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Nye læsere kan
begynde her
HANS TAUSENS KIRKE
Kære læser. Du sidder med årets syvende
nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren
i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønsker vi dig velkommen, og håber, du også
kunne tænke dig at bidrage med tekst eller
billeder til bladet, der udkommer 10 gange
om året.
Kuréren uddeles gratis til alle husstande i
Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke
lade sig gøre uden den faste støtte fra vores
annoncører. Mange tak til dem.
Og nu vi er ved det: Var det ikke noget at
annoncere i Kuréren? Dels gør du opmærksom på dit ﬁrma i et blad, der nærlæses
grundigt i et af Odenses mest ressourcestærke kvarterer. Og dels er du så også
med til at sikre udgivelsen af bladet.
Og hvor ringer man hen, når vinduerne
skal skiftes, murene pudses op, taget skif-

tes ud eller hvad der nu ellers er af charmerende oplevelser i et gammelt hus? Ja, man
griber da det seneste nummer af Kuréren
og ser, om der står et telefonnummer på
lige den håndværker, man har brug for. Lad
os i den forbindelse nævne, at mange af
kvarterets huse nærmer sig deres 100-års
fødselsdag.
Alle kvarterets foreninger og institutioner
er velkomne til at bruge Kuréren til at gøre
opmærksom på deres arrangementer eller
andre nyheder. Og tager man billeder fra
for eksempel en gadefest eller en dragetur
eller en koncert i kirken, så lad os andre få
del i oplevelsen. Send billeder og eventuelt
en lille tekst til redaktøren. Adresser står
her til venstre. Og vil du gerne annoncere,
så kontakt Henrik Gram (66 17 92 66).
Hans Faarup

Kommende konfirmander

Annoncepriser i Kuréren

Almindelig annonce, der fylder en ottendedel af siden: 225 kr. plus
moms
SÅDAN
SERpr.
DEnummer.
UD - de kommende konfirmander i Hans Tausens Sogn. Det er de
elever,
der gikannonce,
ud af 6. klasse
sommerferien
og nu er fordelt i tre 7.
Samme
blotpå
påÅløkkeskolen
bagsiden: før
285
kr. plus moms.
klasser
på Tarup
Skole. Foto:
Andersenvil sælge dit hus, eller søger
Private
annoncer:
HvisGunner
du for Bai
eksempel
lejlighed, kan du købe en enspaltet annonce (samme bredde som
kolofonen her til venstre): 300 kr.
Øvrige meddelelser fra beboer til beboer (for eksempel efterlysning
Deadline
for næste nummer: 24. oktober
af cykler eller lignende) er gratis. Dem bringer vi under OpslagstavNr.9 udkommer 2. november - omdeles første weekend i november
len på side 11
2010
2011
Nr. 10: Udkommer 4. december
Nr. 1: Udkommer 8. januar
Deadline: 21. november
Deadline: 26. december
Deadline
for næste
nummer: Nr.
18.
Stof til januar-nummeret
må meget
2: september
Udkommer 5. februar
Bladet
udddeles
1. 22.
lørdag
gerne afleveres
inden jul 1. oktober (altid
Deadline:
januar i måneden)

V/Allan
Rasmussen
- Abigaelsvej
13 13
- 5000
Odense
C C
V/Allan
Rasmussen
- Abigaelsvej
- 5000
Odense
Telefon
65 65
91 91
22 22
50 50
- Mobil
40 40
42 42
71 75
Telefon
- Mobil
71 75

VVS
VVS&&BLIK
BLIK

www.danskvinduespoleringsservice.dk
www.danskvinduespoleringsservice.dk
info@danskvinduespoleringsservice.dk
info@danskvinduespoleringsservice.dk

BrugBrug
tidentiden
på det,
du synes
er sjovt,
og lad
os afosdine
vinduer.
Vi sørger
på det,
du synes
er sjovt,
og os
ladtage
os tage
af dine
vinduer.
Vi sørger
for, for,
at duatjævnligt
får pudset
dinedine
vinduer!!
du jævnligt
får pudset
vinduer!!

