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Første vejmøde
om trafiksanering
Tirsdag 8. juni kl. 19-21 på runddelen
ved Rasmus Rasks Vej holder vi for
første gang et vejmøde om mulighederne
for trafiksanering. Kom og vær med.
Beboere og grundejerforening har diskuteret
bump og andre trafiksaneringer i årevis, og
vi har holdt en række
møder med politikere og
embedsmænd. Møder, der
har været godt besøgt og konstruktive.
Grundejerforeningen har tidligere aftalt, at
trafiksanering skal udbydes til fire områder
– og vi har talt om, at vi starter i Dæhnfeldts Villaby øst for Stadionvej.
Nu går vi i gang
Det er det, der nu sker med mødet 8. juni,
hvor vi opfordrer alle beboere i området til
at møde op. Det foregår udenfor, så vi kan
se på sagerne med det samme.
Mødet er af afklarende karakter. Det vil
sige, at vi kan ikke beslutte os for noget.
Det handler om at opyse beboerne i området om deres muligheder, ligesom beboerne kan præcisere deres ønsker og eventuelt
gå i gang med næste led i processen frem
mod en trafiksanering. Eller et resultat kan
også være, at man bliver enige om, at der
ikke skal trafiksaneres.
Vores dagsorden
Bestyrelsen i Åløkkekvarterets Grundejerforening vil deltage i mødet, og vi forventer at nå rundt om følgende syv punkter:

1. Vi vil spørge om de trafikale problemer,
der er lige præcis i dette område.
2. Vi vil spørge om, hvilke løsninger,
beboerne foretrækker.
3. Vi vil orientere dem om det videre
forløb. Altså, hvordan man kommer videre
med eventuelle trafiksaneringer.
4. Vi vil også orientere om, at der kun er
beboerne selv til at betale for eventuelle
trafikændringer.
5. Vi kommer ind på kravet fra kommunen
om, at der skal medvirke over 50 procent
af beboerne fra de udvalgte gader i betalingen for arbejdet på disse gader.
6. Vi vil orientere dem om, at beboerne
selv skal udføre et benarbejde for at få det
hele til at gå op i en større sammenhæng.
Der skal samles et lokalt udvalg med deltagelse af personer fra grundejerforeningens
bestyrelse.
7. Vi skal orientere om, at det er nu eller
aldrig. I hvert fald, hvis man ønsker at
grundejerforeningen skal hjælpe med. For
det er nu, vi vil iværksætte denne proces
og ofre kræfter på arbejdet.
Første af flere møder
Efter skolernes sommerferie vil der
blive holdt flere vejmøder. Hold øje med
Kuréren, hvor vi vil annoncere møderne,
hvis formål altså er at få fundet ud af, hvor
behovet for trafiksanering er størst, og om
beboerne selv er villige til at betale for det.


Carsten Myhr,

formand for

Åløkkekvarterets Grundejerforening
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Åben kirke
Som I kunne læse i
forrige nummer af
Kuréren, har Hans
Tausens Kirke her
i foråret været åben for besøgende tre
dage om ugen. Da vi gerne vil have,
at der er en tilstede i kirken, når den er
åben, og vi ikke er for mange til at dele
vagterne, ser vi os nødsaget til at låse
døren igen her i sommerperioden fra 9.
juni til og med 3. september.
Skulle der være nogen, der vil være med
til at dele vagterne, kan I melde jer på
kirkekontoret, tlf. 66 12 87 04 eller på
mail: hanstausens.sogn@km.dk.
I næste nummer af Kuréren, der
udkommer 4. september, vil vi meddele
de nye åbningstider.

Frank Lindegaard Nielsen

Skal vi passe træer?
Alle afdelinger i Odense Kommune leder
for tiden efter områder, der kan spares
på. Det gælder også
for Park & Vej, som står
for vedligeholdelsen af vores gadetræer.
Se artiklen næste side. I den forbindelse
har grundejerforeningen på et bestyrelsesmøde drøftet følgende forslag:
1. Kunne vi forestille os, at kommunen
indkøber kirsebærtræer til Ny Kongevej
- mod at beboerne selv planter dem selvfølgelig under organiserede forhold,
hvor kommunen angiver plantesteder?
2. Kunne vi forestille os, at beboerne
selv beskærer krattet ved Kærlighedsstien - og kommunen kører affaldet bort?
Bestyrelsen i grundejerforeningen

BESTYRELSEN:
Formand: Carsten Myhr
Johannevej 4, 66 11 33 12
mail: myhr@nal-net.dk
Næstformand: Stephan Brandt,
Dronning Olgas Vej 4
Ny Kongevej er Odenses længste allé med japanske kirsebærtræer. Foto: Jørn Jensen
Kasserer: Alexander Danker,
Johannevej 3, 40 56 09 06
alexanderdanker@hotmail.com
Sekretær: Hans Faarup
Dronning Olgas Vej 16
mail: hfa@fyens.dk
Henrik Kjær Larsen,
Prins Valdemars Vej 14
Rikke Borup,
Rugårdsvej 80
Peer Jochumsen,
Ambrosius Stubs Vej 2
SUPPLEANTER:
Søren Bach-Hansen,
Ny Kongevej 16
Pelle Funder Michelsen,
Abigaelsvej 1
KONTINGENT: 125 kr. årligt pr.
husstand. Både ejere og lejere kan
blive medlemmer. Kontakt Alexander Danker.
VELKOMMEN: Har du fået nye
naboer? Fortæl os det, så kikker vi
forbi med et velkomstbrev.

