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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
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Fartmåling på Rugårdsvej:
Å
k

To ud af tre biler
kører for stærkt
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lFartmåling på Rugårdsvej dokumendterer, hvad beboerne har sagt i årevis:
m
Bilisterne er ligeglade med fartbegrænsvningen på 50 km i timen.
l
fTrafikmålingerne er foretaget over en uge,
Å
fra 15. til 22. juni i år. Der er målt fire stekder: På Prinsesses Maries Allé, Ambrosius
uStubs Vej, Rugårdsvej vest og Rugårdsvej
nøst. Her er nogle af de vigtigste tal.
m
M
Rugårdsvej ud af byen

Å

På en uge kører der 50.622 bilister i retning mod Tarup. Heraf er der 36.963 biler,
der kører mere end tilladt.
13.659 bilister overholder fartbegrænsninD
lgen på 50 km/t. Det er 27 procent – altså
hmindre end en tredjedel.
pDe fleste, nemlig 27.835 bilister (55 proacent) kører 50 til 60 km/t. 6585 bilister (13
sprocent) kører mellem 60 og 70 km/t, og
o1661 bilister (3,3 procent) kører mere end
70 km/t.
U
Af dem, der kører mere end 70 km/t, er der
flest syndere mellem klokken 15 og 17.
Rugårdsvej ind mod byen
På Rugårdsvej i retning mod byen er
mønsteret lidt anderledes. Der kører totalt
48.876 bilister i løbet af ugen. Heraf holder
15.104 bilister (31 procent) sig under 50
km/t, hvorimod 938 bilister (2 procent)

For høj fart har ført
til talrige uheld på
Rugårdsvej.
For eksempel dette 21.
januar 2009.
Foto: Rikke Borup
kører mere end 70 km/t.
27.835 (55 procent) holder sig mellem
50 og 60 km/t og 7467 (15 procent) kører
mellem 60 og70 km/t.
Der er størst risiko for at blive torpederet
af en af de hurtige fartsyndere mellem
klokken 5 og 7 om morgenen og om aftenen mellem kl. 17 og 22.
Lav fart på små veje
Hvad angår de andre veje, er det helt utroligt lykkedes én bilist at komme over 70
km/t ud for Ambrosius Stubs Vej 4.
Men det er en enlig svale. Alle andre, 2145
bilister, overholder 50 km/t.
På Prinsesse Maries Allé er der en trafik
over hele ugen på 4688 bilister, hvor 98
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procent overholder 30 km/t.
Her er vores egen uofficielle fartbølleanalyse af trafikken på Rugårdsvej:
For retningen mod Tarup er der en tydelig tendens til, at hastigheden stiger
omkring fyraftenstid, når folk tilsyneladende har travlt med at komme hjem.
Hvorimod det for retningen mod byen
mere ligner morgen- og især aftenræs,
udført af unge mennesker, hvilket sikkert også kan bekræftes af beboernes
erfaringer med uvelkomne biler i forhaverne.
Se alle tallene på på www.aaloekke.dk.
Peer Gyldenbrad Jochumsen
og Hans Faarup,
Åløkkekvarterets Grundejerforening

Lyskryds ved kirken
Ambrosius Stubs Vej lukkes, og lyskurv
med føler skal dæmpe farten på Rugårdsvej. Kom til gademøde 17. november kl. 19.
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.