Blikkenslager
aut
VVS
Blikkenslager
aut
VVS
Blikkenslager
aut.
VVS
-- installatør
installatør
Blikkenslager
aut.
VVS
-- installatør
installatør
Rugårdsvej
37
5000
Odense
Thulevej
13,37
5210
Odense
NV
Rugårdsvej
37
5000
Odense
Rugårdsvej
5000
Odense
CC CC
Rugårdsvej
37
5000
Odense
Tlf.
66
13
55
03
Biltlf.
22
10
55
04 04
66
13
55
03
Biltlf.
22
10
55
Tlf.Tlf.
66
13
55
03
Biltlf.
40165403
Tlf. 66 13 55 03 Biltlf. 40165403

Erhverv
Erhvervogogprivat
privat
2

Ildshow til halloween
31. oktober nærmer sig - en efterhånden
legendarisk dato i Åløkkekvarteret.
Det er den aften,
hvor kvarterets
børn og voksne
samles for at vandre i mørket gennem
Åløkkeskoven ned til engen for at nyde en
kop varm kakao, med cognac til de voksne.
Turen gennem skoven er denne aften noget
helt særligt. Ruten er pyntet op på flotteste
vis med fyrfadslys og udskårne – og stærkt
uhyggelige - græskar, som børnene på
Åløkkeskolen og fra Børnehuset har snittet
til lejligheden.
I år byder Åløkkeliv på en særlig begivenhed: Cirkus Sort vil optræde med et forrygende ildshow i mørket, det ser vi frem til!

Praktiske oplysninger
Mød frem kl. 18 for enden af Mogensensvej ned mod skoven. Vi starter tidligt i år,
da det er en søndag, og små, trætte børn
skal kunne puttes tidligt. Husk tøj efter
vejret og småpenge, helst 5’ere, til køb af
kakao. Arrangementet slutter ved 20-tiden.
Lidt hjælp søges: Har du et sæt ledige
hænder, vil det være en kæmpe hjælp for
arrangørerne. Vi går i gang kl. 15 for enden af Mogensensvej, så lidt hjælp enten
der eller til oprydning vil blive budt velkommen med kyshånd.
Vel mødt allesammen til en aften med gys
og uhygge, levende ild og legende skygger
i mørket – og masser af glade åløkkere.


Åløkkeliv v/Signe Ryge

Halloween - nu også i kirken
Halloween børne/familiegudstjeneste
søndag den 31. oktober kl. 14 i Hans
Tausens Kirke. Vore lokale KFUM-spejdere medvirker.
Traditionen tro holder
vi familiegudstjeneste
den sidste søndag i
oktober, nu for første
gang som halloween. Halloween stammer
fra USA, hvor man 31. oktober holder
uformel helligdag, og traditionen har de
senere år fundet vej til Europa.
I USA klæder børnene sig ud og går fra
dør til dør efter slik – lig vores fastelavn.
Men ved halloween er alene uhyggen i
fokus: hekse, genfærd, mørkets magter og
alle former for uhygge slippes løs. Hal-

loween forbinder mange med udhulede
græskar – oprindelig var det roer, man udhulede og satte lys i. Lygterne skulle være
med til at holde alt det uhyggelige væk.
Vores halloweengudstjeneste bliver også
lidt uhyggelig, og så er det godt at være i
kirken. For her ved vi, at det gode og lyset
altid vinder over mørket.
Man må meget, meget gerne komme
udklædt – jo flere jo bedre
Gudstjenesten vil være både ude og inde
og den er især målrettet børn, konfirmander og deres familier, men alle er selvfølgelig hjertelig velkommen.
Vi ses
Laila Groes og KFUM Spejderne
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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.

Forslag på vej
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
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.

I løbet af september fik vi holdt de sidste
tre vejmøder om trafiksanering. Der er
nedsat arbejdsgrupper, og vi har nu et
overblik over, hvad der er behov for af
bump og andre tiltag i Åløkkekvarteret.

4. Beboerne skal samle pengene ind.
5. Beløb pr. husstand skal justeres efter
evne. Her har vi nogle gamle principper fra
tidligere bumpopstilling på Ny Kongevej,
som kan bruges igen.

