KUREREN
Nr. 5 
Maj 2010

Udgives i Hans Tausens Sogn
Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret

Ida-Marie Dons Graversen, Katrine Fritsen, Nadja Felsinger og Kirstine Nørgaard Sejersen overrakte den gyldne
hæksaks, da rådmand Jan Boye klippede snoren over for renoverede gader Ny Kongevej og Prinsesse Maries Allé.
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Majfest forude
Nu nærmer Majfesten lørdag 8. maj sig.
Der er en forskel fra de tidligere år, og
det er at skolens arrangement holdes i
skoven.
Bagefter går vi altså op på skolen og afholder Majfesten. Som det ser ud nu, vil
programmet tegne sig således:
Program for Majfesten
13.00 Majfesten starter
13.30 Fodboldturnering
14.00 Musicalen ”Rock you” i 		
gymnastikhallen
14.30 Musik på scenen i skolegården
15.30 Semifinaler og finale i 		
fodboldturnering
16.00 Musicalen ”Rock you” i 		
gymnastikhallen
16.30 Musik i skolegården
17.00 Spisning + jazzband
Der vil være masser af god underholdning
og mange velkendte boder: vafler, sjippetov, lagkagekast, sæbebobler, fåresandwich, hoppepude, hønseskidning m.v.
I løbet af dagen kan du i baren tilmelde dig
til fælles aftensmad, som vil være pizza.
Husk kontanter. Der kan ikke bruges dankort.
Fodboldturneringen
Hvis du ønsker at tilmelde hold til majfestens fodboldturnering er absolut sidste
tilmelding fredag den 6. maj til Steen Nedergaard på 29 26 88 86.
Betingelser:
Det koster 100 kr. pr hold.
Der kan være seks på hvert hold, fem på
banen.

Skal holdet fra Rugårdsvej vinde fodboldturneringen igen, som de gjorde i fjor? I år
kæmpes der om en vandrepokal, som får indgraveret vinderholdets navn. Foto: Kuréren

boblebod. Kontakt Rikke Trads på 63 18
11 11 eller mail trads@live.dk

Kampene varer fem minutter.
Aldersgrænse: 7. klasse +
Vi mangler hænder
Har du lyst til at hjælpe os i en af vores
boder, vil vi meget gerne høre fra dig.
Vi mangler folk til lagkagebod og sæbe-
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Vil du være medlem
Som medlem er du med til at støtte de
aktiviteter vi laver i Åløkkeliv: Majfest,
Halloween, støtte til aktiviteter for børn
og voksne. Det koster 100 kr. pr. husstand
og du får allerede fordel af medlemsskabet
til Majfesten, hvor du får rabat ved indgangen. Indbetal beløbet på vores konto
i Totalbanken. Reg.nr.: 0400, Kontonr.:
1090015857.
Åløkkeliv v/Signe Ryge

BESTYRELSEN:
Formand: Carsten Myhr
Johannevej 4, 66 11 33 12
mail: myhr@nal-net.dk
Næstformand: Stephan Brandt,
Dronning Olgas Vej 4
Kasserer: Alexander Danker,
Johannevej 3, 40 56 09 06
alexanderdanker@hotmail.com
Sekretær: Hans Faarup
Dronning Olgas Vej 16
mail: hfa@fyens.dk
Henrik Kjær Larsen,
Prins Valdemars Vej 14
Rikke Borup,
Rugårdsvej 80
Peer Jochumsen,
Ambrosius Stubs Vej 2
SUPPLEANTER:
Søren Bach-Hansen,
Ny Kongevej 16
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.

Der blev langet flere hundrede pølser over disken.

Tak for et
godt samarbejde
Rådmand Jan Boye (K) svingede den
gyldne havesaks og roste beboere og
håndværkere for godt samarbejde ved
renoveringen af Ny Kongevej og Prinsesse Maries Allé.
Godt 80 beboere – heraf flest børn
– mødte op til den festlige indvielse 9. april. Åløkkekvarterets
Grundejerforening havde spændt
et hvidt plasticbånd ud over kørebanen der hvor Ny Kongevej og
Prinsesse Maries Allé mødes.

Og gæsterne var bygherrerne, Energi Fyn
og det kommunale Myndighed & Vejdrift,
samt entreprenørerne JA Entreprise og
Munck Forsyningsledninger, hvis håndværkere var mødt talstærkt op for at fejre
det veloverståede arbejde.
Minimum af gene
Grundejerformand Carsten Myhr
roste håndværkerne for at udføre
arbejdet med et minimum af gene
for beboerne. Så fik rådmand Jan
Boye ordet:

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

Mikkel Nørgaard (tv.) og Frederik Nürnberg
var to af de Åløkkedrenge, der holdt den hvide
plasticstrimmel på plads i blæsten. Og sørgede
for at løfte den, når en bil skulle forbi.