Inden april næste år kan
der være anlagt et lyskryds ved Rugårdsvej og
Prinsesse Maries Allé.
Kommunen er langt fremme med planerne, som dog
ikke er helt færdige.
Hvad vi ved lige nu er, at det bliver et
såkaldt tre-benet lyskryds, fordi det fjerde
ben spærres af. Det er Ambrosius Stubs
Vej, der hermed bliver en blind vej.
Den ene indkørsel til kirken (nærmest
krydset) lukkes. Der vil kun kunne køres
ind til kirken, hvis man kommer fra Tarupsiden, og der kan kun køres ud i retning
mod centrum. Ifølge kommunen er det
kirkens eget problem, hvilket man ikke vil
involvere sig i. Parke ringspladsen ved
siden af kirken med adgang fra Ambrosius
Stubs Vej er kommunens.
Fodgængerfelt nedlægges
Lyskrydset vil have grønt hele tiden for
biler, der kører på Rugårdsvej. Men det
skifter til rødt, når en bil skal ud fra Prinsesse Maries Allé, eller – og det er noget
nyt – hvis en bil på Rugårdsvej nærmer sig
med mere end 50 km/t.
For cyklister bliver der grønt lys hele vejen
rundt på samme tid, mens bilerne har rødt.
På den måde kører cyklister og biler ikke
ud i krydset samtidig.
Den største ændring bliver for gående, idet
der ikke bliver fodgængerovergang eller
lyskryds for gående i det nye kryds. De
henvises i stedet til at benytte ”undergangen” ved Langesøstien.
Forklaringen er, at trafikken er så farlig på

Rugårdsvej, at et fodgængerfelt vil give
en falsk tryghedsfornemmelse for dem,
der går over i tiltro til, at bilisterne holder
tilbage for dem.
Der bliver i området kun mulighed for at
krydse Rugårdsvej ved Stadionvej eller
under stitunnelen ved banen, hvilket vel er
problematisk, da især adgang til stitunnel
ikke er tydelig, medmindre man ved, at der
er en trappe. Samtidig er der ikke økonomi
til at nedlægge hellerne, hvilket ikke gør
det nemmere at få folk til at lade være med
at krydse Rugårdsvej netop her.

Du har idéen
sammen gør vi
den til virkelighed

Blå cykelstier
Der bliver malet blå “cykelstier” gennem
krydset. Hvis der senere er økonomi til det,
kan Ambrosius Stubs Vej få status som
“legegade” - det vil sige, at kommunen
etablerer udstyr til bordtennis, basketball
eller lignende som eksempelvis gaderne
omkring Vestre Skole.
Der er ikke råd til at føre fortov og cykelsti
igennem ved enden af Ambrosius Stubs
Vej. Så her bliver der en spærrebom - altså
et langt metalskilt med rød-hvide striber.
Invitation til vejmøde
Grundejerforeningen er skeptisk over for
den beslutning. Vi tror nemlig, at folk vil
gå over vejen alligevel, nu blot uden den
sikkerhed der trods alt er i en lyskurv. Og
vi undrer os over, at det skulle være for
farligt for gående, mens cyklende godt må
krydse vejen. Det har vi tænkt os at meddele kommunens folk.
Men inden da holder vi et gademøde for
områdets beboere 17. november klokken
19 foran kirken. Mød op og kom med jeres
kommentarer til det kommende lyskryds.
Carsten Myhr
Peer Gyldenbrand Jochumsen
Åløkkekvarterets Grundejerforening
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Bliv medlem af STARK SelvByg. Henvend dig i forretningen eller se mere
på STARK.dk. Få automatisk adgang til en lang række fordele:
Projektrådgivning
Af uddannet STARK SelvByg
konsulent
Speciel projektpris
Ved alle større byggeprojekter
Koordinering af materialer
og levering
STARK SelvByg hjælper med
håndtering af logistik
Et personligt website
Relevant materiale, nemt
tilgængeligt

Mulighed for at
booke møde
Med din STARK SelvByg
konsulent
Medlemspriser
Påvirkes af omfanget af dit
projekt eller dine løbende
vedligeholdelseskøb
Medlemstilbud
Løbende gode tilbud – kun til
medlemmer

Invitationer
Til specialarrangementer
Henvisning til håndværker
Oversigt over håndværkere hos
STARK og på STARK.dk
Adgang til hjælp via mail
På STARK.dk
Adgang til byggevejledninger
På STARK.dk