Alle fire vejmøder er blevet
holdt under åben himmel,
og fremmødet har været
pænt. Det er vores indtryk,
at alle gader har været repræsenteret, og de fleste problemer og forslag er kommet på bordet.
Grundejerforeningen har holdt møderne
for at få et overblik over de trafikale problemer i kvarteret, som de opleves af dem,
der bor på de pågældende veje. Samtidig
har vi ved hvert møde orienteret om, hvad
bump og andre tiltag koster, og hvordan
proceduren er for at samle opbakning på en
vej – samt hvem der skal betale.
Og endelig vil vi også finde ud af, hvilke
gader, der ikke har problemer, så vi kan
fokusere på de rette løsninger.

En lille overraskelse
Dagen før vi holdt det sidste møde, skete
noget uventet. Odense Kommune inviterede grundejerforeningen til møde 8. november med det formål at diskutere trafikforslag omkring Åløkke Allé og Toldbodgade. Mødet er en del af forberedelserne
til de omfattende byplaner, der skal laves,
for at man kan leve op til Trafik- og Mobilitetsplanen, som er kommunens store plan
for, hvordan trafikken i byen skal ændres
over de næste 10 år. Vi får med andre ord
mulighed for at lufte alle de forslag, der er
kommet frem på vejmøderne, på et meget
tidligt tidspunkt af planlægningen.
Bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt, at vi ser hvad der kommer ud af det
møde, inden vi kaster os ud i store investeringer og indsamlinger af penge til bump.

Derfor gør vi det
Vi gør det samlet fordi vi forventer, at vi
kan gøre det billigere ved at købe stort ind,
og dels fordi problemerne hænger sammen. Hvis man løser et fartproblem på én
gade, risikerer man at skubbe problemet
videre til den næste, og så er man lige vidt.
Så vi delte kvarteret ind i fire områder, der
hænger naturligt sammen. Hvert sted blev
der nedsat en arbejdsgruppe, som er vores
kontakt i området. Processen forløber i fem
trin:
1. Der skal påvises et problem.
2. Kommunen skal anerkende det.
3. Der skal være ”fornuftig” opbakning,
dvs. 2/3 af beboerne skal bakke op om
forslaget.

Kør nu forsigtigt!
Vi vil løbende orientere om hvad, vi får at
vide af kommunen med hensyn til trafikplaner. Referaterne fra de fire gademøder
bliver omdelt til beboerne på de pågældende gader, og herunder kan du læse korte
resumeer af, hvad der blev snakket om.
Indtil videre – og i øvrigt sådan generelt
– skal vi opfordre alle til at vise hensyn og
tage den med ro, når de kører i bil i Åløkkekvarteret. Den opfordring vil vi gentage
så ofte vi kan, for det er jo ingen hemmelighed, at de fleste af dem, der kører i bil i
vores kvarter … det er os selv.
Carsten Myhr og Hans Faarup,
Åløkkekvarterets Grundejerforening

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

Vejmødet på hjørnet af Hans Svanings Vej og Rasmus Nielsens Vej. Foto: Kuréren

Dæhnfeldt Vest
8. juni på Rasmus Rasks Vej. 15 beboere
og fem fra bestyrelsen deltog.
Problemer:
Høj fart på Karl Withs Vej af gennemkørende biler.
Forslag:
Luk Karl Withs Vej ved Stadionvej.
Gør Rasmus Rasks Vej til rundkørsel.
Læg billige plasticbump.
Gør Karl WithsVej til blind vej.
Forsøgsperiode med testbump og/eller blåt
skilt med pil for enden af Karl Withs Vej.
Arbejdsgruppe:
Nis Pedersen, Karl Withs Vej 21, Michael
Callesen, Karl Withs Vej 4.