- Jeg vil gerne takke alle jer beboere
for at have været meget forstående og
samarbejdsvillige. Rigtig mange af jer
har for eksempel måttet klippe ekstra
meget hæk forud for projektets gennemførelse, men I har alle gjort det
godt og uden indvendinger, sagde han.
188.846 klinker

Med rutinerede bevægelser
indviede Jan Boye officielt de
renoverede gader med den til
anledningen forgyldte hæksaks.

blæst væk. Jan Boye klippede rutineret
båndet over, og så var der fadøl og pølser.
Gravearbejdet varede fra april til december
2009, og i alt er der blevet fornyet 1750
meter fortov. Der er blevet lagt 188.846
Odense-klinker, og der er blevet kørt 2400
ton muldjord væk.
Derudover har vejene fået 42 ekstra afvandingsbrønde, og der er blevet lagt mere
end 500 meter afvandingsledning ned.

Den gyldne havesaks blev båret frem af
fire Åløkkepiger, mens fem Åløkkedrenge
holdt fast i den hvide snor, så den ikke blev

Tekst og foto:
Hans Faarup

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

%$.GBSWFIBOEFM
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Ingen Ventelister!
H3061

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

Pluk laurbær i skoven
Fælles aktion imod haveaffald i Åløkkeskoven 6. juni kl. 13-16 arrangeret af
Park og Vej, Åløkkekvarterets Grundejerforening og Åløkke Skovlaug.
Tager man den uvejsomme tur langs skovbrynet ud mod haverne i Åløkke kommer
man til at overveje, hvilke planter, man vil
møde i skoven i fremtiden. Der flyver en
del mere end ugræs over hegnet, og man
finder mange eksotiske haveplanter, der
ryger ud som haveaffald.
Der er allerede forskellige planter, der har
godt fat og efterhånden er del af plantelivet, især vintergrøn, ingefær og andre
bunddækplanter med brogede blade. For
ikke at tale om de uovervindelige bjørneklo og japansk pileurt.
Ingen kan på forhånd vide, hvad der vil
kunne slå rod og brede sig fremover. Med
lidt global opvarmning kan vi måske finde
laurbær (se billedet), men også den del andre planter, vi næppe ønsker at møde ude i
skoven, hvor de måske kan udkonkurrere
blomster og træer, vi nyder som del af en
rigtig skov.
Kan vælte ind i haverne
Selv om planterne ikke skulle slå rod, er
haveaffaldet et stort problem, der skæmmer. Værst er det, hvor jord og kompostbunker lægges op ad store træer, dækker
rodudløberne og ofte når ganske højt op
ad stammen. Det kan barken ikke tåle, og
de store træer svækkes. Og hvis de bliver
syge, kan de lige så godt vælte ind i haverne som ud i skoven.
Rigtig mange steder er terrænet simpelthen
hævet markant enten ved flere generationers haveaffald eller jord fra byggeprojekter.
En konstruktiv løsning
Park og Vej, Odense Kommune, ønsker at
finde en konstruktiv løsning og indbyder
i samarbejde med grundejerforeningen og
skovlauget til en arbejdsdag, hvor de stiller containere op på strategiske steder og
disker op med pølser og drikkelse hen på
eftermiddagen.
Vi afslutter med en skovvandring, hvor vi
kan høre om driften af skoven og diskutere
visionerne fremover.
Det drejer sig ikke kun om at få folk, der
bor ud til skoven til at rydde op efter sig,
for det er et større fælles problem. Som
sagt strækker disse vaner sig tilbage til
mange tidligere ejere, og bunker ud langs

Der kan man bare se: Udplantning af laurbær i Åløkkeskoven på privat initiativ.

Foto: Anders V. Munch
stierne viser, at trillebørene også finder vej
længere væk fra.
Vi kan ikke fjerne alle sporene, men vi kan
fjerne det værste og få blik for problemet.

mærksom på at fjerne det, når hulen ad åre
går ud af brug og falder sammen. Børnene
skal også lære, at der ikke skal hamres søm
eller saves i levende træer.

Byg bare huler
Der er enkelte steder uautoriserede vildthegn og andre lidt for permanente annektioner, de enkelte lodsejere med fordel
kunne fjerne inden arbejdsdagen eller på
andre måder gøre forberedelser til at lette
arbejdet. Kommunen ønsker kun at være
den flinke nabo, der samtidig er forvalter
af naturværdier til fælles glæde og benyttelse på fælles ansvar.
Det skal ved denne lejlighed ikke være et
spørgsmål om, hvor skellet går, men om
hvilke grænser der er for brugen af skoven. Michael Theilmann fra Park og Vej
tilskynder for eksempelvis gerne til, at der
bliver bygget langt flere huler af skovens
materialer, grene fra fældede træer.
Hvis der bliver brugt meget plasticreb
til byggeriet, skal man dog nok være op-

Kom med til aktionen
Forhåbentlig vil den fælles aktion 6. juni
mest være anledning til overvejelser af,
hvad vi gerne vil bruge skoven til, og
hvordan den skal passes fremover til fælles
glæde. Park og Vej vil i de kommende år
arbejde med skovbrynet hele vejen langs
haverne, så skoven ikke er så sårbar ved de
kraftige storme, så derfor vil der i det hele
taget blive mere fokus på bevoksningen
der.
Op til den 6. juni vil der komme nærmere
oplysning om placering af containere og
mødested for skovvandringen. Vi håber på,
at der kommer mange skovbrugere og -nydere til denne fælles aktion.
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På vegne af Park og Vej, grundejerforeningen og Åløkke Skovlaug

Kærlighedsstien
er ved at gro til

Teolog og forfatter Katrine Winkel Holm.