KASPERSEN
MALERFIRMA A-S
KILDEMOSEVEJ 21
5000 ODENSE C

4

TLF: 66 14 11 44
FAX: 66 14 63 32

Klaus Jensen
Konsulent

Martin Kjølby
Jørgensen
Konsulent

Nils Ellekjær
Konsulent

Odense Tømmergaard
Jarlsberggade 10 · 5000 Odense C · Tlf. 63 15 63 63

Kor synger ved
de ni læsninger
H.C. Andersen Koret synger med ved de
ni læsninger i Hans Tausens Kirke 12.
december. Koret blev etableret i 1997,
og er et firstemmigt blandet kor bestående af 35 dygtige amatørsangere, som
optræder ved forskellige lejligheder for
eksempel kirkekoncerter, officielle begivenheder og private arrangementer.
Korets repertoire er alsidigt og spænder
fra kirkemusik, danske sange, musicals,
pop-numre til klassiske værker. Digteren
H.C. Andersen har lagt navn til koret, og
på repertoiret finder man flere af hans
kendte tekster, samt mindre kendte digte,
der er sat musik til.
Koret arbejder ud fra devisen om, at
sang og musik er en væsentlig kulturfaktor i hverdagen.
Organist Henrik Møller Jensen dirigerer
koret, og vores faste pianist er Marie
Sønderby.Vil du vide mere om koret?
Læs på www.hcakoret.dk.
	
Tove Olsen

Nyt flygel i kirken
Hans Tausens Kirke har fået nyt flygel i
samarbejde med den lokale klaverbutik
Pianoteket, som sidste år flyttede fra
Tigergården til Mogensensvej.
Flyglet er et C. Bechstein model B, som
kvalitetsmæssigt kan
måle sig med de allerbedste på markedet.
Muligheden for at få et så unikt instrument
til kirken skyldes, at Pianoteket netop stod
for at skulle realisere et flygel, som gennem de sidste fire år har været lejet ud
til koncertarrangementer, hvorfor kirken
kunne erhverve det til en gunstig pris.
Fra Pianoteket er man glad for, at netop
Hans Tausens Kirke havde mulighed for at

købe flygelet.
- Det er dejligt, at vi havde mulighed for at
glæde nogle lokale med dette gode tilbud.
Her ved vi, at det vil blive værdsat af kirkens brugere og ikke mindst kirkens organist, lyder det fra Pianoteket.
Bechsteins instrumenter hører til i den
absolutte top-klasse og er tysk kvalitet,
når det er bedst. Bechstein blev grundlagt
i 1853 og var frem til Anden Verdenskrig
det foretrukne instrument blandt koncertpianister. Efter en vanskelig periode op
til 1990’erne har Bechstein fået bragende
come-back under nyt ejerskab. At der
virkelig er tale om noget helt specielt, kan
man selv forvisse sig om ved et besøg i
kirken og høre flyglet spille.

Henrik Clement

SEKRETÆR:
Anne Due Iversen
Mogensensvej 18, 60 45 52 56
mail: annedueiversen@gmail.com
Ved høstgudstjenesten fortalte Claus
Antonsen om, hvordan han havde skabt
de nye stager.
Foto: Kuréren

Historien om stagerne
Guldsmed Claus Antonsen fortæller her,
hvilke tanker, der ligger bag formen af
de nye alterstager, som han har skabt til
Hans Tausens Kirke til erstatning for de
stager, der blev stjålet tidligere på året.

Andespil på
Åløkkeskolen
Igen i år holder klub Å-fri andespil i
Åløkkeskolens gymnastiksal. I år holdes
det tirsdag den 9. november klokken 19
til 21. Dørene åbnes klokken 18.30, så
kom i god tid, da der plejer at være rift
om pladserne. Der sælges kaffe og te
samt sodavand, øl og slikposer.
Sidste års overskud gik til den fantastiske musical, børnene opførte til
majfesten. Vær med og få en hyggelig
aften.
Klub Å-fri

FORKVINDE:
Rikke Trads
Dronning Olgas Vej 48
66 12 88 33, mail: trads@live.dk

Det nye flygel i Hans Tausens Kirke.

