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Åben kirke – kom og
tænd et lys på lystræet
Billedet er taget efter
gudstjenesten 14. marts,
hvor lystræet blev taget i
brug. Det viser lystræet
flankeret af kunstneren
Gitte Christensen fra
Kvindesmedien på
Christiania.
Foto: 
Lauge Vestergaard

Hans Tausens Kirkes nye lystræ blev taget i brug ved en velbesøgt gudstjeneste
14. marts. Nu er tiden kommet til at tage
det i brug i dagligdagen.
Vi ønsker, der er nogen i kirken, når der er
åbent. Derfor bliver åbningstiden i første
omgang begrænset til onsdag, torsdag og
fredag kl. 10-17.
Vi åbner døren første gang 7. april og lukker den igen, når sommerferien starter i
uge 27. I juni-nummeret af Kuréren meddeler vi åbningstiderne for andet halvår
2010.
Hvad kan du bruge den åbne kirke til?
Andagt og eftertanke
Blandt andet kan du bruge den til:
- at tænde et lys og sætte det på lystræet,
kigge ind i lyset og lade roen sænke sig
- personlig andagt, eftertanke eller blot
nogle minutters stilhed i en travl hverdag
- at læse i biblen, salmebogen eller hæftet ”Bønner på vejen” - en vejledning til,
hvordan man kan bede
- at opleve kunsten i kirken og de tilstødende lokaler, kirkens symboler, arkitektur
og historie
Du har også mulighed for ved alle gudstjenester at tænde et lys og sætte det på
lystræet.
Der vil ligge forskellige materialer ved
træet: Fyrfadslys, bibel, salmebog, hæftet
”Bønner på vejen”, kort med beskrivelse
af kirkens kunst, jubilæumsskriftet ”De
levende stene” og sognebladet Kuréren.

Bemærk: Kirken kan være lukket, når der
er kirkelige handlinger og på helligdage.
Der vil være et skilt foran kirken, når den
er åben.
Hvis du har lyst til at hjælpe med at være
der, når kirken er åben, kan du melde dig























3

ved henvendelse til kirkekontoret, tlf. 66
12 87 04 eller e-mail: hanstausens.sogn@
km.dk.
På menighedsrådets vegne
Frank Lindegaard Nielsen

Mange gode idéer
Referat fra generalforsamlingen i Åløkkekvarterets Grundejerforening i Åasen
10. marts.
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
Peer Jochumsen,
Ambrosius Stubs Vej 2
Rikke Borup,
Rugårdsvej 80
SUPPLEANTER:
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.

17 medlemmer mødte op, og de kom med
mange gode idéer til, hvad de otte bestyrelsesmedlemmer skal fokusere på i det kommende år. Det forgangne år, der har været
præget af stor travlhed, som formand Carsten Myhr opsummerede i sin beretning.
Her er uddrag samt kommentarer.
Den Gamle Golfbane
Vi har fået kommunen til at dreje kælkebakken, så den ikke ender i vand. Der er
kommet elskab ved pavillonen og ”bikuberne” blev flyttet. Vi har fået det arrangeret, at græsset klippes tre gange om året.
Det skyldes især, at der var omkring 1000
til sankthansbålet i år. Kommunen var ellers holdt helt op med at slå græs dernede.
Gader og træer
Ny Kongevej og Prinsesse Maries Allé er
renoveret og vi har kun hørt positive kommentarer. Derfor har vi inviteret sjakkene
til ”indvielsen” af gaderne. Steenbachsvej
har fået klippet lindetræer, fordi der var
blevet så mørkt. Hvis beboerne på Prinsesse Maries Allé ønsker det samme, skal
vi bare vide det. Det er for sent i år, men
næste år. I Dæhnfeldts Villaby fortsætter
kommunen med at ”kasseklippe” træerne
efter gammel skik.
Beboer: Træerne langs stien på skrænten
bag ved Thomas Overskous Vej og beplantningen på skråningen kravler op i
haverne og breder sig. Stien deroppe er ved
at være helt overdækket og ligger i mørke.
Svar: Bestyrelsen vil tage det op.
Trafik
Myhr: Til august må lastbiler ikke passere