Skal homoseksuelle
kunne vies i kirken?
Skal et homoseksuelt par kunne indgå
ægteskab i Folkekirken? Det er blevet et
meget varmt emne de seneste måneder,
og derfor holder vi et debatmøde i Hans
Tausens Kirke tirsdag 18. maj kl. 19.30.
Den aktuelle baggrund for mødet
er, at Folketinget
måske inden længe
vedtager at åbne
for vielse af homoseksuelle par i folkekirken. Oppositionspartierne har i hvert
fald sendt et lov- og beslutningsforslag til
behandling i folketinget, og der er også
medlemmer fra regeringspartierne, der er
positive over for en ændring.
Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V)
er modstander af en hurtig lovændring, og
hun har derfor bedt biskopperne og andre
i folkekirken om hurtigst mulig at drøfte,
hvordan Folkekirken kan være forberedt på
en lovændring fx ved at lave et nyt fælles
vielsesritual eller et nyt ritual ved siden af
det bestående specielt for homoseksuelle.
For kirkeministeren er det afgørende at få
en seriøs teologisk debat, hvor alle kommer til orde, og hvor der vises forståelse
for, at alle ikke er enige.
To forskellige holdninger
Debatmødets oplægsholdere er sognepræst
i Ærøskøbing Lars Ole Gjesing og teolog
og forfatter Katrine Winkel Holm. De to
debattører har forskelligt syn på, hvad

Bag haverne på Thomas
Overskous Vej – parallelt med Langesøstien, men nogle
meter højere oppe
- går en gammel sti,
som kan være lidt
svær at se. Den er altid
blevet kaldt Kærlighedsstien, måske
fordi kvarterets unge mennesker der har
kunnet udtrykke deres kærlighed skjult
for forældrenes blikke. De senere år er
det imidlertid snarere blevet en krybesti, fordi beplantningen på skråningen
ned mod Langesøstien har bredt sig for
meget.
Emnet blev nævnt på generalforsamlingen i grundejerforeningen og vi og
beboerne er enige om, at beplantningen
trænger til en kraftig udtynding og beskæring. Det gælder både træerne på
toppen og beplantningen ned ad skråningen.
Vi har kontaktet kommunens park- og
naturafdeling, som har lovet at se på sagen hurtigst muligt. samme ombæring
vil kommunens folk også se på lindetræerne på Prinsesse Maries Allé.

Carsten Myhr

Ny skovport
til sommer
Sognepræst i Ærøskøbing Lars Ole Gjesing
kirkens holdning skal være, men de er fælles om deres store viden og interesse for
emnet. De deltager begge meget aktivt i
debatten, bl.a. skrev Lars Ole Gjesing allerede for 15 år siden en bog om vielser af
homoseksuelle i kirken, og Katrine Winkel
Holm har skrevet flere kronikker/debatindlæg om emnet.
Vi synes, det er vigtig debat, som alle med
interesse for kirkens forhold bør blande sig
i og håber derfor på stor deltagelse.
Der er fri entré.

Aktivitetsudvalget
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Sidste år blev den
gamle træport ved
indgangen til Åløkkeskoven fra Åløkkehaven nedlagt,
i forbindelse med
at der blev placeret et
elskur på stien. Det gjorde grundejerforeningen kommunen opmærksom på, og
vi har nu fået besked fra Park- og naturafdelingen. De har netop fået nogle robinia-træstammer hjem til et andet projekt
i byen. Når de er færdige med det, vil de
lave en ny port af de stammer, der blev
til overs.
Robinia er en ungarsk træsort, som
udmærker sig ved at den kan tåle at stå
i vand. Robinia egner sig derfor til at
blive gravet ned som stolper i fugtig
jord. 
Hans Faarup

Fra Afrika
til Åløkke
Navn: Marie Toxværd Smet
Adresse: Prinsesse Maries Allé 21
Børn: Christian, André og Francoise.
Født henholdsvis 1952, 54 og 55