Dæhnfeldt Øst
7. september på hjørnet af Hans Svanings
Vej og Rasmus Nielsens Vej. Fem beboere
og fire fra bestyrelsen deltog.
Problem: Rasmus Nielsens Vej og Hans
Svanings Vej bruges som smutvej mellem
Stadionvej og Rugårdsvej af bilister, der
vil undgå lyskrydset. Farten er høj, fordi
vejen hælder. Udkørslen fra Hans Svanings Vej til Rugårdsvej er en flaskehals,
fordi mange holder og venter, og fordi der
parkeres tæt. Altså: Høj fart og tæt parkering.
Forslag:
Forhøjet vej i T-kryds for at sænke farten.
Parkeringsforbud i den ene side af vejen på

både Hans Svanings Vej og Rasmus Nielsens Vej.
Venstresving forbudt ved udkørsel fra
Hans Svanings Vej.
Venstresving forbudt ved indkørsel til
Hans Svanings Vej fra Rugårdsvej.
Tre plasticbump på Rasmus Nielsens Vej.
Arbejdsgruppe:
Kim Rask, Rasmus Nielsens Vej 30.
Åløkke Allé Øst
15. september på Åløkkehaven. Deltagere:
10 beboere fra Åløkkehaven og Abigaelsvej samt tre fra bestyrelsen.
(Fortsættes næste side)

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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Se her: Vi har
penge til jer
Hvis du/I har en god idé til et arrangement her i kvarteret, vil Åløkkeliv
gerne hjælpe med at få den gjort til
virkelighed. Skriv en ansøgning til os,
hvor du beskriver din idé. Det kan være
alt fra samba over tapas-kursus til harpe-koncert. Vi kan tilbyde både økonomisk støtte og hjælp til alt praktiske.
Ansøgningsfrist: 1. februar 2011.
Vi glæder os til at høre fra jer.
Send ansøgningen til Signe Ryge på
siry@tv2fyn.dk. Eller send en skriftlig
ansøgning til hende på Prinsesse Maries Allé 25. Åløkkeliv

Allehelgensgudstjeneste
Søndag 7. november kl. 10.
Første søndag i november er allehelgensdag. Det er en søndag, hvor vi i
forbindelse med gudstjenesten mindes
de mennesker, der er døde i løbet af det
sidste år. Vi læser navnene på de døde
i Hans Tausens Sogn op, alt imens vi
tænder lys for hver enkelt. Kirken vil
være pyntet med mange levende lys, og
vores dygtige børnekor vil synge for os.

Laila Groes

Vejmødet ved det store træ på Dronning Olgas Vej. Foto: Kuréren
Problem: Begge veje bruges som smutveje,
blandt andet for at undgå kø på Næsbyvej
og krydset på Toldbodgade/Åløkke Allé.
Hjemmeplejen kører ofte meget stærkt på
Åløkkehaven, og grundet tæt parkering er
oversigtsforholdene dårlige.
Beboere fra modsatte side af Åløkke Allé
bruger ofte Abigaelsvej som smutvej med
relativ høj fart.
Forslag:
Generel enighed om at bump eller chikaner
på begge veje vil kunne dæmpe farten.
Venstresving forbudt ved indkørsel til Abigaelsvej fra Åløkke Allé vil kunne dæmme
op for smutvejskørsel fra beboere og andre
fra modsatte side af Åløkke Allé.
Lukke Abigaelsvej ca. midt på.
Arbejdsgruppe:
Jesper Hansen, Åløkkehaven 56, Niklas
Albrechtsen, Abigaelsvej 13, Jesper Knudsen, Åløkkehaven 24, Hans Gammelgaard,
Abigaelsvej 4.
Åløkke Allé Vest
23. september på Dronning Olgas Vej. 17
beboere fra Dronning Olgas Vej, Johanne-

vej og Åløkkehaven samt fire bestyrelsesmedlemmer deltog.
Problemer:
Steenbachsvej bruges som smutvej mellem
Johannevej og Dronning Olgas Vej. Hvis
Johannevej eller Dronning Olgas Vej lukkes ud mod Åløkke Allé, vil trafikken stige
voldsomt på Steenbachsvej. Der køres
stærkt på Johannevej og Dronning Olgas
Vej. Vejen er blind, men mange opdager
det først, når de når ned til skovbrynet.
Nogen tror, de kan skyde genvej til Tarup.
Når de kører tilbage igen, får farten lige
et hak opad. Bilister, der kommer op fra
Toldbodgade, overser de trafikanter, der
skal ud fra Dronning Olgas Vej.
Forslag:
Skilte med legende børn.
Tydeligere skiltning med blind vej – fx
stort skilt hængt hen over kørebanen
3-5 bump på Dronning Olgas Vej og det
samme på Johannevej.
Arbejdsgruppe: Jesper Beenfeldt, Dronning Olgas Vej 6, og Erik Heidemann,
Johannevej 7.

