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HANS TAUSENS KIRKE

Godt nytår for 20. gang
Med dette nummer går det fælles beboer- og kirkeblad Kuréren ind i sin 20.
årgang. Takket være fornuftsægteskabet
mellem Hans Tausens Kirke og Åløkkekvarterets Grundejerforening er Kuréren
sandsynligvis Danmarks mest læste
kirkeblad og i hvert fald landets hyppigst
udkommende grundejermedlemsblad.
Udgiveren er stadig ÅKUR - Åløkkekvarterets Kulturelle Udviklingsråd
- som er en paraplyorganisation for områdets foreninger og institutioner. Bladet
kan produceres, trykkes og omdeles helt
gratis til alle i Hans Tausens Sogn og

Åløkkekvarteret, fordi kirken og grundejerforeningen betaler driften sammen
med de trofaste annoncører.
Men hvor kommer indholdet fra? Det
kommer fra dig. For det er jo dig, der står
med kameraet, når der er forestilling på
skolen, gadefest eller andre arrangementer i kvarteret. Og det er dig, der sender
et billede og en lille tekst, når nogen i
familien har ydet en sportspræstation, der
fortjener omtale på Pokalhylden.
Skriv til Kuréren - den skriver til dig.
Godt nytår.
Hans Faarup, redaktør

Næste nummer udkommer 1. februar

Deadline: 19. januar

Deadline for Kuréren er altid næstsidste søndag før det udkommer.
Bladet udkommer første lørdag i måneden. Omdeles i løbet af weekenden
Nr. 2 udkommer 1. februar
Deadline: 19. januar
Nr. 3 udkommer 1. marts
Deadline: 16. februar
Nr. 4 udkommer 5. april
Deadline: 23. marts
Nr. 5 udkommer 3. maj
Deadline: 20. april
Nr. 6 udkommer 7. juni
Deadline: 25. maj

Sommerferie. Kuréren udkommer
ikke i juni og juli
Nr. 7 udkommer 6. september
Deadline: 24. august
Nr. 8 udkommer 4. oktober
Deadline: 21. september
Nr. 9 udkommer 1. november
Deadline: 19. oktober
Nr. 10 udkommer 6. december
Deadline: 23. november
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TLF: 66 14 11 44
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Ny Kongevejs nye træer
Efter møder med Park og Natur i
Odense Kommune (kontorchef Birgit
Sønderskov Weber og landskabsarkitekt Bo Seidelin Hune) og vejlauget
og grundejerforeningen, er der blevet
enighed om en løsning vedrørende Ny
Kongevejs vejtræer.
Det ligner en løsning, som alle kan
være tilfredse med. Og en løsning, som
Odense Kommune kan bruge fremover
i sit samarbejde med Åløkkekvarterets
Grundejerforening, der gerne vil finde
løsninger i samarbejde med kommunen.
I alt er der cirka 50 træer på Ny
Kongevej, nogle er gået ud (cirka 20
styk), andre er begyndt at visne, og andre
trives fint. På møderne har vi snakket
om problemstillingen og er nået frem til,
at udskiftningen af vejtræer skal ske løbende, da det vil være urimeligt at fælde
et sundt og smukt træ.
Der skal også lige være penge på
kontoen, da tempoet for udskiftningen
afhænger af pengene.Udgifterne til den
løbende udskiftning deles ligeligt mellem
beboerne på Ny Kongevej og Park og
Natur.
Beboerne betaler halvdelen
Kommunen varetager alt vedrørende
placering af træer og laver en plan, der
viser hvor, der skal genplantes. Kommunen vælger også de rette, nye træer,
da der skal genplantes med den samme
sort af japanske kirsebærtræer, og de skal
helst være store og dermed mere robuste.
Kommunen tager sig også af fældning af
de gamle træer, udskiftning af jord osv.
Men kommunen fælder ikke et træ, før
der er mulighed for at sætte et nyt.
Vi skal, udover at betale halvdelen af
udgifterne, passe godt på træerne, når de
først er der. Det vil sige vande de unge

Et samarbejde mellem beboere og kommune kan få Ny Kongevej til at blomstre igen.
træer, ikke køre ind i dem eller salte dem
ihjel om vinteren.
Et træ inklusive plantning, fældning
osv. koster cirka 5000 kroner (kommunen indhenter den endelige pris).
Det vil sige, at Odense Kommune skal
betale 2500 kroner pr. træ. Beboerne på
Ny Kongevej skal betale 2500 kroner
pr. træ. Dermed skal hver husstand i alt
betale 2500 kroner, da der er 51 huse på
Ny Kongevej.
Vi ved, at nogle beboere vil betale hele
beløbet med det samme, men også at
nogle foretrækker at betale i rater. Nogle
vil måske blot betale et mindre beløb,
og nogle vil måske slet ikke være med.
Nogle vil måske give mere.
I løbet af vinteren vil trælauget gå
rundt og skaffe penge. Beboerne på Ny
Kongevej vil få en flyer med oplysninger