- Vi kom til kvarteret i september
1959, så det er 50½
år siden. Jeg er oprindelig vestjyde,
men kom hertil fra
det daværende Belgisk Congo, hvor
jeg boede med min
mand. Han var barnefødt og opvokset
dernede. Vi var egentlig på vej til Canada,
men så fik min mand job på den gamle
Thrige-fabrik som elektroingeniør. Derfor
blev det Odense. Vi rykkede midlertidigt
ind i et sommerhus i Hasmark, hvorfra
vi ledte efter hus. Der var ikke meget til
salg, kun fire huse i hele Odense! Vi valgte

det her, fordi der var god plads og en stor
have.
Børnene talte ikke dansk
- De første år havde jeg travlt med at etablere mig med børnene. De talte kun fransk,
så vi måtte hurtigt have lært dem dansk.
Min ældste søn Christian startede i skole
med det samme, og dengang var skolen
slet ikke gearet til et barn med fremmedsprog. Vi fik besked på straks at få ham
det lært. Heldigvis lærer børn hurtigt, så
de kom alle tre snart efter det. Ikke mindst
fordi der var så mange børn at lege med i
kvarteret.
Mange naboer
- Selvom jeg har boet her i så mange år,
har jeg ikke haft mange forskellige naboer.
På den ene side, mod Ny Kongevej, er det
lige nu fjerde hold. Hvoraf de første var
der i 30 år. På den anden side er det mit
tredje hold naboer. Der boede engang sådan en sød kogekone, fru Nielsen. Da hun

Hjørnet af Rugårdsvej og Åløkke Allé, som Marie Toxværd Smet nævner. Huset med det
høje tag ligger der, hvor pølsevognen er i dag. I baggrunden skimtes Dæhnfeldts Frølager. Billedet er fra 1966. Foto: Odense Bys Museer
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blev enke, kom hun gerne over og drak
kaffe hos mig. De fleste folk har været
havemennesker, der havde stor glæde af de
store haver. Der var blandt andet familien
Andersen, som gravede hele haven op med
spade.
Til købmanden for at ringe
- Telefon havde vi ikke, og det passede
mig fint. Da børnene var små, og jeg samtidig arbejdede med børnehavebørn, havde
jeg alligevel ikke tid til at tage den. I stedet
gik vi op til købmand Lomholdt på hjørnet
af Ny Kongevej og Prinsesse Maries Allé.
Der kunne man låne telefonen for en skilling.
Mange flere butikker
- I det hele taget var der mange butikker
dengang. Der lå stort set en købmand på
hvert hjørne. Nede ved Mogensensvej
kunne drengene købe krudt - indtil det blev
forbudt. Der var slagter og grønthandler
nede ved kirken. Der lå også en rigtig god
slagter nede på Rugårdsvej. Jeg lærte ham
at skære entrécote, det kendte man slet
ikke dengang. Bag pølsevognen på parkeringspladsen på Åløkke Allé lå der en stor
tømmerhandel i nogle pragtfulde gamle
bygninger. Det var en skam, at de rev dem
ned. For enden af Prinsesse Maries Allé lå
der en ismand, og hvor der nu er køreskole
var der vaskeri. Det var kun nødvendigt
at tage ind til byen, når man ville have
fornemmelsen af storby! Eller skulle have
nyt tøj.
Stafetten sendes videre
- Jeg er faldet godt til her i kvarteret og kan
lide at være her. Det er dejligt, at der er
kommet flere unge mennesker med børn.
Så jeg er ikke lige på vej væk. Der er også
alt for meget at rydde op.
- Næste gang skal Stafetten gå til Ebbe
Trap Christensen. Han er opvokset her i
kvarteret og kan fortælle historie om sin
barndoms drenge-tid.
Tekst: Signe Ryge
Foto: Skovdal & Skovdal
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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
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.

Sådan så Ny Kongevej ud en mandag morgen i marts. Lidt sært med så mange biler ...

P-løsning i sigte
Grundejerforeningen er i dialog med
Olav de Linde for at løse parkeringsproblemer i forbindelse med øget aktivitet
på det gamle fabriksområde.
På generalforsamlingen i
marts gjorde flere beboere opmærksomme
på, at de er meget
generet af parkerede
biler på Mogensensvej
og Ny Kongevej. De nye
brede arealer mellem fortov og vej er godt
nok beregnet til parkering, og det kommer
jo også beboerne selv til gode, når de skal
have gæster.
Men vi må give beboerne ret i, at der simpelthen holder for mange biler på grund af
øget aktivitet på Pakhusgården.

En mandag morgen klokken 9 talte vi
således 60 biler, der holdt så tæt på hjørnerne, at selv en mindre varevogn ville
have besvær med at klemme sig igennem.
Samtidig kunne vi konstatere, at der på den
store parkeringsplads lige over for Pakhusgården kun holdt én eneste bil.
Svar fra Olav de Linde
Grundejerforeningen har derfor rettet henvendelse til byggeselskabet Olav de Linde,
som reagerede meget.
I sit svar skriver firmaet blandt andet, at
man ved udlejning af erhvervsejendomme
ganske rigtigt har visse forpligtelser med
hensyn til at skaffe parkeringspladser. Og
det mener man også at have taget højde
for ved at etablere p-pladser på Rugårdsvej
ved dyrehospitalet, på hjørnet af Stadion-

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

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

Go’ aftensmad

20/2 Mbit/s
239,- kr. (pr. måned) - (kr. 499,- i oprettelse)

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

Vi kan oplyse at prisen på hastigheden 10/2 Mbit/s er sat
ned til 189,- kr. pr md.