Foto: Irina Natius

I vor kirke fremstilles
Gud ofte som konge,
en konge som ikke er
her synligt, men alligevel er iblandt os.
Jeg fristes til at beskrive ham som en ånd,
og en ånd er i mit univers en svævende
skikkelse med et ansigt og ofte med flagrende slør omkring sig.
En konge bærer en krone som symbol på
sin magt og værdighed, og derfor er drypskålen til lyset, i samspil med de øverste
spidser af tre slør, udformet som en stiliseret kongekrone, samtidig med, at de tre
slør, der bærer kronen, danner symbolet på

treenigheden. Herved bliver det gud, som
bærer lyset frem.
Stagerne er fremstillet i gyldent messing
for at spille sammen med de tre gyldne
glorier i billedet på alterets front, men også
for at stå frem fra den hvide baggrundsvæg.
Stagerne har jeg, Claus Antonsen, tegnet,
og de er smedet af sølvsmed Gregers Holt
og vil kun blive udført i disse to eksemplarer og kun til Hans Tausens Kirke.
Til slut vil jeg gerne sige tak for, at jeg fik
lov til at løse opgaven, og det har glædet
mig meget at opleve, at kirkens menighedsråd, præst og andre ansatte ved kirken, ligesom kirkens menighed, har givet
udtryk for deres glæde og tilfredshed med
resultatet.
Claus Antonsen,
guld- og sølvsmed, Odense

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.

tandproteser med livskvalitet

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

Odense C · Pakhusgården
Rugårdsvej 103 B
Tlf. 66 16 91 61

Go’ aftensmad

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

Aarup · Søndergade 2
Tlf. 64 43 22 00

66 12 16 12

5 års garanti på nye tandproteser og
finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år.
www.tpt.dk

Rugårdsvej 103 · 5000 Odense C · alfredogkamilla.dk
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Stakkevis af udskårne græskar køres af Mogens Michael, traditionen tro,
fra skolen og ned til skoven. Her hjælper en flok frivillige med at sætte dem
op langs stien.
Lysposer og græskar skal oplyses af et fyrfadslys.
De frivillige drøner rundt med tændstikker og
lighter og er glade for, at det ikke regner.

Halloween 2010
i Åløkkeskoven
Cirkus Sort leverede et fabelagtigt
ildshow, som på trods af den blide
regn var en bragende succes.

Foto: Carsten Andresen
og Lauge Vestergaard
Tekst: Signe Ryge
Gisp - er det
den store
græskarmand?
Nej, det er
bare den lange
hjælpermand.

Det er tørvejr, da lysene sættes op.
Ved 18.30 tiden begynder det at
regne stille, men både lys og den
magiske stemning holder til det.
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Jesper har travlt md at varme en masse kakao
til aftenens gæster. Der er indkøbt 50 liter,
hvilket viser at være for lidt. Der er flere gæster
end nogensinde.

Trafiksaneringen ved
Åløkke Allé på vågeblus

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
Søndag 7. november kl. 10
Allehelgensdag
Mattæus 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.
Søndag 14. november kl.10
24. søndag efter trinitatis
Johannes 5,17 -29;
Synagogeforstanderens datter og
kvinden der led af blødninger
Efter gudstjenesten er der mulighed
for at spise sammen. Tilmelding ikke
nødvendig. Pris for deltagelse: 25
kroner.
Søndag 21. november kl. 10
Sidste søndag i kirkeåret
Mattæus 11,25-30: ”Kom til mig, alle
I som er trætte og bærer tunge byrder,
og jeg vil give jer hvile”
Prædikant: Hans Jørgen Jeppesen
Søndag 28. november kl. 10
Første søndag i advent
Mattæus 21,1-9; Jesu indtog i
Jerusalem
Prædikant: Regina Ljung
Søndag 5. december kl. 10
Anden søndag i advent
Lukas 21,25-36;” Der skal ske tegn i
sol, måne og stjerner”
Børnekoret medvirker ved
gudstjenesten
Julefrokost. Pris: 25 kr.
Søndag 12. december kl. 19
De ni læsninger
H.C. Andersen Koret medvirker
Omtale i næste nummer

Gudstjenester på
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag 2. december kl. 13.30
Torsdag 23. december kl. 10.30

Hanne Bramsen-Buhl og Jesper Buhl.