vores område uden partikelfilter. I dag har
vi set to halmtransporter gennem kvarteret.
De må slet ikke køre den vej. Vi vil opfordre til, at man med sin mobil tager billeder
af lastbiler efter 1. august. Så vil vi samle
dem ind og aflevere dem til politiet.
Stort fremmøde ved politikermødet med
Jane Jegind, Stina Willumsen, Steen Møller og Anker Boye, hvor vi snakkede om
trafik. Siden er Rugårdsvej blevet karakteriseret som ”sort plet”. Vi tror, at beboerne
er blevet bedre til at rapportere ulykkerne.
Vi har et halvt løfte om at få lyskurv ved
kirken.
Der var heftig meningsudveksling om det
fornuftige i at anlægge et lyskryds ved
kirken. Flere beboere mente, at det vil give
flere ulemper end fordele. At det ikke vil
hjælpe på de hurtigtkørende bilister.
Svar: Bestyrelsen reagerer på beboerønsker
om at gøre noget ved de hurtige biler. Og
en af beboerne fremhæver Hjallesevej. Det
er vi enige med beboerne om.
Fodgængerovergang
Beboer: Fodgængerovergangen er fjernet
ved Toldbodgade/Åløkke Allé/Dronning
Olgas Vej. Vi ser endnu farligere situationer nu, fordi børn og voksne krydser der,
hvor der ikke er overgang. Samtidig har
bilerne nede fra Toldbodgade fået bedre
muligheder for at køre hurtigt gennem
krydset. Jeg har fået at vide af kommunen,
at det er sket i samarbejde med beboerforeningen. Hvordan kan det være?
Svar: Vi har hele tiden ment, at det kryds
er et skidt kryds. Det blev nævnt på et
møde mellem os og kommunen sidste år,
at de ville gøre noget ved krydset, men
ikke hvad de ville gøre. Det er korrekt, at
vi selv har foreslået at nedlægge fodgængerovergangen og gøre svinget blødere for
bilisterne. Men det skulle først være efter
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at havnesporet er blevet til en cykelsti.
Trafiksanering
Andre gader i byen har brugt den model, vi
skabte her i kvarteret, hvor beboere betaler
for sanering af kommunale veje. Nu vil vi
prøve igen. Vi har etableret bankforbindelse, vi har etableret kontakt til kommunen
med teknisk hjælp. Og vi har delt kvarteret
op i områder. 1. Abigaelsvej og Åløkkehaven. 2. Dronning Olgas Vej m.m. 3. Dæhnfeldts Villaby delt af Stadionvej. Bagefter
arrangerer vi møde for det enkelte område
og hører, hvad ønsket er. Beboerne skal så
stemme dørklokker, og så skal kommunen
på banen. Men hvor skal vi begynde?
Beboer på Dronning Olgas Vej: Synes det
skal være her. En bred vej, der ikke dæmper trafikken.
Beboer på Dronning Olgas Vej: Karl Withs
Vej må have første prioritet, fordi det er

udefrakommende trafik. De andre steder er
det os selv.
Beboer opfordrede bestyrelsen til at arbejde for en bumpløsning på Stadionvej
ligesom på Kochsgade. Der blev også foreslået et solidt bump, når man skal ind fra
Stadionvej til villabyen.
Parkering ved Pakhusgården
Efter pausen tog man emnet op med de
mange biler, der nu parkeres på Ny Kongevej og Mogensensvej. Vi er helt enige med
beboerne om, at det er ikke holdbart. Beboer foreslog at ophæve totimersbegrænsningen på parkeringspladsen. Det forslag
tager bestyrelsen med og arbejder med.
Der er dialog med Olav de Linde om det.
Regnskab
Kasserer Alexander Danker kunne herefter fortælle, at foreningen lige nu har

435 medlemmer og dermed en indtægt
på 43.500 kroner. Udgifterne var i år på
44.265 kroner. De to punkter, der er steget, er møder (fra 10.000 til 13.000 kr) og
gaver (fra 2500 til 5287 kroner). Årsagen
er ekstra mødeaktivitet og gaver til folk,
der hjælper os. Kassebeholdning: 108.473
kroner. Regnskabet blev godkendt.
Valg til bestyrelsen
Carsten Myhr, Stephan Brandt, Peer Jochumsen og Hans Faarup blev genvalgt.
Suppleant Rikke Borup er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Mette Lyngdal, som
er flyttet fra kvarteret. Søren Bach-Hansen
blev genvalgt som suppleant, så der manglede én. Pelle Funder, Abigaelsvej, blev
foreslået, men var ikke til stede. Generalforsamlingen overlader det til bestyrelsen
at besætte den ledige suppleantplads.

Tekst og foto: Hans Faarup

Åløkkens Fysioterapi
Odenses nye madhus er ikke en traditionel restaurant.
Vi leverer mad ud af huset, laver temaaftener og
har byens sejeste selskabslokaler.