66 12 16 12

Læs mere på: www.nal-medienet.dk
eller ring til os på 70 13 03 39 + 1

Rugårdsvej 103 · 5000 Odense C · alfredogkamilla.dk

10

Gudstjeneste
i Eventyrhaven
Som noget nyt vil
der i år være en
friluftsgudstjeneste i Eventyrhaven Kristi himmelfartsdag, torsdag 13. maj kl. 14.
Gudstjenesten er for alle i Odense. Den
er blevet til i et samarbejde mellem
Ansgar Sogn, Skt. Knud, Munkebjerg
og Odense valgmenighed. Vi bakker op
om det gode initiativ. Der er derfor ingen gudstjeneste i Hans Tausens Kirke
denne torsdag, i stedet drager vi i samlet
flok til Eventyrhaven.
Der er afgang fra Hans Tausens Kirke
kl. 13.25. Fællestransport kan arrangeres ved henvendelse til undertegnede på
mail, lgr@km.dk, eller tlf. 66 11 05 40.

Laila Groes

... når man ser dette billede, der er taget på samme tid, 50 meter derfra. Foto: Kuréren

vej/Rugårdsvej, med pladser i selve Pakhusgården samt to store parkeringspladser
på Mogensensvej. Den ene er den nye
plads ved siden af Steiner-børnehaven og
den anden er førnævnte store plads på den
ulige side af Mogensensvej.
Desuden bliver der inden året er omme
anlagt 80 nye parkeringspladser inde på
Pakhusgårdens område. Olav de Linde
lover at sætte bedre skiltning op til den
store plads på Mogensensvej og vil desuden tage en snak med Statsforvaltningen.
Noget kunne nemlig tyde på, at det er dens
”klienter”, der i stort tal parkerer ned ad
Ny Kongevej.
Svar fra grundejerforeningen
Grundejerforeningen har svaret Olav de
Linde følgende:
Ifølge vores beboere må der være tale om
ansatte, der parkerer på vejene, da bilerne
holder der i seks-otte timer. Hvis p-pladsen

blev ændret fra totimers til heltidsparkering kunne en stor del af problemet måske
løses. Hvis de ansatte blev opfordret til at
bruge den.
”Cirkuspladsen” – den store runde asfaltplads nede i skoven skulle – så vidt vi har
forstået – også anvendes til personaleparkering, når der er anlagt en tilkørselsvej
der ned fra Mogensensvej. Hvis den bliver
lavet i år, ville det hjælpe meget.
Vi har selvfølgelig forståelse for jeres aktiviteter, og for at I er nye i området, og at
I derfor skal have tid og mulighed for at få
alt til at falde på plads. Og vi regner med,
at vi fortsat kan løse opståede problemer i
fællesskab.
Bestyrelsen forventer at mødes med repræsentanter for Olav de Linde om kort tid for
at se på parkeringsforholdene.
Carsten Myhr/Hans Faarup
Åløkkekvarterets Grundejerforening

Løse klinker
på fortov
Beboere på Åløkkehaven
har henvendt sig til
grundejerforeningen
angående deres
fortov. Nogle steder er
klinkerne sunket, der er
store mellemrum, og andre steder går
det i bakke og dal, hvor det kan se ud,
som om der ikke er stampet ordentligt.
Kommunen mener, at der er tale om
en enkelt trærod, der har løftet nogle
klinker, men vi og beboerne mener, at
det er mere omfattende. Vi har derfor
inviteret den ansvarlige i kommunen til
at besigtige fortovet. 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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Mere om nåletræer
Gudstjenester
Søndag 2. maj kl. 10
Fjerde søndag efter påske
Johs. 8,28-36
Christina Fundrup
Onsdag 5. maj kl. 10
Andagt med fokus på fred i
forbindelse med 65-året for Danmarks
befrielse. Se omtale
Laila Groes
Søndag 9. maj kl. 13.30
Femte søndag efter påske.
Johs. 17,1-11: Jesu bøn for os
Efter gudstjenesten er der
kirkefrokost: Pris 30 kr.
Laila Groes
Torsdag 13. maj
Kristi himmelfart
Ingen gudstjeneste i Hans Tausens
Kirke.
I stedet fejrer vi dagen med
gudstjeneste i det fri i Eventyrhaven
kl. 14. Se omtale.
Søndag 16. maj kl. 10
Sjette søndag efter påske.
Johs. 17,20-26: Jesu sidste bøn
Laila Groes
Søndag 23. maj kl. 10
Pinsedag
Johs, 14,15-21; ingen skal efterlades
faderløse
Christina Fundrup
Mandag 24. maj kl. 10
Anden pinsedag
Johs. 6,44-51; Jeg er livets brød
Laila Groes
Søndag 30. maj kl. 10
Trinitatis
Matt. 28,16-20: Missionsbefalingen
Laila Groes
Søndag 6. juni kl. 10
Søndag efter trinitatis
Lukas 12,13-21: Den rige bonde
Christina Fundrup