Aftaler om træer
17. maj fik grundejerforeningen svar
på en række spørgsmål vi havde stillet
kommunen, om planerne for træerne på
tre af kvarterets gader.
Her er svarene i let
forkortet form. ”I”
er Åløkkekvarterets
Grundejerforening,
mens ”Vi” er Odense
Kommune.
Thomas Overskous Vej
I har ønsket at få den gamle baneskråning
tyndet og de stynede lind langs Kærlighedsstien stynet igen.
Der er ikke planer om at tynde på baneskråningen de første år. Vi ønsker ikke
længere at bevare linderækken som stynede lind.
Næste gang der skal ske noget med disse
lindetræer vil de blive fældet, hvis ikke
grundejerforeningen vil gå ind og overtage
opgaven med at styne dem.

Prinsesse Maries Allé
De meget store lindetræer på vejen blev
topkappet kraftigt i december 2005. Det
blev gjort for at sikre træernes stabilitet,
ved at tage en del af vægten af kronerne.
Der kom mere lys ned til de omkringliggende haver.
Det er således meningen at træerne af sikkerhedsmæssige årsager skal skæres tilbage med regelmæssige intervaller på 8-10
år og derfor foretages den næste beskæring
om 4-6 år.
Ny Kongevej
Den lange allé af japanske kirsebærtræer
er under langsom, men sikker afvikling på
grund af træernes alder og vigende vækstkraft. Efter vores seneste møde med jer har
vi genovervejet situationen og fremgangsmåden omkring udskiftning af den gamle
kirsebærallé. Vi vil derfor ikke skride til
fældning af alle de træer, vi mærkede i
efteråret 2009. I stedet vil vi vurdere deres
blomstring og løvspring i dette forår og
derpå mærke og efterfølgende fælde de

KASPERSEN
MALERFIRMA A-S
KILDEMOSEVEJ 21
5000 ODENSE C

4

TLF: 66 14 11 44
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Vær med til at fejre skovprojektet
Indvielse af legeanlæg og reetablering
efter Vandselskabets tunnelprojekt.
Tid: Søndag 6. juni kl. 12-13.
Sted: Bålpladsen ved Åløkkeskoven.
Reetableringen af området, hvor Vandselskabet har gravet den store rørledning til
overfladevand ned og skudt de 700 meter
rør videre under Åløkkeskoven og Forskoven ud til havnen, er helt på plads nu.
Anlægget med legeplads, sekskanterne,
pavillonen og den udvidede fårefold er
blevet taget i brug gennem det sidste år.
Og Tunnelhøjen på engen ud til Næsbyvej ligger som et mere synligt vartegn for

tunneleringen. Vi tænker det næsten ikke
som nyt længere, men vi har jo ikke fejret
afslutningen af hele projektet.
Derfor inviterer Vandselskabet og By- og
Kulturforvaltningen, Odense Kommune,
6. juni klokken 13 til en festlig markering.
Der vil blive serveret lidt godt fra pavillonen, og alle er velkomne. Se nærmere i
dagspressen.
En festlig markering
Åløkke Skovlaug blev stiftet i 2006 som
brugergruppe, hvis første opgave var at
indsamle forslag og koordinere alle de
lokale interesser i reetableringen. Vi har

fulgt alle beslutninger fra de første skitser
til de sidste finjusteringer. Derfor er det
en stor glæde, at vi sammen med grundejerforeningen og alle brugere af området
endelig kan være med til at fejre hele projektet.
Festlighederne er planlagt, så de ligger
forud for fællesaktionen imod haveaffald,
6. juni kl. 13-15. Det er Park og Natur,
Odense Kommune, Åløkke Skovlaug og
grundejerforeningerne, der indkalder til en
tørn imod et fælles problem.
Se andetsteds i bladet.
Anders V. Munch
Åløkke Skovlaug

Aktion mod haveaffald i skoven
Tid: Søndag den 6. juni kl. 13-15.
Mødested: Åløkke Allé, hvor Jægerhusstien krydser.
Pump trillebøren og hvæs greben. Som
nævnt i seneste nummer af Kuréren, er
haveaffald et vedholdende problem i skoven, der både kan skade træerne og sprede
havevækster, der ikke hører hjemme i sko-

8-12 træer, der ikke har en sund blomstring
eller løvsætning.
Dette vil gentage sig i årene fremover,
indtil vi i samarbejde med jer i grundejerforeningen bliver enige om, at nu er der så
få træer tilbage, at det ikke giver mening at
bevare resten. Hvorefter det videre forløb
aftales med jer.
Aftalen med kommunen
Her er aftalen med Lene Holm, kontorchef

ven. Derfor stiller Park og Natur containere op strategiske steder, så vi denne dag
lige kan hjælpes med at fjerne det værste
og forhåbentlig få vendt udviklingen.
Beboere med have ud til skoven kan eventuelt forberede arbejdet og fjerne hindringer ud i skoven. Park og Natur ville gerne
kvittere for indsatsen med pølser og drikkevarer, men nu er arrangementet koblet

på indvielsen af legeanlæg med mere på
bålpladsen, så den velfortjente afrunding af
aktionen kommer til at foregå dér.

for kommunens afdeling for natur, miljø,
trafik, park og vej. Igen er ”I” grundejerforeningen, og ”Vi” er kommunen:
1.Vi gennemfører en revurdering af træerne her i foråret og vil kontakte jer, når vi
kender resultatet.
2. Vi informerer jer på forhånd om, hvornår der iværksættes evt. træfældninger.
3. Vi gennemfører, i årene der kommer,
nye undersøgelser af træernes tilstand og
vil kontakte jer, når vi har resultatet.