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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Optimister i strålende sol
Med strålende sol og god vind var vejret
helt perfekt til klub Å-fri’s årlige hyttetur i årets første efterårsweekend.
Fredag eftermiddag blev bilerne pakket
ved Åløkkeskolen og soveposer, skiftetøj
og en ikke uanselig mængde kager blev
stoppet i bilerne. Turen gik, ligesom de
foregående år, til Thurøbund Spejdercenter
på Thurø, hvor søspejderne fra Det Danske
Spejderkorps (de blå), råder over sejl-joller
og kanoer. Aftenen blev brugt til indkvartering, almindelig hygge og ikke mindst
pizza-spisning.
Lørdag morgen efter morgenmad fik alle
udleveret de obligatoriske redningsveste
– et krav både for både at sejle og for at
færdes på bådebroen. Efter en kort instruk-

tion i at klargøre en optimistjolle, blev
bådene slæbt i vandet, alle sejl sat og snart
var bugten fuld af aktivitet. Selv om vindforholdende ikke var helt optimale, med en
frisk vind ud ad bugten, var alle på forbav
sende kort tid fortrolige med at håndtere
både ror og sejl. Alt blev selvfølgelig
overvåget og en motorbåd var konstant
klar til at rykke ud, hvis der skulle opstå
problemer.
En kontrolleret kæntring
Eftermiddagen blev for de flestes vedkommende ligeledes tilbragt på vandet og der
var endda enkelte, som ikke gik af vejen
for en dukkert i det friske vand – selvfølgelig iført redningsvest. Tre af drengene
blev særligt våde, da de skulle teste hvor

langt en Thurø-jolle kunne krænge. Med
kyndig vejledning fik de selv vendt båden på ret køl igen og tømt for vand, så
de kunne sejle videre – en stor oplevelse
rigere.
Efter endt sejlads skulle alle både rigges
af igen, hives på land og gøres rene. Noget
som i øvrigt ikke tager lang tid, når alle
giver en hånd med. Aftenen stod på spaghetti og kødsovs og hygge på sovesalene.
Søndag formiddag gik med oprydning og
rengøring inden afhentning. Endnu en fantastisk hyttetur var slut og det var vist en
flok trætte og glade unger, som kom hjem
– mange en helt ny og grænseoverskridende oplevelse rigere.
Tekst og foto:
Ole Søgaard Berthou

Indtryk fra hytteturen på Thurø. Klub Å-fri er den forældrevne aftenklub for børn i Åløkkekvarteret, der går i 5.
til 7. klasse. Klubben har åbent to timer hver tirsdag.
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Gudstjenester
Søndag 3. oktober kl. 10
18. søndag efter trinitatis
Johannes 15,1-11; Jeg er vintræet,
I er grenene
Søndag 10. oktober kl. 10
19. søndag efter trinitatis
Johannes 1,35-51; Jesus udvælger
sine disciple
Prædikant: Regina Ljung
Søndag 17. oktober kl. 10
20. søndag efter trinitatis
Mattæus 21,28-44; Lignelsen
om vingårdsejeren
Efter gudstjenesten er der
kirkefrokost.
Pris for deltagelse: 25 kroner.

Vil du høre, hvad Mette Kolle fra Thomas Overskous Vej og Mikkel Kristensen fra Dronning Olgas Vej her øver på, ja, så må du møde op til Rock Café 30. oktober.

Søndag 24. oktober kl. 10
21. søndag efter trinitatis
Lukas 13,1-9; Lignelsen om figentræet

Reportage: Hvad gør man ikke for at
underholde sine naboer.