Foto: Gunner Bai Andersen

Onsdagscaféen
de næste måneder
Onsdag 3. november
Musikalsk eftermiddag med Odense Marineforenings mandskor med sømandssange

Man får mange gode oplevelser i cafeen,
såsom visioner om Odenses fremtid, viftens historie og en tur til Grønland.

Onsdag 10. november
Kirkens Korshærs succes og fiasko med leder
Kai Skjølstrup fra varmestuen i Nørregade

En stor oplevelse
Men jeg må nok sige, onsdag den 13. oktober var var en særlig en af slagsen, da vi
havde besøg af operachef og sanger Jesper
Buhl, Den Fynske Opera, som fortalte om
sit liv og sang ganske vidunderligt, så man
troede, at taget ville lette sig.
Han blev akkompagneret af sin kone Hanne Bramsen-Buhl, en meget dygtig pianist,
som nød at spille på vort nye flygel.
Onsdagscaféen er åben for alle. Finder
sted hver onsdag i Hans Tausens Kirke kl.
14.30-16.30.

Christel Poetzsch
Onsdagscaféen

Onsdag 17. november
Kunst og krise med kunsthistoriker og sognepræst Anne-Mette Gravgaard
Onsdag 24. november
Mit livs omvej. Folkekirkepræst Martin
Herbst om tyve år med Moon-bevægelsen
Onsdag 1. december
Juleafslutning klokken 14. Først en kort gudstjeneste, derefter underholdning ved Seniorbanden

Hen over sommeren har vi sat
arbejdet med trafiksanering
i gang i fire områder,
Dæhnfeldt øst og vest samt
Åløkke Allé øst og vest.
Siden sidst er der sket det, at
kommunen har bedt om et
møde, hvor de vil diskutere forslag til
trafikomlægninger i lige netop det område.
Vi vælger derfor at sætte arbejdet med
trafiksanering omkring Åløkke Allé
på vågeblus, indtil vi har fået snakket
med kommunen. Det kunne jo være, at
de er ved at komme os i forkøbet. Det

kunne også være, at de overvejer noget,
som vi ikke kan være med til. Under
alle omstændighederne skal vi kende
konsekvenserne af trafikomlægninger
først, inden vi kaster os ud i at investere i
bump eller skilte.
Arbejdet er ikke spildt
Mødes holdes 8. november på Odense Slot
og formålet er, at vi giver vores mening
til kende og forklarer hvad beboerne i
kvarteret ønsker. Så er det jo nærmest
perfekt, at vi har holdt to vejmøder på
henholdsvis Åløkkehaven og Dronning

Trafikarbejde i Dæhnfeldt fortsætter
Mens vi sætter arbejdet med trafiksanering omkring Åløkke Allé på vågeblus, fortsætter vi ufortrødent omkring
Dæhnfeldts Villaby, hvor vi hen over
sommeren holdt to vejmøder på henholdsvis Rasmus Rasks Vej og vedKarl
Withs Vej.
Problemerne her er høj fart
og gennemgående trafik på
henholdsvis Rasmus Nielsens Vej og Karl Withs
Vej. Det kan vi sagtens
gøre færdigt, selv om kommunen arbejder med lyskryds ved kirken.