4. Vi informerer jer på forhånd, når der
med tiden viser sig behov for at fælde flere
træer.
5. Når vi på et tidspunkt vurderer, at det
ikke længere giver mening at fælde enkelttræer, vil vi i god tid inden tage en dialog
med jer om, hvad det konkrete fremtidsscenarie på vejen kan være, under hensyntagen til de til den tid værende økonomiske
muligheder. 
Carsten Myhr

Hans Faarup

Arrangør: Park og Natur, Odense
Kommune, Åløkke Skovlaug
og grundejerforeningerne

Åløkkens Fysioterapi
Så handler du samme
sted som malermesteren
Fysioterapi, Holdtræning, Massage
Autoriserede fysioterapeuter
Tilskud fra sygesikringen Danmark
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Ingen Ventelister!
H3061

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

Boye ved bålet
FORKVINDE:
Rikke Trads
Dronning Olgas Vej 48
66 12 88 33, mail: trads@live.dk
SEKRETÆR:
Anne Due Iversen
Mogensensvej 18, 60 45 52 56
mail: annedueiversen@gmail.com
KASSERER:
Jacob Thaarup
mail: jthaarup@hotmail.com
KOMMUNIKATION:
Signe Ryge
mail: siry@tv2fyn.dk
24 79 50 36
MENIGE MEDLEMMER:
Erling Janum, Rasmus Rasks Vej 8,
mail: erling.janum@nal-net.dk
Dorthe Kingo Thruelsen, Ny Kongevej 43,st, mail: dogs@nalnet.dk
Mogens Michael Møller
Ny Kongevej 17,
mail: familien.moeller@nal-net.dk
SUPPLEANT
Bodil Fauerskov
ARBEJDSGRUPPE
Betina Ludvigsen, Trine Bruun
Sørensen
KONTINGENT: Medlemskab af
Åløkkeliv koster 100 kr. årligt pr.
husstand. 50 kr. for pensionister.
Kontakt kassereren, hvis du vil støtte
kulturarbejdet i kvarteret.

Borgmester Anker Boye taler ved
grundejerforeningens sankthansbål på
Den Gamle Golfbane 23. juni.
Årets sankthansbål i
Åløkkekvarteret er
usædvanlig af flere
grunde. Dels er det
første gang, en tidligere båltaler optræder
igen, dels er det byens
borgmester, der holder båltalen, og dels er
det anden gang, at en siddende borgmester
holder båltale hos os.
I 1994 talte Anker Boye også ved vores

bål, og da var han lige blevet borgmester
første gang. Borgmesteren kan i øvrigt
prale af sin Åløkke-baggrund, idet han og
fru Lykke i 1970’erne boede på Johannevej.
Borgmesteren har lige akkurat plads i
kalenderen, fordi han dagen efter skal til
Kina og besøge Odenses stand på verdensudstillingen i Shanghai. Aftalen er derfor
med forbehold. Hvis der sker ændringer i
rejseplanerne, kan Anker Boye være nødt
til at forlade landet før, og så må vi finde
en anden taler.

Carsten Myhr

og Hans Faarup

Husk heksen til tiden
Hvis dine børn laver en heks til Åløkkekvarterets sankthansbål, så hjælp dem
med at få den indleveret mellem klokken
19 og 20.
Der er efterhånden så mange deltagere i
den årlige heksekonkurrence, at dommerne
ikke kan nå at registrere og bedømme de
fantastiske og fantasifulde hekse, hvis de
ikke er afleveret til tiden. Derfor skal vi
– ligesom i fjor – understrege, at kun de
hekse, der er afleveret ved bålet mellem
klokken 19 og 20, sankthansaften, deltager
i konkurrencen om de tre hovedpræmier,
som er kurve med masser af guf til en hyggelig aften - samt trøstpræmier.
Fællesspisning ved grillen
Nå, nok om hekse. Åløkkekvarterets
sankthansbål handler jo også om andre
ting. Grundejerforeningens bål er yderst
traditionelt – og simpelt. Alle er velkomne
til at medbringe deres mad og drikkevarer

og holde fællesspisning på Den Gamle
Golfbane fra ved 18-tiden. Det er tilladt at
bruge den fine grill, kommunen har opstillet. Man skal bare selv have grillkul med.
Fra klokken 19 til 20 er der som sagt indskrivning af børnenes hekse. Dommerkomiteen vil ikke røbe, hvad der bedømmes
ud fra. Mest fordi komiteens medlemmer
først inspireres til kategorier, når de ser
årets udbud af hekse. Voteringen finder
sted rundt om det opstablede bål, og der er
præmieoverrækkelse klokken 20.30.
Store Brændedag om søndagen
Klokken 21 holdes båltalen, og bålet tændes klokken 21.15. Hvor stort det skal
være, kan du være med til at bestemme. Vi
samler nemlig brænde til bålet den sidste
søndag før sankthans. Det er i år søndag
20. juni, som vi har døbt Store Brændedag. Her mødes børn og voksne – samt to
biler med trailere – ved bålpladsen på Den
Gamle Golbane klokken 13. Og så spreder