Har du vand i kælderen?
Mail til: vandikaelderen@gmail.com
Skriv navn og adresse samt dato for
hvornår, du havde vand i kælderen.
For at hjælpe vandselskabet med at
løse problemerne, vil Åløkkekvarterets Grundejerforening gerne have et
overblik over, hvor galt det står til med
oversvømmelser i kvarteret.
Tak for hjælpen

3

og kontonummer til indbetaling på en
konto i grundejerforeningen specielt til
denne vejs træer, hvor indbetalers navn
selvfølgelig også skal fremgå.
Hvor mange kan vi plante?
I marts informerer vi kommunen om,
hvor mange træer, vi har råd til at plante.
Forstiller vi os, at hver husstand betaler
1500 kroner nu i vinter, har vi råd til
at plante 20 nye træer til foråret. Plantningen af de øvrige træer sker løbende,
når der er penge på kontoen, og et træ
trænger til udskiftning.
Senere på året håber vi på at kunne
lave et arrangement for hele kvarteret
sammen med kommunen om vores projekt, vejtræ, natur og miljø.
Tekst og foto:
Anne-Mette Homburg, Ny Kongevej 12

Foredragsrække

Tro, håb og kærlighed
Tro, håb og kærlighed er fællesoverskrift for tre temaforedrag og en
enkelt koncert i Hans Tausens Kirke.
Pris: 75 kroner. For
alle fire: 225 kroner.
Billetter kan købes
i kirkekontorets
åbningstid onsdag og
fredag kl. 15 til 17 eller ved indgangen.
Reservering kan også ske via e-mail til
hanstausens.sogn@km.dk.
Troen symboliseres ved korset.
Håbets symbol er ankeret, og kærlighedens hjerte samler det hele. Treklangen
og symbolerne er kendte. De indgår i Det
Nye Testamente, og det vi kalder ”Kærlighedens Højsang”.
”Så bliver da tro, håb og kærlighed,
disse tre, men størst af dem er kærligheden”. Sådan skrev Paulus, og siden har
mennesker til alle tider kredset omkring
og kæmpet med de tre begreber, for de
handler om de tre vigtigste relationer i
livet. Forholdet til Gud, forholdet til din
næste og forholdet til dig selv.
Vi har sat os for at udforske denne
treklang fra forskellige vinkler.
1. foredrag. 21. januar kl. 19.30
Anne-Grethe Bjarup Riis (f. 1965),
skuespiller, instruktør. Startede med
at stryge skjorter på en skjortefabrik i
Herning, kom ind på Statens Teaterskole
i København, debuterede på scenen som
Peter Pedal i abekostume og stod tre år
senere på den røde løber i Cannes sammen med Lars von Trier.
Har siden spillet med i en række
kendte film og tv.-serier og er en del af
satiregruppen Emmas Dilemma.
Debuterede i 2012 som manuskriptforfatter og instruktør med ”Hvidstens
Gruppen”, årets meget anerkendte og
mest sete film. I år kom så filmen ”Tarok”, og hun er nu i gang med sit næste
filmprojekt om Karen Blixen.
2. foredrag, 20. marts kl. 19.30
Henrik Dahl (f. 1960), sociolog, livsstilsforsker, forfatter og samfundsdebattør. Han har gennem mange år hørt til
blandt de personer, der satte dagsordenen

21. januar: Instruktør Anne-Grethe Bjarup Riis. Foto: Per Morten Abrahamsen.
i samfundet. Er blandt andet kendt for at
analysere og sætte ord på de livsformer,
moderne danskere lever i. Forfatter til
adskillige samfundsrelaterede bøger, som
”Hvis din nabo var en bil”, Borgerlige
ord efter revolutionen” og ”Spildte Kræfter”. Senest debuterede han som romanforfatter med bogen ”NT”. Medlem af
kulturministerens tænketank vedrørende
fremtidens public service. Modtager af
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Danmarks Radios Rosenkjærpris i 1998.
3. foredrag, 23. september kl. 19.30
Rock, håb og kærlighed
Fremført af: Tina Kruse Andersen (oplæsning), Simon Mott Madsen (sang),
Bjørn Krog Thesbjerg (klaver), Tore
Bjørn Larsen (kirkeorgel).
En collage bestående af sang og oplæsning med musik af blandt andre Jimi

