørn.
Årets fantasifuldeste (hedder det
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vistnok): Alberte Funder Michelsen, 5 år,
som affaldspose med indholdet udenpå. De
tre vindere ses her over artiklen.
Tekst: Hans Faarup
Foto: Jørn Jensen
og Lauge Vestergaard

Vil du være
spejder?
Går du i 0. eller 1. klasse, kan du blive
spejder hos Gråbrødre Gruppe, der er i
spejderhytten ved tennisbaner og fårefold bag Åløkkeskoven. Som spejder laver vi mange spændende ting. Mad over
bål, løb i skoven, leg og meget andet.
Vi kalder os bævere og har møde torsdag kl. 17-18.30.
Du kan bare møde op eller kontakte
Lauge på 22 18 88 61.
Hvis du går i 2.-4. klasse kan du også
blive spejder. Det er så om onsdagen kl.
18-19.30. 
Lauge Vestergaard

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
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 en af
os for yderligere information.
Bodil Fauerskov 66 13 78 60
Gustav Johannesen 66 11 46 79
Carsten Hartmann 66 13 00 71
Lone Riis Jensen, 66 12 2406
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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
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

Morgenandagt
- en oplevelse
Søndag morgen den 21. februar. Solen
skinnede fra en skyfri himmel, og man
blev i godt humør. En god start på dagen.
Man begav sig til morgenandagt i Hans
Tausens Kirke. En anderledes gudstjeneste
end normalt, morgenandagt blev det kaldt.
Allerede da man trådte ind i kirken, fornemmede man noget anderledes. Kirketjeneren uddelte salmebog med et program
over morgenandagtens forløb. Traditionen
tro var der ingen orgelmusik. Der blev
spillet et postludium på klaver i kirkesalen,
hvor også koret sad og sang med. Indgangsbøn var af Bo Setterlund. Sognepræst
Christina Fundrup foretog den korte prædiken på gulvet og ikke som sædvanligt

fra prædikestolen. Nadveren modtog man
stående, idet man stillede op i en halvcirkel
omkring et lille alterbord foran knæfaldet.
Efter at have modtaget afbrækket brød og
vin, gav vi de nærmeste hånd, med ordene
”Guds fred.” Man følte en dejlig nærhed.
Udgangsbøn var af Tove Ditlevsen. Der
blev afsluttet med postludium. En fantastisk dejlig oplevelse, der var en samhørlighed mellem præst, organist, kor og
menighed. Man følte et fællesskab, og jeg
håber at man vil gentage en sådan andagt,
så andre også kan få denne dejlige oplevelse.
Christel Poetzsch

Opstillingen til
morgenandagt
i Hans Tausens
Kirke.
Foto: Frank
Lindegaard
Nielsen

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

66 12 16 12

Rugårdsvej 103 · 5000 Odense C · alfredogkamilla.dk
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Generalforsamling
i Åløkkeliv
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 kontingent
7. Eventuelt

Arkitekttegning af Byens Ø fra kommunens idékonkurrence om, hvordan området med
Næsbyhoved Slotsbanke i baggrunden kan udvikles. Illustration fra www.odense.dk

Generalforsamling afholdes i Åasen 14.
april kl. 19.30. 
Bestyrelsen

Hør om Byens Ø ved
generalforsamling
Åløkke Skovlaug indkalder til generalforsamling onsdag den 7. april, kl. 19-21,
Åasen, Åløkkeskolen.
Kl. 19:
Byens Ø, skoven og Åløkke
Oplæg ved Peter Henrik Johannesen, Projektansvarlig for Byens Ø, By og Kultur,
Odense Kommune
Vi skal høre om de seneste planer for Byens Ø i havnen, som kommunen forestiller
sig skal rumme kultur- og sportsfaciliteter
blandet med hotel, restauranter og butikker. Blandt ønskerne er Det Nordatlantiske
Hus og et DGI-hus.
Første skridt er en idékonkurrence, hvis
anden fase med tre udvalgte tegnestuer
bliver afgjort 13. april.
Oplægget vil munde ud i en diskussion af,
hvordan Byens Ø kan spille sammen med