Ambrosius Stubs Vej lukkes jo, hvorved
Dæhnfelds Villaby med ét slag mister en
fjerdedel af de veje, man skal køre ud og
ind ad.
Måske flere bump
Men det er stadig Karl Withs Vej, der har
de fleste gener, og det bliver måske endda
endnu mere presserende at gøre noget ved
den gade, for eksempel flere bump, så
bilerne kører langsommere ad Karl Withs
Vej eller – endnu bedre – holder helt op
med at bruge den som smutvej mellem
Stadionvej og Rugårdsvej.
Med mindre der dukker noget op i forbin-

Møde med Jan Boye om adresser
Næste skridt i den mangeårige sag
om adresseskift på Rugårdsvej er et
møde på Odense Slot 8. november
mellem grundejerforeningen, rådmand Jan Boye og nogle beboere fra
Rugårdsvej.Vi vil gøre endnu et forsøg
på at overbevise rådmanden om, at der ikke
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Olgas Vej, hvor der kom rigtig mange
gode forslag på bordet og hvor vi fik
helt præcist beskrevet hvilke trafikale
udfordringer lige netop det område byder
på. Arbejdet har altså på ingen måde været
spildt. Tværtimod.
Kontaktpersonerne i de to områder er
orienteret om mødet, og nu er alle I andre
også, så I ved hvorfor der tilsyneladende
ikke sker noget. For det gør der. Mere
herom i næste nummer af Kuréren.
Carsten Myhr
og Hans Faarup
Åløkkekvarterets Grundejerforening

er nogle gode argumenter imod, at
beboerne på Rugårdsvej med udgang
mod Christen Kolds Vej får ændret
deres adresse fra Rugårdsvej til Christen KoldsVej. Mere herom i næste
nummer af Kuréren.
Grundejerforeningen
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delse med den kommende lyskurv, som
ændrer på forholdene, bliver næste trin i
den sag et møde mellem grundejerforeningen, kontaktpersoner fra Karl Withs Vej
og Rasmus Nielsens Vej samt kommunens
ansvarlige for trafikomlægninger.
Tidspunktet for mødet er ikke aftalt endnu.
Læs mere i næste nummer af Kuréren.
PS: Hvis du vil genopfriske emnerne fra de
fire vejmøder, men har smidt Kuréren ud,
kan du hente gamle numre i pdf-format på
www.aaloekke.dk eller www.hanstausenssogn.dk.
Carsten Myhr og Hans Faarup
Åløkkekvarterets Grundejerforening

Det sang de:

Rock der rykkede

Første sæt
Tonny Vest: Intro
Ebbe Steen Johansen:
Unchain My Heart
Nicholas Bresling: Mustang Sally
Trine Bruun Sørensen:
Something to Talk About
Jørgen Lorentzen: I Feel Lucky
Charlotte Rasmussen: Malene
Tonny Vest: Isn’t She Lovely
Mette Kolle Christensen:
En Sømand Som Dig
Søren A. Sørensen:
Englishman in New York
Mogens Michael Møller:
No Surrender
Nicolaj Fage-Lorentzen:
Always On the Run

Det er forbløffende så mange musikalske talenter, der springer ud af skabet,
når der er Rock Café i Åløkkekvarteret.
Det skete igen i lørdags, da det udvidede
orkester fra Manderevyen akkompagnerede 12 forskellige sangere fra kvarteret.
Med overraskende og ikke helt så sjældent
ganske swingende følger.
For eksempel da guitarist Jørgen Lorenzens søn Nicolaj indtog scenen med sine
rå fortolkninger af Lenny Krawitz og fik
dansegulvet til at ligne Boogies i firserne.
Eller da Trine og Søren fra Rasmus
Nielsens Vej demonstrerede hvordan en
klassisk korsanger og en klassisk cellist
bare lige kan køre Stings ”An Englishman
In New York” hjem.
Eller da debutanten Mette Kolle Christensen fik gang i dansegulv og medskråleri
fra publikum med firsernummeret ”En
Sømand som dig” af Elisabeth.

Ebbe Steen Johansen.

En erfaren debutant
En anden debutant – i hvert fald hvad
angår Åløkke – var Ebbe Steen Johansen

fra Dronning Louises Vej, som fik adskillige til at tabe underkæben af forbløffelse,
da han fremførte Joe Cockers ”Unchain

Gang i den foran scenen.
Mette Kolle
Christensen.