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
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Konfirmander i Hans Tausens Kirke 30. april 2010
Siddende fra venstre: Katrine Kolle Christensen, Maiken Fauerskov, Cæcilie Banke Holm, Mads Holm Peters, Felix August Holck
Nielsen. Stående fra venstre: Signe Alberte Kæseler Akselsen, Emma Krebs, Cecilie Lillebæk Byrgesen, Anna Sofie Heyman, Maja
Kylling Bærenholdt, Maria Nikoline Elisabeth Rasmussen, Josefine Tekiela Sørensen, Thomas Glintborg Hansen, Dan Bræmer, Simon
Bøgehøj Lisberg, Christian Darling Jensen, Jonas Donnerup Kyndbøl, Mathias Baden Frederiksen, Simon Vanggaard Ørum, Niels
Christian Heltner, sognepræst Laila Groes. Foto: Hans Tausens Kirke

vi os ellers ud i skoven og finder gode,
store og tørre stykker brænde.
Vi skal opfordre så mange som muligt til
at deltage. Det er mere sjovt, end det er
hårdt. Og til slut giver grundejerforeningen
øl, vand og pølser. Store Brændedag varer
fra klokken 13 til 15. Man behøver ikke at
melde sig til. Man skal bare møde op.
Traditionelle midsommersange
Når flammerne buldrer mod den lyse

sommerhimmel på sankthansaften synger
Åløkkekvarterets Blandede Mandskor
(som består af de højrøstede mænd og
kvinder, der er for hånden) for, og der
omdeles sanghæfter med tre af vores mest
populære midsommersange.
Åløkke Skovlaug vil atter sælge øl og vand
fra en improviseret trailer-bar, og dermed
er der ikke andet på det officielle program.
Det er med vilje. Vi synes nemlig, at sankthansbålet fortsat skal være en aften, hvor

man bare møder en masse naboer og venner, og hvor nye beboere får en lejlighed
til at blive budt velkommen og se, hvad det
er for nogle mennesker, de er flyttet ind
blandt.
Vi plejer at være mellem 500 og 1000 deltagere, så det er faktisk et af byens største
sankthansbål. Vi ses 23. juni (eller måske
allerede 20. juni til Store Brændedag?).
Hans Faarup
Åløkkekvarterets Grundejerforening

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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Oversigtsbillede
fra det store grus
stadion Åløkke
Arena.

Majfest 2010

Kold dag med
varme smil

Tekst: Rikke Trads
Foto: Jørn Jensen, Inge Faarup
og Hans Faarup

Mange trodsede det kolde vejr og deltog
i Majfesten 8. maj på Åløkkeskolen.
Det var en folk sultne og tørstige Åløkkeborgere, der ankom til skolen klokken 13. I
hvert fald dem, der har børn på skolen. For
alle elever og deres forældre dystede om
formiddagen mod hinanden i forskellige
konkurrencer. Det foregik i skoven, så hvis
en kondiløber eller hundelufter har en fornemmelse af, at der var op mod 400 mennesker i skoven lørdag formiddag, så er
det ikke helt ved siden af. Konkurrencerne
markerede afslutningen på emneugen, der
handlede om bevægelse.
Derfor var der godt salg i mad og drikkevarer i de forskellige boder. Åbenbart
så meget, at en popcornmaskine gik op i
flammer. Den fik lov til at brænde ud, uden
at nogen kom til skade.
For koldt til bobler
På grund af det kolde vejr var det ikke
muligt at lave sæbebobler, da trylleformularen ikke fungerer under 15 grader. Det
var selvfølgelig en skuffelse for os, og for
alle de børn, der gerne ville lege.
Resten af boderne fungerede godt, og der
blev vundet mange præmier, specielt i
grundejerforeningens kartoffelsmaskerbod,
hvor kartoflerne viste sig overraskende
nemme at smaske i år. Det vil der blive set
på til næste år, lover grundejerne.
Fåreholderlaugets deltagere i den ædle
disciplin hønseskidning var meget konspiratoriske i år, og det mystiske resultat blev,
at de sked på numrenre 36 og 63.
Der blev kæmpet til det sidste
Foldboldturneringen var ligesom i fjor en
succes, og der blev kæmpet så grundigt om
titlen, at vi overvejer at lave en fair playpris til næste år.
Det var lidt sløvt med tilmeldingerne, så
vi endte med seks hold. Åløkkekvarterets
Grundejerforening har sponsoreret en flot

vandrepokal, hvor vinderne får indgraveret deres vejnavn.
Årets vinder af gadefodboldturneringen
blev Dronning Olgas Vej, som stillede med
et hold af både unge og yngre Olgaer og
slog Mogensensvej i finalen. Resultatet af
fodboldturneringen 2010 blev derfor:
1. Dronning Olgas Vej
2. Mogensensvej
3. Johannevej
4. Ny Kongevej
5. Christian Kolds Vej
6. Mads Hansens Vej.
Vinderholdet besluttede, at præmien, en
jukebox for en aften, skal bruges til gadefest på Dronning Olgas Vej 4. september.
Rock i gymnastiksalen
Der var fuldt hus til de to opførelser af
musicalen ”Rock You” som blev fremført
af børnene fra Klub Åfri. En flot og underholdende forestilling, hvor det var tydeligt
at spore anerne tilbage til både kvinde- og
manderevyen. Det var fantastisk at se, hvor
stor et engagement der var fra ungerne,
som var blevet hjulpet godt på vej af Rasmus som de havde lånt fra Risingskolen.
Gamle elever på scenen
På den udendørsscene optrådte de to
ungdomsbands Alpine Monks og We Will
Be Funky. De lagde op til en god stemning
med flere gamle ørehængere som ”Kom
tilbage nu” og ”Play That Funky Music”.
Flere af musikerne har tidligere gået på
Åløkkeskolen, og de havde trukket en del
”store” Åløkkebørn med. Det var dejligt
at se dem, også selv om de nu er blevet
taruppere.
Majfesten sluttede med en fælles pizza
spisning, hvor 36 personer deltog. Alt i alt
en dejlig dag i Åløkkekvarteret. En stor tak
til alle de mennesker, der bakker op, og en
speciel tak til alle dem, der er med til at
løfte dette fantastiske arrangement til gavn
for nærvær og samværet i Åløkke.
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Fællesspisning af pizzaer i skolegården.