Generalforsamling
i grundejerforening

skoven og naturområderne ved havnen
samt med Åløkkekvarteret.
Kl. 20
Ordinær generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg: Formand Anders Munch, næstformand Henrik Kjær Larsen, medlem Poul
Skræp, medlem Morten Jerris, revisor Eva
Poulsen, revisorsuppleant Morten Jerris
6. Fastsættelse af eventuelt kontingent.
7. Eventuelt.
Arrangementet er åbent for alle interesserede.

Anders V. Munch, formand

Åløkkekvarterets
Grundejerforening
holder general
forsamling 10.
marts kl. 19 i Åasen.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt


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. marts kl. 10
Tredje søndag i fasten
Laila Groes
Søndag 14. marts kl. 16
Midfaste
Temagudstjeneste om lyset i anledning af ibrugtagning af kirkens nye
lystræ. Se omtale side 13
Laila Groes
Søndag 21. marts kl. 10
Marie bebudelse
Efter gudstjenesten er mulighed
for at spise frokost sammen. Det
koster 25 kr. at deltage. Tilmelding
er ikke nødvendig.
Christina Fundrup
Søndag 28. marts kl. 10
(Palmesøndag)
Christina Fundrup
Torsdag 1. april kl. 18
Skærtorsdag
Efter gudstjenesten er der tilbud om
fællesspisning. Skærtorsdag er menuen lammekølle med flødekartofler
og salat: Pris 25 kr.
Laila Groes
Fredag 2. april kl. 10
Langfredag
Liturgisk gudstjeneste
Laila Groes
Søndag 4. april kl. 10
Påskedag)
Laila Groes
Mandag 5. april kl. 10
Anden påskedag
Christina Fundrup
Se forklaring på påskens helligdage
side 4 og 5

Gudstjenester på
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag 11. marts kl. 13.30
Laila Groes
Torsdag 8. april kl. 13.30
Christina Fundrup

Læg ikke sten
ved vejen
To beboere på Ny Kongevej har
henvendt sig til grundejerforeningen
med det samme problem.
Det drejer sig om
parkeringsbøvl på
Ny Kongevej og
Mogensensvej på
grund af øget trafik
til Pakhusgården (det
gamle Roulund – og ikke
Haustrup, som Kuréren ved en fejl kom til
at skrive i seneste nummer, undskyld.)
Problemet er, at der parkeres tæt op ad
de to veje, fordi bilisterne ikke holder på
den tidsbegrænsede parkeringsplads på
Mogensensvej. Det er både til gene for
beboerne, som ikke har plads til gæster
i bil, og det er til fare for trafikken, idet
der parkeres så tæt på T-krydset, at det
forringer oversigtsforholdene. Der omtales
en episode, hvor en lastbil ikke kunne
dreje fra Mogensensvej til Ny Kongevej på

grund af parkerede biler.
Den ene af beboerne er så irriteret, at han
har overvejet at plante buske eller lægge
sten ud på det nye grusområde mellem
fortov og vej for på den måde at holde
bilerne væk. Den fremgangsmåde kan
grundejerforeningen bestemt ikke anbefale.
- Grundejeren pådrager sig et ansvar over
for skader ved folk eller biler, der støder
ind i stenene og kommer til skader, siger
formand Carsten Myhr .
- Det er kommunens areal, og man må
ikke plante noget på det. Man må så græs
på det, og så skal man sørge for at slå det,
siger formanden.
Han vil nu kontakte Pakhusgårdens ejer,
Olav de Linde, for at finde en løsning på
parkeringsbøvlet. Måske er det så simpelt,
at udefra kommende bilister ikke aner,
at der ligger en stor parkeringsplads på
Mogensensvej, og at skilte kunne hjælpe
dem på vej.