Fysioterapi, Holdtræning, Massage
Autoriserede fysioterapeuter
Tilskud fra sygesikringen Danmark

Go’ aftensmad

Spis for kr. 100,- hver tirsdag fra 18-20.
Børn 1/2 pris. Tilmelding senest kl. 12 samme dag

Ingen Ventelister!

66 12 16 12

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

Rugårdsvej 103 · 5000 Odense C · alfredogkamilla.dk
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Lemmedaskere
på slap line
En slags anmeldelse af Manderevyen,
der blev opført 25., 26. og 27. marts på
Åløkkeskolen.
Onsdag d. 18.3 kl. 10.18
”Som medvirkende i årets manderevy
kan jeg kun udtale: På nuværende tidspunkt er alt kaos. Intet er indøvet, musikken spiller falsk, der findes ikke en eneste
rekvisit, og vi kan hverken synge eller
danse. En redningsmulighed er at skænke så meget fadøl, at folk ikke kan huske
noget bagefter.” (citat: Hans Faarup i
mail til undertegnede)
Fredag d. 26.3 kl. 17.13
Ritualer er vidunderlige. Det er mit
tredje forår i Åløkke, min tredje revy og
altså tredje gang, jeg og min husbond
mødes med gode naboer til drinks inden
den store begivenhed. Humøret er højt,
stemningen sat. Der serveres solide gintonics, og guacamolen er hjemmelavet.
Alle glæder sig. Hvad de gode revymænd
har tænkt sig at fabulere over er ikke
engang det vigtigste. Bare tanken om,
at de har svirret rundt derovre på skolen
med større og større panisk hastighed for
at lave en revy, en stor fælles aften, for
alle deres kvartersfæller. Det er sgu da
smukt.
Kl. 18.27
Det højtråbende selskab forlader matriklen, og vi iler mod skolen. Undervejs
kigger vi medlidende ind til de familier,
der sidder bænket over deres aftensmad
og IKKE skal til revy. Et trist syn, stakkels dem.
Kl. 18.29
En distingveret herre i hvid skjorte og
festlig butterfly møder os ved indgangen
og beder høfligt om en billet. God stil,
det er lovende.
Kl. 18.31
”Den der drink – er den gratis?” Jo,
det er den skam. Der serveres Kir Royal
special i høje glas, endnu et stilrent træk
fra revydrengene.

Alle revybilleder er taget af Ole Østerby.
Kl. 18.52
”Det er nu jeg vil danse!” (Citat: En af
mine glade borddamer) Men hun må slå
koldt vand i dansebenene. Der er længe,
længe til. Desuden er forretten lige om
hjørnet.
Kl. 19.00
Nu sker det! Der klappes, og de festklædte tjenere bærer forretten ind. Menuen er lidt kryptisk: ”Havinspireret, med
grønt i aspic”. Sagt på jævnt dansk er det
rejer og grønærter i gelé. En klassiker
fra 70’er-køkkenet som i dagens anledning er trukket frem i lyset igen. Geléen
var perfekt. Så at kalde forretten for en
vandmand, der har slugt nogle rejer ville
ikke være venligt. Der er i øvrigt ikke
noget galt med vandmænd. En anden
glad borddame mente da også mildt, at
”det ser meget festligt ud, som det står
der på tallerkenen”. Dét gjorde det hvert
fald. Og en tredje borddame mente om
tjenerne, at ”man må sige, at de mænd er

6

søde, når de klæder sig ud på den måde
… Jamen det ER de!”

bund”. S
sketrifli m

Kl. 19.24
”Vi er små drenge. Vi bygger en modeljernbane, som vi leger med et par dage,
og så er det slut.” (Citat: Manden bag
bl.a. scenografien Carsten Rudolfsen.)
Kl. 20.14
Et prægtigt unghanebryst helt fra Bornholm nydes med rodfrugter og en lækker
kartoffel-ting. Pomelét står der i menuen.
Blød hvid sovs er der også. Det er altså
en god ting ved manderevy – der er sovs!

Kl. 20.37
”De kunn
lin-stjern
mæt revy

Kl. 20.31
”Det er godt, når man kommer helt i

Kl. 20.48
”Det er b
findes i v
det er sle

Kl. 20.59
Musikken
den - året
Hele 22 n

Sagt om desserten, en heftig svemed guf på bunden.
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ne godt sende ham med Michenerne hertil.” Sagt af tilfreds og
ygæst.