(Fortsættes næste side)

Kommentar til debatten om nåletræer
i Åløkkeskoven. Tidligere indlæg har
været bragt i Kuréren 2 og 3 i år. Debatten handler om, hvorvidt det ville være
forkert at plante nåletræer i skoven.
I martsnummeret af Kuréren (3) har Michael Theilmann fra Park og Vej i Odense
Kommune et svar på mit tidligere indlæg
om få egern og manglende nåletræer i
Åløkkeskoven og hvorfor der ikke som i
tidligere tid bliver plantet sådanne træer til
gavn for egern og andre dyr i skoven.
Af besvarelsen fremgår det, at Michael
Theilmann ikke forventer, at der fremover
vil blive plantet nåletræer i Åløkkeskoven,
da den skal være med træer som i den oprindelige skov, ligesom han ikke kender til
tidligere plantninger af nåletræer.
Fældet for få år siden
Til dette kan oplyses, at der nede for enden
af ”det lille Åløkkevænge”, et lille stykke
inde i skoven til venstre, lå en mindre lund
af nåletræer. For enden af Åløkkevænget,
umiddelbart bag husene til venstre lå en
lidt større beplantning. Det sidste store
nåletræ her blev for øvrigt fældet for bare
nogle få år siden.
Umiddelbart op ad bueskydningsbanen
for enden af Åløkke Allé lå også et større
område af nåletræer. Området blev i sin tid
skåret igennem, da Åløkke Allé blev forlænget ned gennem skoven til Næsbyvej.
Her ses stadig et enligt stort nåletræ fra
dengang på højre side af Åløkke Allé.
Det er måske forkert at sige, at Åløkkeskoven er helt uden nåletræer, idet
der i skoven op til bybusgaragerne er en

bevoksning med 13 store træer. Disse er
imidlertid gamle, og alt for store til at yde
ret meget beskyttelse til dyrene.
De to skovarbejdere
Jeg kan huske de to skovarbejdere, brødrene Knudsen, der under krigen og efter
krigen passede Åløkkeskoven, og boede
nede i det nuværende stråtækte hus inde
i skoven til venstre for Toldbodgade. De
lagde kornaffald ud under grantræerne, til
foder for fasanerne. Dette var blandt andet
for, at der var godt med fasaner at jage,
når der blev afholdt jagt for jægere i kommunalbestyrelsen, som de sagde.
Vi drenge kunne så få lov til at være med
som klappere. Vi kaldte for øvrigt den
ældste af brødrene for ”Skovfogeden”. Jeg
talte af og til med ham, når han var inde i
den have, som dengang lå inde i skoven til
højre for Åløkkevænget, eller når de skulle
fælde et af de store træer i skoven, hvilket
altid foregik med håndkraft og tidligt om
morgenen, inden der var kommet folk i
skoven. Den yngste af brødrene havde for
øvrigt været fangstmand på Grønlands
østkyst i sine unge dage.
Der er helt sikkert nuværende eller tidligere beboere, der kan nikke genkendende
til det, jeg fortæller om nogle af områderne
med nåletræer.
Til slut er kun at sige, at Åløkkeskoven,
som den er nu, er kold og bar om vinteren.
Der er ikke nogen steder for dyr at søge
ly og soveplads, især for rådyr, fasaner og
egern. Nogle mindre parceller med nåletræer i skoven ville hjælpe meget.
	
Preben Grossmann,
			
Johannevej

Hunden bider ikke!
Vi er nogle familier der bor i det lille
Åløkkevænge, som kan mærke at foråret er på vej.
Dagligt møder vi løse hunde, som løber
rundt i skoven eller ind i vores haver. Vores børn er utrygge, og vi har lært dem at
kontakte hundens ejer og bede dem om at
tage hunden i snor.
Det ignorerer hundeejerne ganske ofte med
ord som ”den gør ikke noget”, ”den vil
bare lege” og så videre.
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Mandag den 12. april om aftenen flød bægeret dog over, da børnene blev overfuset
af en kvinde med ordene: ”Hold din kæft,
din, snothvalp” og ”din lille gnom”, da
børnene påpegede, at hunden skulle være
i snor.
Så husk venligst, at Åløkkeskoven ikke er
en af Danmarks 58 hundeskove. Se venligst www.hunde-info.dk.
Beboerne i Åløkkevænget nr. 10 b, 4 og 8
v/ Marianne Juhl Nielsen

Gudstjenester
Gudstjenester på
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag 6. maj kl. 13.30
Laila Groes
Torsdag 10. juni kl. 13.30
Laila Groes

Fredsandagt
Lotte Keinicke Hansen har postadresse på Rugårdsvej 86, men bruger aldrig andet end
Christen Kolds Vej, som når hun forlader husets indkørsel for at lufte hundene. Det er
beboere i husrækken bag hækken her, der ønsker at skifte adresse. Foto: Kuréren