Hans Faarup

Nyt hold med babysang
Torsdag den 11. marts
kl. 10.30-11.45 begynder et nyt hold
med babysalmesang i
Hans Tausens Kirke.
Babysalmesang er for
babyer i alderen op til
1 år og deres mor/far
eller begge. Vi mødes
fem torsdage i kirken,
hvor vi synger, leger og
hygger os: 11., 18 og
25. marts samt 8. og 15.
april. Den sidste torsdag
vil der være ”kravlegudstjeneste”. Det er
gratis at deltage.
Irina Natius, organist
Laila Groes, præst

Tegning: Jane Nygaard
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Kirkens nye lystræ indvies
14. marts.
Foto: Frank Lindegaard Nielsen

sus et andet sted. Der er masser af bibelsk
symbolik i træet.
Hvad skal det så bruges til?
Der vil være fyrfadslys ved siden af lystræet. Den der kommer til gudstjeneste
kan tage et lys, tænde det og sætte det i
lystræet.
Man kan også gøre det en hverdag (tidspunkt for åben kirke kan ses i næste nummer af Kuréren.) Det skal være muligt at
sætte sig ind i kirken. Her kan man sidde
lidt for sig selv, og lade roen fæstne sig i
sindet. Lyset er et stærkt og enkelt symbol.
Et lille stearinlys kan oplyse et helt rum.
Det kan stå og lyse som en bøn for en, man
tænker på; sig selv, en ven, en syg eller
jorden vi lever på.
Lyset tænder et håb i verden. Et lys er tegn
på kærlighed, håb og varme, og vores eget
lys har betydning som lys for andre.
Det er det, Jesus mener, når han siger:” I
er verdens lys, en by der ligger på et bjerg
kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et
lys og sætter det under en skæppe, men i
en stage, så det lyser for alle i huset. Sådan
skal jeres lys skinne for mennesker”.
Lystræet vil også blive brugt i gudstjenestesammenhæng – kyndelmisse, Alle Helgen med videre.

Tænd et lys
Hans Tausens Kirke har fået et lystræ
Vi har ønsket os det længe, nu er det
her.
Det bliver taget i
brug første gang
søndag den 14.
marts kl. 16 ved
gudstjenesten, hvor
lyset vil være det gennemgående tema.
Ved gudstjenesten medvirker Dan Johansson på saxofon og klarinet blandt andet
med Cat Stevenss evergreen ”Morning has
broken”
Men hvad er et lystræ? De fleste kender
nok lysglober, som har form som en jordklode. Dem havde vi også kig på, men

vi synes de fyldte for meget i vores lille
kirke, så valget faldt på et lystræ.
Det er lavet af Gitte Christensen fra kvindesmedjen på Christiania. Gitte Christensen har lavet lysglober/træer til mange
danske kirker, men der er ikke to, der er
ens. Vi har valgt et lystræ udformet i sort
smedejern med blade og lysholdere i messing.
I bibelen læser vi om livets træ og kundskabens træ, centrale symboler for menneskets grundvilkår. Også Jesu kors kan ses
som et træ, der på én gang er lidelsens og
dødens sted og opstandelsens triumf. ”Et
godt menneske kan sammenlignes med et
godt træ, der bærer god frugt”( Matt. 3,11)
Og jeg er vintræet. I er grenene, siger Je-
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Stammer fra Sverige
Men er det ikke en katolsk skik med lysglober/træer?
Nej, det er det ikke. Skikken kommer fra
Sverige, hvor de blev opstillet første gang
i domkirken i Uppsala i forbindelsen med
generalforsamlingen i kirkernes verdensråd
i 1968.
Nu ser man dem i flere og flere kirker. Det
stærke lyssymbol er kommet for at blive.
Vi håber, det bliver til gavn og glæde for
vores sogn også.
Tænd et lys for drømme
Skumringstimen kalder;
Den største drøm er uden tid og alder.
Tænd et lys for dem,
der sover blidt erindret
Bag alt det onde, der har overvintret.
Tænd et lys, for fred på jorden.
Værn om flammen.
Vi får kun fred,
hvis vi tør leve sammen.
Tænd lys! Tænd lys!
(Halfdan Rasmussen)