My Heart”med en autoritet, der fik Peter
Vistoft i baren til at undre sig højlydt over,
hvorfor han ikke var informeret om, at der

Andet sæt
Lars Erik Nielsen & Christian
Tvede: Shu-bi-dua-medley
Nicolaj Fage-Lorentzen:
Det bedste Til Dig Og Mine
Venner
Mette Christensen: About A Girl
Mogens Michael Møller:
Walking in Memphis
Nicholas Bresling:
In the Midnight Hour
Jørgen Lorentzen: I’m a Believer
Trine Bruun Sørensen: Vi To
Søren A. Sørensen:
Be-bop-a-lula
Ebbe Steen Johansen:
Halleluja I Think I Love You
Charlotte Rasmussen:
Good As It Gets
Nicolaj Fage-Lorentzen:
Are You Gonna Go My Way
Tonny Vest: Mighty Quinn
Fælles: Beatles

bor sådan en rockstjerne i
kvarteret. Nu er Ebbe også
forholdsvis nytilflyttet
– han har kun boet her i 11
år – men vi kan røbe, at han
har optrådt i 30 år i talrige
sammenhænge. Blandt
andet med Working Mojo,
Green Onions, Beat Boys
og Buffalo Benefit.
Prøv lige at tjekke sætlisten
her til højre og se, hvor
mange mennesker, der
egentlig var på scenen på
Åløkkeskolen i lørdags.
Tekst og foto:
Hans Faarup

Mogens Michael Møller, Charlotte Rasmussen og Trine Bruun
Sørensen

12

13

Henvendelse
til kirken
Kirken varetager samfundets grundlæggende personregistrering - også for
personer uden for Folkekirken.

Når man får et barn: Fødselsanmeldelsen foretages af jordemoderen.
Det betyder, at gifte forældre normalt
ikke skal foretage sig noget, før barnet
skal have navn. For ugifte forældre
gælder det, at faderskabet skal registreres hurtigst muligt. Som regel kan
det gøres med en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Kirkekontoret sender
moderen blanketten, som skal bruges.
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

Ameldelse af fødsel
Som bekendt er det kirken, der varetager den grundlæggende personregistrering for samfundet, også vedrørende
personer uden for folkekirken. Fra og
med 1. oktober er der kommet nye regler for anmeldelse af fødsler.
Som så ofte før,
når der er kommet nye regler, er
vi, der skal administrere dem, kun
blevet meget sparsomt orienteret og først i
allersidste øjeblik. Men det følgende skulle
være rigtigt nok:
Hidtil har det været sådan, at alle fødsler
skulle anmeldes til kirkekontoret af de
nybagte forældre, men det har man så lavet
om på. For fremtiden er det jordemoderen,
som sørger for at anmelde en fødsel til kirkekontoret, der så som hidtil sørger for, at
den nye samfundsborger registreres rigtigt
i det offentlige ”system”. Det vil sige, at
forældrene kun skal foretage en anmeldelse, hvis fødslen sker uden medvirken af en
jordemoder, og det er vist meget sjældent.
Kun gifte forældre slipper
Det er dog kun de gifte forældre, der slipper for lidt papirarbejde i forbindelse med