Gamle elever optrådte på ladvognen i skolegården

n.

Scene fra musica
len ”Rock You”.
Her er det den
onde manager
Dollarman og hans
duller.

Herover og herover
til højre: Underligt
nok er det aldrig
svært at finde
nogen, der tør stikke
hovedet ud gennem
hullet i boden med
lagkagekast.

Gadefodboldvin
derne fra Dronning
Olgas Vej, som nu
skal tage sig sammen
og få holdt den ga
defest, der har været
snakket om i årtier.

Den brændende popcornmaskine bæres væk.
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Fåreholderne havde succes med lammeburgere.

Salmesangaften

Flere billeder fra majfesten

Tirsdag 31. august
kl. 19.30 indbyder
vi til salmesangaften
med nye salmer af
Lars Busk Sørensen, Lisbeth Smede
gaard Andersen, Hans Anker Jørgensen,
Holger Lissner og nordmanden Svein
Ellingsen. Jeg fortæller om salmerne og
Irina slår tonen an. Der serveres kaffe
og kage.	
Laila og Irina

Boligannoncer
Scene fra musicalen ”Rock You”, der blev opført to gange i gymnastiksalen.

Lejlighed i Åløkkekvarteret søges

Til venstre: Kartoffelløb i skoven
Herunder: Skolebestyrelsens sjippekonkurrence

Familie på tre søger dejlig lejlighed i
Åløkkekvarteret med adgang til have.
Vi er stille og rolige lejere og har godt
job i sundhedssektoren.
Vi ønsker en 3 vær., 4 vær. eller 5. vær.
lejlighed/hus med ordnede forhold.
Vi ønsker overtagelse hurtigst muligt.
Glæder os til at høre fra dig.
Skriv til: linemus3@hotmail.com
Mobil: 50 74 25 30

Du kan få penge tilbage
Ved majfesten har vi i få tilfælde fejlagtigt opkrævet
indgangsbetaling for børn, der går på skolen. Det beklager vi. Hvis du uberettiget har betalt for dit barn, kan du
henvende dig til Rikke Trads og få pengene tilbage.

Ferieplaner
Har du lyst til at leje vores villa i Spanien – med egen swimmingpool – 20
km syd for Alicante og 4 km fra Middelhavet, er der ledige uger fra 30 juli.
Ring eller mail for yderligere oplysninger, hvis det har din interesse.
Winkel
Tf. 66 17 74 30
Mail: lewi@nal-net.dk

Annoncepriser
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 procent rabat ved køb af annoncer til
hele året - 10 numre.
Opslagstavlen: Gratis for private ikkekommercielle annoncer
Kommercielle annoncer (fx bolig)
koster 250,- pr. stk.
Henvendelse:
Henrik Gram, 66 17 92 66

Fodbold for de små
i Åløkkekvarteret
Vi synes, de mindste mangler en mulighed
for at spille fodbold i Åløkkekvarteret.
Derfor vil vi gerne samle nogle voksne
eller store drenge, som vil fungere som
trænere.
Idéen er: Drenge og piger i for eksempel
alderen 5-7 år mødes hver søndag kl. 10? for at spille fodbold som en form for
organiseret leg. Det er i første omgang ikke
tænkt som et alternativ til en fodboldklub,
men et supplement.
Hvis forældre kommer sammen med deres
børn, kan vi også arrangere aktiviteter
til deres underholdning (for eksempel
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petanque). Arrangementet kan foregå på
skolen, på den nye boldbane ved Næsbyvej
eller et andet sted.
Hvis vi kunne finde seks trænere, ville
det betyde skifteholdsarbejde med en vagt
hver tredje. uge.
Hvis du har lyst til at være med, eller har
ideer til videreudvikling så kontakt en af
nedenstående.
Brian Borup, Rugårdsvej 80, 61 31 20 44
René Leth Christiansen, Mads Hansens
Vej 12, 63 12 26 27.
Mail: r.leth@get2net.dk

Kan vi ikke gøre
det lidt bedre?
Medlemmer søges til arbejdsgruppe. Har
du lyst til at se på mulighederne for at forbedre skolens udendørsarealer.
Vi er nogle beboere, som gerne så, at Åløkkeskolens udendørsarealer havde mere at
byde på, både som legeplads i skoletiden, og
også som samlingspunkt for kvarterets børn
og unge i fritiden. Derfor opfordrede vi skolebestyrelsen til at undersøge muligheden for en
sponsoreret legeplads mv.
19. april var der møde på Åløkkeskolen om
sponsoreret legeplads og multiarena med
deltagere fra skolen, skolebestyrelse, de ovennævnte beboere samt en konsulent fra firmaet
Insu, der leverer sponsorerede legepladser.
Desværre viste denne mulighed sig umiddelbart for risikabel for skolens økonomi, og er i
første omgang lagt på hylden.
Måske andre løsninger
Skolens legeplads er derfor stadig utidssvarende, på trods af en stor indsats fra skolens
side, og kommunen har brugt alle midler til
forbedringer af legepladser for de næste to år.
Så der er ikke noget at hente.
Derfor kunne det være interessant at søge andre løsninger, som kunne frembringe midler
til forbedring af skolens udendørsarealer.
Disse midler kunne for eksempel komme fra
sponsorer eller diverse fonde.
Desuden har skolen i mange år forsøgt at tilegne sig ”det grønne område”, så det officielt
bliver en del af skolens område. Dette kunne
indgå som en del af strategien for et bedre
udendørsareal.
Vil du være med?
Derfor søger vi medlemmer til en arbejdsgruppe, som kan arbejde videre med disse
ideer, og ud over ildsjæle opfordrer vi personer med erfaring i fundraising, sponsering og
kontakt til politikere, medier mv. til at melde
sig (de må jo også gerne være ildsjæle), som
medlemmer til en arbejdsgruppe.
I kan kontakte undertegnede.
René Leth Christiansen,
Mads Hansens Vej 12, 63 12 26 27,
mail: r.leth@get2net.dk
Billederne på siden er taget af Skovdal &
Skovdal på Åløkkeskolens legeplads
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Alexandra Semy
lit fra Ukraine
studerer på Lvyvs
Nationale Musi
kadademi og viser
21. august, hvor
dan man spiller
på en bandura.