Søndag 31. oktober kl. 14
Halloween børne/familiegudstjeneste i
samarbejde med KFUM-spejderne
Se omtale side 3
Søndag 7. november kl. 10
Allehelgensdag
Matt. 5,13-16; I er jordens salt
og I er verdens lys
Vi mindes ved gudstjenesten dem,
vi har mistet siden sidste allehelgen
og tænder lys for dem. Børnekoret
medvirker ved gudstjenesten
Se omtale side 6
Gudstjenester Lille Glasvej
Torsdag 7. oktober kl. 13.30
Torsdag 4. november kl. 13.30

En aften i øveren
Det er en søndag aften i september. Jeg
nærmer mig Jørgen Lorenzens hus på
Johannevej. Allerede på kældertrappen
kommer rocken mig i møde.
Bandet er i gang med at øve i kælderen
hvor der er indrettet øvelokale. Der er
trange kår, så de sangere der ikke er ”på”,
venter i et lille rum uden for selve øvelokalet. Her serveres kaffe, småkager og øl. Og
der hygges. Rygning foregår i baghaven, så
et ægte rock-øvelokale er det vist alligevel
ikke.
Mere rock end tidligere
Bandet på otte mand er en rå samling af
gode musikere fra kvarteret. De har øvet
forskellige numre med forskellige sangere
siden midten af august. Ved bassen står
den onde kapelmester Lars og har styr på

H.O. TRYK

Fyns billigste 4 farvet tryksager.
Alt i print og kopi.
CD brænding med print.
w w w. h o t r y k . d k
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tropperne. Lars udtaler at ”årets udgave af
Rock Café er mere fed rock end tidligere.
Vi går efter nogle klassikere som vil fylde
dansegulvet hele aftenen”. ”Øveaftnerne er
sjove, vi stifter bekendskab med en masse
nye talenter, humøret er højt, stemningen
er god og vi får fyret en masse hegn og
spade af”.
Jeg er her for at øve to medleys med min
favorit-partner-in-crime Lars Nielsen. Jeg
er ikke den bedste sanger i kvarteret, men
vi har det sjovt på en scene og er ikke bange for at hoppe i bassinet i den dybe ende,
hvis det kan underholde naboerne lidt. Vi
kommer overraskende hurtigt igennem
øverunden. Der er lige nogle overgange og
tonearter, der skal sidde lidt bedre, det skal
nok komme.
Buffet og bar
Bag congassen står Kuddi, initiativtageren
til Rock Café og hygger sig. Han er også
manden, der har styr på maden til lørdag
den 30. oktober. Kuddi glæder sig og lover
at stegbuffeten fra Birk og Conrad bliver
lækker og at der vil være bar med rimelige
priser. Og så er der noget andet Kuddi især
glæder sig over: ”Hele konceptet går ud
på at få nogle nye ansigter på scenen som
sangere, det er lykkedes meget godt i år, da
cirka halvdelen er nye. Vi har fyldt op med
gamle kendinge for resten”. Se annoncen
for Rock Café her i bladet.

Tekst og foto:

Christian Tvede

Lørdag den
30. oktober
kl. 19 på
Åløkkeskolen
Liljekoret under ledelse af Leif Munck Hansen. Foto: Gunner Bai Andersen

Superlækker buffet
Vin/øl/vand til rimelige priser

Kanon rock fra lokale
kunstnere

Så er efterårssæsonen
startet i Onsdagscaféen
Vi kunne igen byde velkommen til såvel
nye som gamle cafégæster, man fornemmede da også, at man glædede sig til den
nye sæson.
Vi lagde ud 8. september med en fantastisk
koncert med Liljekoret under ledelse af dirigent Leif Munck Hansen. 15. september

viste vor fotograf, Gunner Bai Andersen,
billeder fra de seneste to års arrangementer
samt vore sogneudflugter. Tak til Gunner
for det store arbejde, han har lagt i det, og
som vi havde glæde af at kunne nyde.
Christel Poetzsch
Onsdagscaféen

Onsdag 6. oktober
Grønland – eventyrets land. Peter Carlsen,
Assens, fortæller og viser billeder fra en
ferie i Grønland.

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 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 27. oktober
Festaften kl. 17.30. Bemærk tidspunktet.

Pris for entré og buffet:
kr. 150 for medlemmer
af Åløkkeliv
kr. 170 for alle andre
Når alle ”buffetbilletter”
er solgt,
sælges dansebilletter
a kr. 50.