8
bare fantastisk, at sådan noget
vores kvarter.” Ja, det er det, og
et ikke slut endnu.

9
n starter præcist, og nu begynder
ts manderevy 2010.
numre har de indstuderet, det

gæve hold på 26 mandfolk. Og i betragtning af, hvordan situationen så ud blot
otte dagen inden, så slap de rigtigt godt
fra anstrengelserne. Der er helt sikkert en
god del mere i de herrer end blot ”… en
hoven klovn med egen vogn”. (Manderevyens version af My Fair Lady-sangen
”En snegl på vej’n”. red.) Engagementet
og entusiasmen var stor, og vi publikum
bakker op, anytime.
Klimadebat a la Åløkke, hvor den globale opvarmning må finde sin løsning i
forstæderne. Hverdagens udfordringer
i den ressourcestærke ghetto, hvor der
må samles ind til de stakkels udegående
får, og indbrudstyvene skuffes enormt af
Ikea-møbler i hobetal. Blot nogle af de
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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

Gudstjenester
Søndag 4. april kl. 10
Påskedag: Kirkens store glædesdag.
Derfor holder vi fest. Kirken er
pyntet med masser af blomster.
Trompetist Rasmus Grønne spiller
festlig påskemusik, og vi synger de
pragtfulde påskesalmer.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
glædelig påske med et glas champagne
og kransekage i våbenhuset.
Prædikant: Laila Groes
Mandag 5. april kl. 10
Anden påskedag.
Johannes 20,1-18.
Prædikant: Christina Fundrup
Søndag 11. april kl. 10
Første søndag efter påske.
Johannes 21,15-19.
Prædikant: Christina Fundrup
Søndag 18. april kl. 10
Anden søndag efter påske.
Johannes 10,22-30.
Prædikant: Laila Groes
Søndag 25. april kl. 10
Tredje søndag efter påske.
Johannes 14,1-11.
Prædikant: Laila Groes
Fredag 30. april kl. 10
Konfirmation.
Prædikant: Laila Groes
Søndag 2. maj kl. 10
Fjerde søndag efter påske.
Johannes 8,29-36.
Prædikant: Christina Fundrup
Søndag 9. maj kl. 10
Femte søndag efter påske.
Johannes 17,1-11.
Efter gudstjenesten er der tilbud om
fællesfrokost. Pris for deltagelse: 25
kroner. Prædikant: Laila Groes
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag 8. april kl. 13.30
Gudstjeneste ved Christina Fundrup
Torsdag 6. maj kl. 13.30
Gudstjeneste ved Laila Groes

temaer, der blev sunget og joket om med
både bid og vid på scenen, hvor der også
blev plads til bogstavelig talt meget svær
kærlighed, når stor ømhed skulle mødes
med svar på, om du vil være min i nat.
Ingen manderevy uden ranke lem. Heller
ikke i år. Synet af de meterhøje og stolte
have(pe)nisser vil jeg nok aldrig glemme.
Desværre. Ikke nødvendigvis den ramme
jeg gerne vil huske på, næste gang jeg ser
Mogens Michaels venlige ansigt. Men en
manderevy uden dillere er vel som kartofler uden sovs. De to kan ikke stå alene. Om
jeg så må sige.
Noget af det mest vellykkede var de to
overklasseløg, som vi kender fra tv. Hans
& Lars, som med stor ynde kommenterede
livet i Åløkke. De gjorde det overbevisende, Lars Nielsen (se forsiden af månedens
Kurér) og Hans Faarup, med charmeklude
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og fesne moves.
Nummeret inspireret af Riverdance står
også stadig stærkt på min nethinde. Igen er
det Mogens Michaels – ja, KNÆ – som jeg
ser i fri dressur. Men okay – et rytmisk talent af den karakter forpligter. Derhjemme
taler vi om, hvorvidt det mon er muligt at
lave sådan et sådan nummer ægte. Uden
udklædning. I den bare. Men vi bliver ret
hurtigt enige om, at det ikke er nogen god
idé. Nej. Slet ikke. Glem det.
Hvis jeg skal lave kvinderevy, vil jeg nok
fordele energien over færre numre. Men
charme og opvartning, lummert lir og sovs
til kartoflerne – det skal der stadig være.
Tak for manderevy 2010 og kærlig hilsen
Signe Ryge,
gæsteanmelder fra Prinsesse Maries Allé