Ønske: Ny adresse
Beboerne på Rugårdsvej 68-88 har i
flere år ønsket at skifte postadresse. Det
drejer sig om de huse, der ligger med
Rugårdsvej til den ene side og Christen
Kolds Vej til den anden side.
I dag har de adresse på
Rugårdsvej, men bruger i
praksis alle ”bagindgangen” fra Christen Kolds
Vej, Beboerne foreslår
derfor at få adresserne
Christen Kolds Vej 5-25.
De ulige numre på Christen Kolds Vej går
nemlig kun fra 1 til 3. De næste 11 grunde
har adresse på Rugårdsvej.
Det er 13 år siden, beboerne første gang
henvendte sig til kommunen, der indtil
nu har sagt nej til adresseændring. Det
bærende argument for beboerne har været
sikkerheden, da der sker mange uheld på
denne strækning af Rugårdsvej.
Kan ikke bruge vejen
Men der er jævnligt bøvl med virksomheder, der ikke kender kvarteret og skal
levere varer, møbler eller pakker. De må
ligesom gæster parkere på cykelstien, fordi
de ikke ved, at de kan køre ind til Christen
Kolds Vej, hvor man også kan komme ind
til husene.
Odense Kommune har gennem de 13 år

givet en række afslag. Med den hovedbegrundelse, at man ønsker at bevare en
nummerrække. Og da få husstande ikke
ønsker at deltage i adresseændringen af
forskellige årsager, har man afvist sagen.
For kort tid siden har én husstand fået lov
at ændre adresse. Denne ændring var nummerfortløbende på Christen Kolds Vej,
men man har taget et husnummer ud på
Rugårdsvej.
Støtte fra grundejerforeningen
I efteråret 2009 konstaterede politiet og
kommunen, at denne del af Rugårdsvej nu
er en såkaldt sort plet, fordi der er konstateret så mange trafikuheld. Når stedet er
kategoriseret som en sort plet er kommunen forpligtet til at gøre noget ved trafikforholdene.
Åløkkekvarterets Grundejerforening mener
på den baggrund, at beboernes ønske er
rimeligt, og vi mener det er en hastesag
med høj prioritet, da det kan handle om
menneskeliv.
Vi bakker derfor beboerne op og henvendte os i marts i år til kommunen med ønsket
om adresseændring. Kommunen har i første omgang endnu en gang afvist ønsket, så
vi har aftalt et nyt møde med de ansvarlige.
Carsten Myhr, formand for
Åløkkekvarterets Grundejerforening

13

Onsdag 5. maj kl. 10 fejrer vi 65-årsdagen for Danmarks befrielse ved en
kort andagt med freden som tema.
Hvorfor nu det, kan man måske i sit
stille sind tænke. Hvor mange skænker i dag 5. maj en tanke? 65 år er
mange år, og har støvet ikke lagt sig
over den begivenhed?
Men fred er og bliver aldrig en selvfølge, også i dag er verden urolig. 5.
maj er en god anledning til at glæde
sig over 65 år med fred i Danmark, og
samtidig vise vores respekt for dem,
der stadig lever og gjorde en indsats
for, at Danmark blev frit.

Laila Groes

Uheldigt dæksel
Ud for Åløkke Allé 50 ligger et løst
kloakdæksel, som ser ud til at være
sunket. Det kan høres – og mærkes
– i de nærmeste huse, hver gang en
lastbil kører henover. Vejinspektøren
har lovet at se på sagen, så vi regner
med, at der snart sker noget.
Åløkkekvarterets Grundejerforening

Konfirmandindskrivning
Tirsdag den 25. maj og onsdag den
26. maj kl. 17-18.30 i Hans Tausens
Kirke. Medbring konfirmandens
dåbsattest, hvis en sådan haves. Er
konfirmanden ikke døbt, skal det ske
inden konfirmationen.

Christina og Laila

Mindre skovskrald i år
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.

Søndag den 18. april blev der – ligesom i
skove overalt i landet – holdt Store Skidtsamlerdag i Åløkkeskoven. Vi kan melde,
at der heldigvis er mindre og mindre at
komme efter i Snapind og Åløkke Skov,
men vi har til gengæld brug for mere
opbakning fremover, hvis vi skal nå til
samme lykkelige resultat i Forskoven over
mod havnen. Selv hvis vi overlader det
til kommunen at bruge vore skattekroner
på oprydning langs Åløkke Allé og Næs-

byvej, er der rigeligt at komme efter inde
langs stierne.
Blandt de mest spektakulære fund var i år:
En tømt pengekasse, et aftageligt anhængertræk samt en komplet lejrplads med telt,
sovepose, liggeunderlag, tøj og tandpasta,
omend den nok var rømmet for et par måneder siden.
Anders V. Munch
Åløkke Skovlaug