Billetsalg 6. oktober
kl. 17-18

i Åløkkeskolens gamle bygning
- ved biblioteket Herefter ved Peter Vistoft,
Thomas Overskous Vej 28,
mobil 40 10 94 90



Så handler du samme
sted som malermesteren
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Skal kirken blande sig?
Sørine Gotfredsen i Hans Tausens Kirke. Torsdag 4. november kl. 19.30.

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.

Sørine Gotfredsen
skriver om foredraget: Foredraget vil
forsøge at beskrive,
hvad der sker, når præster krydser den fine
linje mellem forkyndelse og det politiske,
som det for eksempel skete i Brorsonsagen
for halvandet år siden. Og som det vil ske
igen.
Det er en udvikling, der kan rykke os nærmere en adskillelse mellem stat og kirke,
og lige så skæbnesvangert er det, at politiske præster giver danskerne et falsk billede
af, hvad kristendom er.
Sørine Gotfredsen er født i 1967 og uddannet journalist og teolog. Efter flere år
som journalist på dagbladet Aktuelt blev
hun præst og er i dag ansat i Jesuskirken

Sørine Gotfredsen.
i Valby. Derudover er hun fast tilknyttet
skribent hos Kristeligt Dagblad og Berlingske Tidende og har i mange år deltaget
i samfundsdebatten. Hun har skrevet romanen ”Regine” om Søren Kierkegaards
forlovelse. Der er fri entré.

Aktivitetsudvalget

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

Støt fårene for 50 kr. om året
Åløkke Fåreholderlaug blev
stiftet 25. maj 1992, og de
første får kom til den gamle
golfbane i 1994. Laugets formål er at holde får på ledige
græsarealer i kvarteret til
glæde for beboerne og til arealets pleje.
Som medlem støtter man fåreholdet økonomisk og man behøver ikke være med
til at passe fårene. Men som medlem har
man mulighed for at deltage i pasning af
fårene. Vi er cirka 20 aktive medlemmer
og 80 støttemedlemmer. Et aktivt medlem
passer fårene ca. em uge hver fjerde måned
og deltager i forefaldende arbejde, når der
er brug for det, såsom slåning af græs og
nælder, afhentning af hø, halm og foder,
udmugning i stald. Læmmesæsonen er den

travleste og mest spændende. Derudover
er der to begivenheder som laugsmedlemmerne tager sig af: Vores bod ved
Majfesten og den årlige lammespisning i
sensommeren.
Hvem kan være med? Alle, der bor i
Åløkkekvarteret og Dæhnfeldts Villaby,
samt på Jernbanevej, Bakkevej, Kildetoften og Skellet
Hvad koster det? 50 kroner om året,
Beløbet kan indbetales på reg.nr. 1551,
kontonr. 0208736.
Du er velkommen til at kontakte os for
yderligere information.
Bodil Fauerskov 66 13 78 60

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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Kan man dyrke parkour i Åløkke?
Det kan man få svar på fredag 8. oktober
klokken 16 på Åløkkeskolen.
Parkourtrænerne Jonathan
Linde og Jonas Skafte fortæller, hvad sporten går ud
på, hvordan man dyrker den,
og hvordan parkour kan bruges
til at finde nye værdier i sit nærområde.
Parkour handler om, hvordan man med
smidighed og kropskontrol kan bevæge
sig gennem forhindringerne i landskabet.
Blandt andet kendt fra indledningen til
James Bond-filmen ”Casino Royale”, der
er én lang parkour-jagt til fods gennem
byggepladser og højhuse.
Parkourarrangementet er et led i Odense

Kommunes markering af Arkitekturens
Dag, hvor temaet i år er ”Forstaden, arkitekturen som rammen om det gode liv”.
Åløkkekvarteret var i øvrigt en af de fire
forstader, som 26. august var inviteret til
en workshop på Odense Slot. Fire åløkkeboere, der er født i hver sit årti, bidrog
med indspark om, hvad der gør kvarteret til
et godt sted at bo, og hvad der kunne gøres
bedre.
En ting, som alle forstadsgrupper pegede
på, var manglen på aktiviteter til unge, og
det er såmænd derfor, der holdes et arrangement om parkour på Åløkkeskolen. Det
koster ikke noget at deltage.