Gudstjenester
Søndag 6. juni kl. 10
Søndag efter trinitatis
Lukas 12,13-21: Lignelsen om den
rige bonde. Christina Fundrup
Søndag 13. juni kl. 10
Anden søndag efter trinitatis
Lukas 14,25-35; Jesu krav til sine
disciple. Efter gudstjenesten frokost,
pris: 30 kr. Laila Groes
Søndag 20. juni kl. 15
Tredje søndag efter trinitatis
Friluftsgudstjeneste på Brummers
Plads. Se omtale i bladet.
Christina Fundrup
Søndag 27. juni kl. 10
Fjerde søndag efter trinitatis
Mattæus 5,43-48; Kravet om at vi
skal elske vore fjender. Laila Groes
Søndag 4. juli kl. 10
Femte søndag efter trinitatis
Mattæus 16,13-26; Peter, klippen på
hvem jeg vil bygge min kirke.
Afskedsgudstjeneste med Christina
Fundrup. Se omtale.
Efter gudstjenesten reception, hvor
man kan sige farvel til Christina
Søndag 11. juli kl. 10
Sjette søndag efter trinitatis
Mattæus 18,16-25; Fortællingen om
den unge mand, der gik bedrøvet bort.
Prædikant: Se dagspresse
Søndag 18. juli kl. 10
Syvende søndag efter trinitatis
Mattæus 10,24-31; Frygt ikke, I er
mere værd end mange spurve
Prædikant: Se dagspresse
Søndag 25. juli kl. 10
Ottende søndag efter trinitatis
Mattæus 7,22-29; Lignelsen om huset
der var bygget på klippen
Prædikant: Se dagspresse
Søndag 1. august kl. 10
Niende søndag efter trinitatis
Lukas 12,32-48; Frygt ikke du lille
hjord. Laila Groes
(Fortsættes næste side)

Unikt instrument
21. august kl. 16 giver Alexandra Semylit fra Ukraine koncert i Hans Tausens
Kirke. Hun spiller på bandura.
Banduraen er et unikt
ukrainsk instrument,
som ikke har nogen
direkte sammenligning i omliggende
lande. Banduraen menes at være udviklet i
14.-15.århundrede efter kobzaren,som blev
brugt af omvandrende trubadurer. Den
første omtale af en ukrainsk bandurist finder vi i en polsk krønike 1441. Banduraen
var meget populær mellem de ukrainske
kosakker og blev ofte spillet ved hoffet i
Polen eller Rusland.
Størrelsen og formen på den klassiske
bandura har været næsten uforandret i 300
år. Den havde 20 til 24 metalstrenge stemt
diatonisk. Bunden var hugget ud af ét stykke træ med klangbræt af gran eller fyr. Der
blev brugt stemmeskruer af træ, og der var
næsten ingen metal i instrumentet.
Dygtige musikere
Kyiv-banduraen er udviklet til et kompetent virtuost instrument med original musik
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som suiter, sonater og koncerter komponeret til instrumentet. På flere konservatorier
i Ukraine bliver der undervist i banduraen
og musikerne er brillante.
Alexandra Semylit blev født i Yalta 1985.
Hun startede med at spille bandura, da hun
var otte år, og fra hun var 10 år, har hun
modtaget undervisning på en musikskole.
Hun har deltaget i forskellige folkemusikgrupper, hvor hun lærte en masse folkemelodier.
I 2001 dannede hun sammen med den
unge organist Natalia Zhmychova en duo.
I deres program indgår blandt andet musik
af J.S. Bach, Händel, Schubert, Pachelbel
samt folkemusik. De to unge musikere har
turneret i Polen og Estland.
I Danmark bliver Alexandra Semylit i sit
klassiske program akkompagneret af Neel
Buur, organist ved Brændekilde og Bellinge kirker.
Jeg håber, at denne introduktion vil vække
nok interesse hos sognets beboere for at
høre dette unge håbefulde talent på et for
os fremmed, men spændende musikinstrument.
Og så er der fri entré!

Organist Irina V. Natius

Gudstjeneste i det fri
20. juni er der gudstjeneste på Brummers Plads med himlen som kirketag til
tonerne af jazz.
Sommeren er godt i
gang, og udelivet trækker. Det gør det også
for os i kirken. Derfor
rykker vi gudstjenesten ud af kirken og
hen på Brummers Plads. Det sker 20. juni
klokken 15.
Gudstjenesten vil bære præg af, at omgivelserne er noget anderledes, end de plejer
at være. Der vil blandt andet blive spillet
på helt andre instrumenter end det velkendte kirkeorgel.