Laila Groes

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

MUSIKDAG - Onsdag den 10. februar havde Onsdagscaféen musikalsk eftermiddag
med Marit Carolin Clausen, tværfløjte og Ida-Marie Vorre, klaver. En helt igennem flot
eftermiddag, hvor man stille sad og nød de to meget professionelles musik og solosang.
Der blev også fortalt om komponisterne og forfatterne til musikken og sangene. Det var
en rigtig god oplevelse. Tekst og foto: Gunner Bai Andersen

Onsdagscaféen
i marts og april
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

DONNERUP

Kom til designersalg
Lørdag d. 13. marts kl. 11-16
Søndag d. 14. marts kl. 11-16
Lumbyvej 68
Alle de nye sommervarer er kommet.
Spar 50-80%. Dankort modtages.
www.donnerup.com
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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.
Vi begynder med en kort gudstjeneste
ved sognepræst Laila Groes. Efter gudstjenesten: Tidl. 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 bliver

Dåb
24. januar Cecilie Sloth Olsen,
Rubinvej 18, Tarup
31. januar Alma Heidemann,
Johannevej 7
6. februar Philip Løvig, Lumbyvej 49
7. februar Karl-Emil Thorlund Laustsen,
Brummers Plads 29, 2.th
7. februar Othilia Kaldau Estdahl,
Åløkkehaven 31, 1.tv

aktiveret
Onsdag 7. april
Har de det godt i USA?
Museumschef Torben Grøngaard Jeppesen, Odense vil fortælle 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 vil
fremvise forårets dame- og herretøj. Kom
og få en hyggelig eftermiddag.
Onsdag 21. april
Et foredrag om vold og religion i en familie.
Kirsten Bork, Ribe har valgt at fortælle 13
år af sit liv. En rejse gennem følelser og
tanker, en rejse, der endte godt. Der er lagt
op til debat og spørgetid.
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, skulle
kunne synge både som Marguerite Viby,
Liva Weel og Elga Olga, eller i hvert fald
vække minder om dem.

Dødsfald
Dato for begravelse/bisættelse
28. januar Dennis Orla Madsen, 74 år
12. februar Karl Erik Madsen, 77 år

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.
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
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.

Pokalhylden

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

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.

Hans Tausens Kirke på nettet:
www.hanstausenssogn.dk
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Kalenderen
Marts
7.: 		Sogneindsamling
10.: Jens Tholstrup i Onsdags		caféen kl. 14.30-16.30
10.: Billetsalg til Manderevy i 		
		Åasen kl. 17-17.30
10.: Generalforsamling i grundejer		foreningen i Åasen kl. 19
11.: Start på babysalmesang kl. 		
10.30 i kirken
11.: Peter A.G. Nielsen (Gnags)
		taler i kirken kl. 19.30
17.: Kai Steensgaard i Onsdags		caféen kl. 14.30-16.30
24.: Kvindefortællinger i Onsdags		caféen kl. 14.30-16.30
25.: Manderevy - snigpremiere
26.: Manderevy - premiere
27.: Manderevy - sidste aften
31.: Forårsfornemmelser i Ons-		
		dagscaféen kl. 14.30-16.30
April
7.: Torben Grøngaard Jeppesen i
Onsdagscaféen kl. 14.30
7.: Generalforsamling i Åløkke 		
Skovlaug. Åasen kl. 19
9.: Gadeindvielse Ny Kongevej/		
Prinsesse Maries Allé kl. 13
14.: Generalforsamling i Åløkkeliv
i Åasen kl. 19
15.: Koncert med Ensemble Oblik i
		kirken kl. 19.30
18.: Store Affaldsdag. Kl. 13 ved
		Mogensensvej
27.: Salmesangsaften i kirken kl.
		19.30 (se omtale)
Kuréren kan ses helt i farver på:
www.hanstausenssogn.dk
eller www.aaloekke.dk. Her ligger
bladet i pdf-format.

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