Grundejerforeningen

Opslagstavlen
Lammekød til salg

Børnecykler til salg

Åløkke Fåreholderlaug slagter tre lam
1. november, og det vil være muligt at
købe et halvt lam, når vi får dem hjem
fra slagteren. Et halvt lam er ca. 10 kg.
Vi sælger lammekødet for 40 kroner pr.
kilo + slagteomkostningerne. Lammene er
økologiske. Interesserede bedes henvende
sig til Gustav Johannesen, 66 11 46 79.

Grundet vokseværk skal vi af med to
børnecykler. Den ene er en 24” rød
Mustang pigecykel med syv gear. Velholdt
og kun to år gammel. Pris: 600 kroner.
Den anden er 26” blå Forza drengecykel.
Velslidte dæk. Trænger til ny kæde. Pris:
200 kroner. Ring til: 29 29 13 52.

Hans Faarup, Dronning Olgas Vej 16

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.
Sognemedhjælper:
Ditte Hassing
tlf. 23 20 55 72
Email: dhassing73@hotmail.com
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.

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.

Kirketjener: Hanne Josefsen,
Bogensevej 10, Næsby.
Tlf. 24 76 99 61. Fridag mandag.
E-mail: hannejosefsen@nal-net.dk.

Pokalhylden

Menighedsrådets formand:
Frank Lindegaard Nielsen,
Johannevej 6, tlf. 66 14 58 20,
Mail: franklindegaard@gmail.com

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.

Dåb

28. august Albert Spanget Takkula,
Thorkildsgade 4.a, st
5. september Karla Andrea Bøgelund
Schlünssen, Rugårdsvej 30, 2.tv.
12. september Elvira Reedtz Tokerød,
Toldbodgade 12

Vielser

21. august Anne Kristina Skovdal og
Lars Lerager Hansen, Brønshøj

28. august Sofie Spanget Takkula og
Heikki Johannes Takkula,
Thorkildsgade 4.a, st,

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

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

Dato for begravelse/bisættelse
27. august Esther Kathrine Lund, 97 år
1. september Ellen Madsen, 88 år
3. september Rosa Kirstine Hansen,
88 år
16. september Søren Nielsen Sørensen,
61 år

Kirkeværge:
Poul Tornøe Knudsen, Ny Kongevej
10, tlf. 20 97 02 74.
Hans Tausens Kirke på nettet:
www.hanstausenssogn.dk

NYE STAGER - Ved
en smuk og højtidelig
gudstjeneste i september blev kirkens to nye
alterstager indviet. De
er udført af guldsmed
C. Antonsen Odense.
Han vil i et senere
nummer af Kuréren
fortælle om tilblivelsen af de to stager.
Tak til kirketjeneren
for en smukt pyntet
kirke til høstfesten 26.
september. Se billedet
herunder.
Foto og tekst:
Kirkeværge Poul
Tornøe Knudsen

Kalenderen
Oktober
2.: Mal med Ingrid Duch i kirken
kl.13. Fællesspisning kl. 17.30
6.: Peter Lund Carlsen i Ons-		
dagscaféen kl. 14.30-16.30
7.: Babysalmesang i kirken
		kl.10.30-12
8.: Parkour på skolen kl. 16
13.: Jesper Buhl i Onsdagscaféen
		kl. 14.30-16.30
20.: Dorte Futtrup i Onsdagsca-		
		féen kl. 14.30-16.30
27.: Festaften i Onsdagscaféen
kl. 17.30 (bemærk tidspunkt)
30.: Rockcafé på skolen kl. 19
31.: Halloweengudstjeneste kl.14
		i kirken
31.: Halloween i Åløkkeskoven. 		
		Fra kl. 18 ved Mogensensvej
November
1.: Fåreholderlauget slagter lam
4.: Præst og forfatter Sørine Got		fredsen taler i kirken kl. 19.30
7.: Allehelgengudstjeneste kl. 10
		i kirken
Kuréren kan ses helt i farver på:
www.hanstausenssogn.dk
eller www.aaloekke.dk.

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