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

FIRE NYE FÅR - I ugen op til påskeferien blev der født to lam (herover).
En uge efter kom der to lam mere
(th.) og fra Åløkkekvarterets Fåreholderlaug forlyder det nu, at der
kan ventes en fem-seks lam mere.
Foto: Ole Søgaard

Sopran og sax til konfirmation
Ved konfirmationsgudstjenesten i Hans Tausens
Kirke medvirker to
solister, Anne Birch og
Morten Øberg.
Sopranen Anne Birch synger med på salmerne og optræder - som traditionen byder
i vores kirke - med den stemningsfulde
salme af Johannes Johansen ”Det dufter
lysegrønt af græs”.
Anne Birch er uddannet sanger fra Det
jyske musikkonservatorium i Århus. Hun
har været ansat i Den jyske Operas Kor, og

har siden 1987 varetaget sangundervisningen på Skuespillerskolen i Odense. Hun
er også ansat som sangpædagog på Det
fynske Musikkonservatorium på Rytmisk
linie og Folkemusiklinien.
Morten Øberg medvirker i præ- og postludium samt til salmerne på saxofon. Han
kendes også som klarinettist og fløjtenist,
er meget aktiv på den danske musikscene,
spiller i forskellige bands, deltager i tvshows, underviser på konservatoriet og har
indspillet flere cd’er. I 1991 blev han kåret
som årets jazzmusiker på Fyn. Irina Natius

Så handler du samme
sted som malermesteren
%$.GBSWFIBOEFM
TUFSCSP 0EFOTF$
5MG
CFO MSEBH

H3061
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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.

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

GÆSTEMUSIKERE - 17. marts var det et verdensnavn, vi havde besøg af i Onsdagscaféen, nemlig marimbaspilleren Kai Stensgaard fra Stige, som fortalte om marimbaen og
gav os nogle dejlige oplevelser på sit instrument. En uforglemmelig eftermiddag. Som det
ses, hvade Kai Strensgaard hjælpere på, da han spillede Cirkus Renz Galop.
Tekst og foto: Gunner Bai Andersen

Onsdagscaféen i april
Onsdag 7. april
Har de det godt i USA? Museumschef
Torben Grøngaard Jeppesen, Odense fortæller om de danskere, der udvandrede til
USA og deres efterkommere.

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 14. april
Tøj til damerne og herrerne. Vi får besøg
af Damernes Butik, som fremviser forårets
dame- og herretøj. Kom og få en hyggelig
eftermiddag.
Onsdag 21. april
Vold og religion i en familie. Kirsten Bork,
Ribe har valgt at fortælle om 13 år af sit

Onsdag 5. maj
Musikalsk eftermiddag med revyminder.
Merete Beltoft synger, når Svens Trio
tager fat på de gamle revyminder. Hun
skulle kunne synge både som Marguerite
Viby, Liva Weel og Elga Olga, eller i hvert
fald vække minder om dem.

Kom endnu hurtigere på nettet med NAL MedieNet.
Nu kan vi tilbyde vore medlemmer helt op til

20/2 Mbit/s
239,- kr. (pr. måned) - (kr. 499,- i oprettelse)
Vi kan oplyse at prisen på hastigheden 10/2 Mbit/s er sat
ned til 189,- kr. pr md.
Læs mere på: www.nal-medienet.dk
eller ring til os på 70 13 03 39 + 1
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En aften med salmesang
Tirsdag den 27. april kl. 19.30 er der
salmesangsaften i Hans Tausens Kirke.
Denne aften skal vi lære og synge helt
nye salmer af Simon Grotrian.
En salme er en sang
med et kristent indhold. Dem har vi
791 af i Den danske
Salmebog. Salmer
skrevet af vores store salmedigtere, Kingo,
Brorson og Grundtvig med mange flere.
Men salmetraditionen er stadig levende, og
der skrives heldigvis hele tiden nye salmer.
Gud ske lov for det, for salmer er ikke kun
noget, der skal synges til jul, og mindst
have et par århundrede på bagen. Nogle er

så nye, at de endnu ikke har haft mulighed
for at blive optaget i salmebogen. Det gælder Simon Grotrians salmer.
Simon Grotrian er født i 1961 og fik i 1984
sin litterære debut i Hvedekorn. Han har
modtaget Michael Strunge-prisen og Emil
Aarestrup-medaljen. I 2006 kom hans første salmesamling: ”Jordens salt og verdens
lys”. Siden er der udkommet adskillige
salmer fra hans hånd. Det er langtfra alle,
der er sat musik til, men vores organist
Irina Natius har udvalgt 8-10 salmer, der
kan synges.
Jeg indleder og fortæller om salmerne, og
to korister hjælper os til at finde tonen.
Midtvejs serveres kaffe og kage. Der er fri
entre.
Laila Groes