en fødsel. Er forældrene ikke gift, skal
kirkekontoret sørge for at oplyse moderen
om, at faderskabet skal registreres hurtigst
muligt. I de fleste tilfælde kan det gøres
med en Omsorgs- og Ansvarserklæring,
der automatisk medfører fælles forældremyndighed. Den skal afleveres i udfyldt
stand til kirkekontoret, og først nu kan
fødselen så registreres. Dette skal ske inden 14 dage efter fødselen. Har kontoret
ikke O- og A-erklæringen i hænde på det
tidspunkt, bliver barnet registreret uden
far. Der skal derefter laves en regulær
faderskabssag, og nu er det så Statsforvaltningen, der skal i aktion. Tidligere blev
blanketten til Omsorgs- og Ansvarserklæringen udleveret af jordemoderen, men nu
har man altså fundet på noget nyt.
Så sker der noget
Åbenbart er det meget vigtigt hele tiden at
lave om. Ikke så meget for at det skal blive
enklere og lettere at have med at gøre, men
mere simpelt hen bare for at lave om. På
den måde kan man nemlig ”signalere”, at
vi har et effektivt og moderne samfund,
som ikke er gået i stå, og hvor der hele
tiden sker noget ... !
Niels Hansen, præstesekretær

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

Opslagstavlen
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.

Rengøringshjælp søges
Tre timer ugentligt til familie i
Åløkkekvarteret. Kontakt Anne Smetana
på mobil 24 60 86 49.

Børnecykler til salg
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

Efterlysning
Vil du hjælpe mig med at finde min kat?
Det er nu – når det her blad udkommer
– to måneder siden, min brun/sort-stribede
kat forsvandt fra Rasmus Nielsens Vej.
Jeg har opgivet at finde ham i live, men
jeg vil meget gerne vide, hvor han ligger,
så jeg kan begrave ham. På mine ture
rundt for at lede efter ham, har jeg set
mindst fire efterlysninger af forsvundne
katte. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at
så mange katte bliver væk. Bliver de kørt
ned af biler? Spiser de gift? Farer de vild?
Bliver de lukket inde i skure? Der er flere
spørgsmål end svar. Vil du ringe til mig på
mobil 28 40 50 94, hvis du ved, hvor han
er.
Anne-Gerd Bonde

Pokalhylden

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.

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

GULDSKØJTER - Mia Juel Jensen (Odense Skøjteklub), Ny Kongevej 28, vandt guld
ved årets første funskate -konkurrence i
kunstskøjteløb. Funskate er en begynderkonkurrence. Den, Mia deltog i, var for
alle klubber vest for Storebælt (Vojens,
Esbjerg, Herning, Aalborg, Frederikshavn,
Århus og naturligvis Odense).
Indsendt af Connie Juel Larsen

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.

Dåb
Dødsfald
18. september: Maja Klaja Hauge, Hans Dato for begravelse/bisættelse
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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.

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

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.

Svanings Vej 2
26. september: Tilde Louise Dalskov
Christensen, Ørstedsgade 46, 2.th.
17. oktober: Robert Holmsted Duus,
Rasmus Nielsens Vej 34
24. oktober: Kristian Lehmkuhl
Knudsen, Rasmus Nielsens Vej 12

Adresse: Rugårdsvej 62.
Linje 21 og 22 kører til døren.

29. september: Bernhard Harald
Andersen, 85 år
9. oktober: Oluf Quitzau Nielsen, 85 år

Organist: Irina V. Natius,
Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby,
tlf. 40 81 49 51.
Kirkeværge:
Poul Tornøe Knudsen, Ny Kongevej
10, tlf. 20 97 02 74.
Hans Tausens Kirke på nettet:
www.hanstausenssogn.dk
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Kalenderen
November
7.: Allehelgengudstjeneste kl. 10
		i kirken
7.: Terrænløb i Snapindskoven kl.
		10-12. Arrangør: DGI
9.: Å-Fris Andespil i skolens gym		nastiksal kl. 19-21
10.: Kai Skjølstrup i Onsdags		caféen kl. 14.30-16.30 i kirken
17.: Anne-Mette Gravgaard i Ons		dags kl. 14.30-16.30 i kirken
17.: Gademøde om nyt lyskryds kl.
19 foran kirken
24.: Martin Herbst i Onsdags		caféen kl. 14.30-16.30 i kirken
December
1.: Juleafslutning i Onsdags		caféen kl.14
7.: Kirkens børnekor synger på
		Lokalcenter Store Glasvej
12.: De ni læsninger kl. 19 i kirken
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