Fire musikere med baggrund i det lokale
jazz-miljø vil spille for på sange og salmer.
Nadveren vil foregå stående, hvor man
dypper brødet i vinen. Og prædiken vil
blive kort … men forhåbentlig klar.
Da den danske sommer er kendt for at
være lunefuld, har vi en plan B, hvis der
bliver lovet heldagsregn. Vi vil i så fald
rykke ind i kantinen på Odense Fagskole,
med indgang fra Brummers Plads.
Hvis der er spørgsmål til arrangementet, er
man meget velkommen til at kontakte mig
på 20 58 28 35.
Bemærk: Der vil ikke være gudstjeneste kl.
10 i kirken 20. juni.
Christina Fundrup, præst

Gudstjenester
Søndag 8. august kl. 10
10. søndag efter trinitatis
Mattæus 11,16-24; Hvad skal vi
sammenligne denne slægt med?
Laila Groes
Søndag 15.august kl. 10
11. søndag efter trinitatis
Lukas 7,36-50; Kvinden der salver
Jesu fødder
Laila Groes
Søndag 22. august kl. 10
12 søndag efter trinitatis
Mattæus 12,31-42; Hvad hjertet er
fuldt af løber munden over med
Laila Groes
Søndag 29. august kl. 10
13. søndag efter trinitatis
Mattæus 20,20-28; Fortællingen om
Zebedæussønnernes mor
Laila Groes
Søndag 5. september kl. 10
14. søndag efter trinitatis
Johannes 5,1-15
Prædikant: se dagspresse
Gudstjenester på
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag 10. juni kl. 13.30
Torsdag 8. juli kl. 13.30
Torsdag 5. august kl. 13.30
Torsdag 9. september kl. 13.30

Sommerferie i
Onsdagscaféen
Så holder vi sommerferie i Onsdagscaféen.
Vi afholdt vor sidste cafeeftermiddag 5.
maj, som bød på en fantastisk musikalsk
eftermiddag med Merete Beltoft som sanger og Svend Erik Jensen på klaver, begge
fra Svendborg.
Merete sang viser og sange fra Erika Vogt,
Elga Olga, Marguerite Viby og Lisbeth
Dahls repertoire, og hun havde evnen til
at samle alle disse divaer i en og samme
person. Når Merete gik på scenen var man



Merete Beltoft og Svend
Erik Jensen optrådte i
Onsdagscaféen 5. maj.
Foto: Gunner
Bai Andersen

ikke i tvivl om, at alle disse viser lever og
har det godt. En god afslutning på en igen
succesfuld forårssæson.
Caféen starter igen onsdag den 8. september kl. 14.30-16.30 med Liljekoret (tidligere OH Koret), som vil synge for og med
os. Se programmet for efteråret på side 14.
God sommer til alle og på gensyn.
Christel Poetzsch
Onsdagscaféen

13

Ferie
Laila Groes holder ferie i uge 27, 28,
29. Hjemmeside, telefonsvarer samt
kirkekontor vil fortælle, hvem der
passer embedet.

Juniorkonfirmander
3. a på Åløkkeskolen samt andre 3.
klasser i sognet tilbydes undervisning
i efteråret 2010.
3.b på Åløkkeskolen tilbydes
undervisning efter nytår 2011
Information om tilmelding med
videre i næste nummer af kureren
	
Laila Groes

Onsdagscaféens
efterårsprogram

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

Onsdag 8. september
Musikalsk eftermiddag. Liljekoret (tidl.
OH-koret,Odense) synger for og med os.
Onsdag 15. september
Et tilbageblik i caféens arrangementer i de
seneste år ved vores fotograf Gunner Bai
Andersen. Kom og mindes gode stunder.
Onsdag 22. september
Visioner om Odenses fremtid. Journalist,
forfatter og sprogdoktor Anders W.
Berthelsen.
Onsdag 29. september
Viftens historie. Arkitekt m.a.a. Kirsten
Lindberg, Kirkeby har en samling på 700
vifter og har forsket i viftens sprog og
kulturhistorie.
Onsdag 6. oktober
Grønland – eventyrets land. Peter Carlsen,
Assens fortæller og viser billeder fra en
ferie i Grønland.
Onsdag 13. oktober
Et liv med sang. Operachef Jesper Buhl,
Den Fynske Opera, fortæller om sit liv. Vi
får også lov at opleve hans skønne stemme.
Onsdag 20. oktober
Fortælling i særklasse. Fortællinger om
tilværelsens store spørgsmål, liv, død,
had og kærlighed, som bliver fortalt af
fortæller Dorte Futtrup, Frederiksberg. Få
en varm og tankevækkende oplevelse.
Onsdag 27. oktober
Festaften kl. 17.30. Bemærk tidspunktet.
Program følger.
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Onsdag 3. november
Odense Marineforenings mandskor
akkompagneret af harmonika underholder
med sømandssange.
Onsdag 10. november
Kirkens Korshærs succes og fiasko.Leder
Kai Skjølstrup fra varmestuen i Nørregade
vil fortælle om dagligdagen i varmestuen.
Onsdag 17. november
Kunst og krise. Kunsthistoriker AnneMette Gravgaard, som er sognepræst ved
Davids Kirke og Lutherkirken på Østerbro
i København, mistede i august 2003 en
arm og et ben ved en lastvognsulykke. I
mange år havde hun arbejdet med kunstens
betydning i kirkerummet som konsulent
for menighedsråd ved anskaffelse af
kirkekunst. Anne-Mette Gravgaard vil
i sit foredrag fortælle dels om dette
banebrydende kunstprojekt og dets
betydning for en ny holdning til kunsten i
kirken, og dels om kunstens betydning for
hendes egen tilbagevenden til livet.
Onsdag 24. november
Mit livs omvej. Folkekirkepræst Martin
Herbst, Kastrup, vil holde foredrag om
en dramatisk rejse til Moon-Bevægelsens
indre. Det blev til tyve år.
Onsdag 1. december
Juleafslutning kl. 14. Vi starter med
en lille kort gudstjeneste. Der bliver
underholdning ved Senior-banden, som
vil underholde med populære melodier.
Vi skal selvfølgelig også synge nogle
julesange.