Danmarks eneste
kontratenor
Ensemble Oblik spiller et spændende
program torsdag15.april kl. 19.30 i Hans
Tausens Kirke. Gruppen består af Jette Jokumsen på violin, Ida Franck på cello, organist Randi Elisabeth Mortensen og Karl
Martin Schou, Danmarks første og eneste
konservatorie-uddannede kontratenor. En
kontratenor er en mandsstemme, hvis register svarer til kvindernes alt-stemme.
Oblik vil præsentere et nyt program med
værker af Bach, italienske komponister
som Frescobaldi, Stradella og Corelli, samt
en afstikker til skandinavisk musik. Kvar-

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.

tetten lægger stor vægt på at musikken er
livfuld, melodiøs, dansant og dristig i sit
harmoniske udtryk.
Målet er kort sagt at give publikum en
musikalsk oplevelse i særklasse.
Vi ses til koncerten. Der er gratis entré.

Organist Irina V. Natius

Konfirmander i Hans Tausens Kirke 30. april
Signe Alberte Kæseler
Akselsen
Dan Bræmer		
Cecilie Lillebæk Byrgesen		
Maja Kylling Bærenholdt		
Katrine Kolle Christensen		
Maiken Fauerskov		
Mathias Baden Frederiksen

Vejviser til kirken

Thomas Glintborg Hansen		
Niels Christian Heltner		
Anna Sofie Heyman		
Cæcilie Banke Holm
Christian Darling Jensen		
Emma Krebs		
Jonas Donnerup Kyndbøl
Simon Bøgehøj Lisberg

Felix August Holck
Nielsen
Mads Holm Peters		
Maria Nikoline Elisabeth
Rasmussen
Josefine Tekiela Sørensen
Simon Vanggaard Ørum

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.

Dåb
6. marts Cecilie Korneliussen Rohold,

Dødsfald
Dato for begravelse/bisættelse

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

Fyrreparken 13, Birkerød
7. marts Erik Pind Thielsen,
Kanslergade 30.c, 2.tv
13. marts Dan Bræmer, Åløkke Allé 44

10. marts
Inger Lykke Laurvig Eriksen, 57 år

Hans Tausens Kirke på nettet:
www.hanstausenssogn.dk

11

Rekordresultat ved
sogneindsamling
Søndag den 7. marts 2010 deltog Hans
Tausens Sogn i Folkekirkens Nødhjælps
landsindsamling, der gik til bekæmpelse
af sulten i verden.
Vi var så heldige,
at 17 personer
havde meldt sig
som indsamlere,
lige nok til at vi
kunne dække hele
sognet. Vi fik indsamlet i alt 17.894
kroner, og det er det bedste resultat, vi har
opnået i de mange år, vi har været med i
den årlige landsindsamling.
Resultatet viser det glædelige, at der, trods
finanskrise, er mange, der vil være med
til at bekæmpe den enorme fattigdom, der
stadig findes i store dele af verden.
En stor tak til indsamlerne og til de beboere, der bidrog til det flotte resultat.
På landsplan blev der indsamlet godt 16
millioner kroner. Næsten det samme som
sidste år.
Tekst og foto: Cecilie og Alberte fik indsamlet 1203,50
Frank Lindegaard Nielsen kroner.

Kalenderen
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 side 11)
Maj
5.: Musikalsk eftermiddag i 		
Onsdagscaféen kl. 14.30
8.: Majfest på Åløkkeskolen kl. 14
Juni
23.: Sankthansbål på Den Gamle
		Golfbane
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
Kuréren kan ses helt i farver på:
www.hanstausenssogn.dk
eller www.aaloekke.dk.

Påske i kirken med trompet
I år får vi påskesøndag besøg af gæstesolist
Rasmus Grønne på trompet. Han er 21 år
og bor i Odense. Rasmus begyndte at spille
som ni-årig, har gået på Odense Musikskole, og i 2009 færdiggjorde han Musikalsk

Grundkursus. I januar 2010 aflagde han en
udmærket optagelseprøve ved Det fynske
Musikkonservatorium. Derudover spiller
Rasmus solotrompet i FAUST (syddansk
ungdomssymfoniorkester).  Irina Natius

Her ligger bladet i pdf-format som
det ser ud, inden farvebillederne
slås over til sort-hvid før tryk.

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