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

En god trailerfuld skovskrald blev der samlet ind i skoven på Store Skidtsamlerdag.
Foto: Anders V. Munch

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. 1819.30. 
Lauge Vestergaard

Pris for annoncer i Kuréren



1/8 side = 60 x 90 mm: 250,- pr. stk.
1/4 side = 60 x 180 mm: 500,- pr. stk.
1/2 side = 180 x 120 mm: 800,- pr. stk.
1/2 side = 180 x 240 mm: 1200,- pr. stk.
10% rabat ved køb af annoncer til hele året - 10
numre.
Henvendelse: Henrik Gram, 66 17 92 66
Opslagstavlen:
Private annoncer (ikke kommercielle): Gratis
Kommercielle (fx boligannoncer) 250,- pr. stk.
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Pokalhylden
På Pokalhylden kan du fortælle om dine egne eller dine børns sportspræstationer. Mail
tekst og billede til: Bladetkureren@yahoo.dk. Du kan også sende en mms til: 29 28 13
52, hvis du står i en sportshal og dit eneste kamera er en mobiltelefon.
Emmyhunden på
sin plads i vinduet
og på udkig efter
den næste modtager. Det er seneste
modtager til højre.
Foto: Kuréren

Emmyprisen uddelt igen
Ved manderevyen lørdag den 27. marts
blev Emmyprisen uddelt.
Modtageren var Hans Faarup, som får
prisen for sit store arbejde med at lave et
læsværdigt beboer- og kirkeblad, der udkommer punktligt 10 gange årligt og for
sin indsats i grundejerforeningen.
Emmyprisen uddeles til en person, der har
betydet noget for Åløkkekvarteret.
Prisen blev stiftet i 1992 (eller 1993, det
ved vi ikke med sikkerhed) af Inge-Lise
Bagge og Birthe Kaspersen.
Prisen har fået navn efter Emmy Nellemann, der gennem mange år var instruktør af kvinderevyerne.
Prisen er en ”unika” porcelænsgreyhound.
Hunden skal stilles synligt i vinduet mod
gaden og skal stå der, til prisen gives videre. Det er modtagerens opgave at finde
næste prisvinder.
Tidligere prismodtagere
Årstal og rækkefølge for de første fire
modtagere er ikke helt sikker. Dog er det

nok begyndt ved første eller anden kvinderevy i 1993 eller 1994. Her er navnene:
Jørgen Jensen, fordi det var synd for ham,
at han skulle undvære sin hustru til kvinderevyen
Ole Pape
Susanne Nielsen
Emmy Nellemann
Bodil Fauerskov, 2003.
Annette Zoega, 2007.
Lauge Vestergaard, 2008.
Hans Faarup, 2010.
Ved nogen noget?
Er der nogen i kvarteret, der skulle vide
noget om Emmyprisen, som ikke er omtalt
i artiklen, hører vi gerne om det. Historien
vil i øvrigt vide, at hunden har oprindelig
har stået i malermester Niels Kaspersens
mormors og morfars hus i Ry. Den er således et arvestykke, der nu bor i Åløkkekvarteret. Indtil næste prisuddeling holder den
øje med Dronning Olgas Vej fra vinduet i
nr, 16.

Lauge Vestergaard

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.

Dåb

21. marts Ida Elisabeth Jensen, Dronning
Olgas Vej 46.
4. april Ludvig Fenger Beck, Mads
Hansens Vej 8
4. april Julian Marin-Christensen,
Prinsesse Maries Allé 13

Dødsfald

Dato for begravelse/bisættelse
26. marts Kirsten Christensen, 66 år
31. marts Tove Aase Rasmussen, 92 år
9. april Willy Larsen, 84 år
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Kirkeværge:
Poul Tornøe Knudsen, Ny Kongevej
10, tlf. 66 12 70 73.
Hans Tausens Kirke på nettet:
www.hanstausenssogn.dk

KLUB Å-FRI
opfører
musik - teater - dans

ROCK YOU

Kalenderen
Maj
2.: Udmugning hos fårene kl. 9-12
5.: Musikalsk eftermiddag i 		
Onsdagscaféen kl. 14.30
8.: Majfest på Åløkkeskolen kl. 14
13.: Friluftsgudstjeneste kl. 14.
		Se omtale side 11
18.: Debatmøde i kirken kl. 19.30
		om vielse af homoseksuelle
Juni
6.: Aktion mod haveaffald kl 1316. Se mødested i næste nr.
16.: Seniorudflugt. Afgang fra kir		ken kl. 8. Se omtale side 2
20.: Store Brændedag kl. 13-15
23.: Sankthansbål på Den Gamle
		Golfbane kl. 19-22
September
4.: Lammespisning i Fåreholderlauget kl. 18
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

Lørdag d. 8. maj
kl. 16.00

Kuréren kan ses helt i farver på:
www.hanstausenssogn.dk
eller www.aaloekke.dk. Her ligger
bladet i pdf-format.

Maj-festen på Åløkkeskolen

Se programmet for Majfesten på side 3
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