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.

3.a spillede hovedrolle i drama

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.

DER VAR DRAMA, pirater, kister og guld, da Odense Dramaskole 20. maj opførte Skat
teøen. 3.a fra Åløkkeskolen var rigt repræsenteret, da hele tre af de drabelige pirater
kom fra netop den klasse. Fra venstre ses Sofie Brandi Jensen, Caroline Banke Holm og
Julie Alberte Stræde Christensen, som sammen med den snu John Silver (Andrea) finder
vej mod skatten. Efter premieren var der velfortjente klapsalver og roser til alle.

Tekst og foto: Jørn Jensen

Opslagstavlen hænger altid her på næstsidste side. Her bringer vi meddelelser fra beboer
til beboer, hvis man for eksempel har en plæneklipper til salg eller tilbyder at være
babysitter eller lignende. Opslag er gratis. Det gælder dog ikke for boligannoncer.

18. april Ruben Benny Rebsdorf
Bernardi, Åløkke Allé 32
9. maj Viktor Søby Rønsholt, Rugaardsvej
164, Tarup
15. maj Filip Olsson Skræp, Overgade 58,
Skalbjerg
16. maj Alfred Niels Fauerholm Callesen,
Karl Withs Vej 4

Kirketjener: Hanne Josefsen,
Bogensevej 10, Næsby.
Tlf. 24 76 99 61. Fridag mandag.
E-mail: hannejosefsen@nal-net.dk.
Menighedsrådets formand:
Frank Lindegaard Nielsen,
Johannevej 6, tlf. 66 14 58 20,
Mail: franklindegaard@gmail.com

Opslagstavlen

Dåb

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.

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.

Dødsfald

Dato for begravelse / bisættelse

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

16. april Emma Madsen, 87 år
6. maj Keld Haakansson Qvick, 55 år
8. maj Gustav Stade, 90 år

Kirkeværge:
Poul Tornøe Knudsen, Ny Kongevej
10, tlf. 66 12 70 73.
Hans Tausens Kirke på nettet:
www.hanstausenssogn.dk

15

Kalenderen
Juni
6.: Indvielse af retablering kl. 1213 ved bålpladsen (se side 5)
6.: Aktion mod haveaffald kl 1315 (se side 5)
8.: Vejmøde om trafiksanering kl.
		19-21 på Rasmus Rasks Vej
16.: Seniorudflugt. Afgang fra
kirken kl. 8.
20.: Store Brændedag kl. 13-15
		Mødested: Bålpladsen
20.: Friluftsgudstjeneste på Brum		mers Plads kl. 15 (se side 13)
23.: Sankthansbål på Den Gamle
		Golfbane kl. 19-22 (se side 6)
Sådan ser for netkalenderen for juni ud. her kan man for eksempel se, at kirken har et
arrangement 16. juni. Klikker man på den gule firkant, kan man læse, at det er seniorud
flugten. Alle foreninger har hver deres brugernavn og kode, så de kan gå ind og oprette
eller ændre en aktivitet. Gå ind på www.gruppeplan.dk. Er du repræsentant for en af
foreningerne/institutionerne og har du ikke modtaget brugernavn og kode så kontakt
Henrik Gram.

Kvarteret får en
kalender på nettet
Melding til beboere i Åløkkekvarteret:
Nu er der oprettet en net-baseret kalender som dækker alle institutioner og
foreninger i kvarteret.
Her kan man se hvornår der er majfest,
hvornår grundejerforeningen har næste
møde, hvornår Kuréren bliver udgivet efter
sommerferien osv. Samlet på en elektronisk kalender. Du har som beboer i kvar-

teret kun mulighed for at se, ikke oprette
eller ændre i kalenderen.
Klik ind på www.kortlink.dk/7s87
Har du forslag til aktiviteter, der skal stå i
kalenderen, kan du kontakte en repræsentant for en af foreningerne/institutionerne
eller undertegnede.

Henrik Gram
henrik@companygames.dk
tlf 30 92 32 99

Juli
4.: Afskedsgudstjeneste med 		
Christina Mertz Fundrup kl.10
August
21.: Koncert i kirken kl. 16 med 		
		Alexandra Semylit fra Ukraine
31.: Salmesangaften i kirken kl. 		
19.30
September
4.: Lammespisning kl. 18
4.: Gadefest Dronning Olgas Vej
8.: Liljekoret i Onsdagscaféen kl.
14.30-16.30
15.: Gunner Bai Andersen i Ons		dagscaféen kl. 14.30-16.30
16.: Koncert med Mads Granums
		Kvartet i kirken kl. 19.30
22.: Anders W. Berthelsen i Ons		dagscaféen kl. 14.30-16.30
29.: Kirsten Lindberg i Ons-		
		dagscaféen kl. 14.30-16.30
Kuréren kan ses helt i farver på:
www.hanstausenssogn.dk
eller www.aaloekke.dk

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