Foredragsrække

23. september: Beatsalmer med Tina Kruse Andersen, Simon Mott Madsen, Bjørn Krog Thesbjerg og Tore Bjørn Larsen.
Foto: Halfdan Haugbøl

30. oktober: Biskop Tine Lindhardt.
Hendrix, Elvis Presley, The Beatles og
Rolling Stones.
I 2006 havde koncerten ”Salmer fra
en beattid” uropførelse, og med den
blev konceptet beatsalmer dannet. Et
koncept, som sammenstiller bibeltekster
og beatsange. I 2013 opføres for første
gang ”Rock, håb og kærlighed”, og her
tilføres endnu et aspekt nemlig salmer fra
Den Danske Salmebog. ”Rock, håb og

Foto: Kasper Kamuk/Fyens Stift
kærlighed” er en omskrivelse af ”tro, håb
og kærlighed”
4. foredrag, 30. oktober kl. 19.30
Fyns biskop Tine Lindhardt
Tine Lindhardt (f. 1957) er cand. theol.
fra Aarhus Universitet 1984. Hun har været sognepræst og undervist på præsternes efteruddannelse. Ekstern lektor i Det
Gamle Testamente på Aarhus Universitet.
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20. marts: Sociolog Henrik Dahl.
Tilrettelægger af programmet ” Kirke og
tro” i DR. Generalsekretær i Det Danske Bibelselskab. Forfatter til en række
bøger. 2012 biskop i Fyens Stift.
Tine Lindhardt er kendt som en blændende historiefortæller.
Frank Lindegaard Nielsen

AG Snus i Assens. Klædt på til besøget. Foto: Sanne Langkjær

Højdepunkter i 2013
med Midlife Adventures
... som de er oplevet af Ingelise Bagge,
Sanne Langkjær og Gustav Johannesen.

Alle fandt flotte gevirer, og igen var det
de store flokke af dådyr og den flotte
natur, der tiltrak sig opmærksomheden.

Vores program for 2014 kan I se i februarnummeret af dette tidsskrift.

2. maj: Besøg på gartneriet
Alfred Pedersen og Søn
Fyn er gartnernes mekka, så derfor var
det oplagt at besøge tomatgartneriet
Alfred Pedersen og søn. I daglig tale
”Katrine og Alfred.”
John Eriksen viste os rundt med stort
engagement og stor autoritet. Specielt
imponerede deres biologiske skadedyrsbekæmpelse os. Så snart der bliver fundet skadedyr, bliver der sat små pakker
med rovmider ind på planterne. På den
måde undgår man at sprøjte med giftstoffer. På rundvisningen var der rig mulighed for at smage de forskellige sorter,
og vi kunne efterfølgende købe tomater.
John Eriksen gjorde ingen hemmelighed
ud af, at det er svært at være gartner i
Danmark med vores høje prisniveau, selv
om de har gjort rigtig meget for at lette
arbejdsgangen.

11. januar: Jazzaften i kirken
Frank Buchmann Møller fortalte om
de bøger, han har skrevet tidligere, og
han præsenterede sin nyeste bog. Bogen
er netop udkommet i december 2013
og handler om musikmiljøet i Odense,
Cirklen, Jazzhus Hinnerupgård, Værtshuset og Sophus Ferdinand. Buffeten med
vore hjemmelavede retter var overdådig,
så stemningen blev hurtigt god og vennesæl. Frank er en fantastisk saxofonist,
og han spillede sammen med en dygtig
pianist, så vi nød en jazz/bossa novakoncert.
21. april: Romsø en gang til
Denne gang tog vi ikke med naturvejleder Søren Larsen for at snorkle, men
for at samle gevirer fra de mange dådyr.
I små grupper gik vi rundt på øen for at
lede, og ingen sejlede skuffede hjem.

22.maj: Bofællesskabet
Drejerbanken
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Ved besøget fik vi lejlighed til at møde
Henning og Hanne, der har boet i fællesskabet, siden det startede i 1978. Vi hørte
om beboernes hverdag, fællesmøderne
og deres arbejdsfællesskab. Alle beslutninger skal i princippet være enstemmige, men hvis en enkelt person er imod
en afgørelse, kan man til sidst sige til
vedkommende: ”Kan du leve med den
løsning?”
Specielt vakte det interesse, at det er
muligt både at have ejer- og lejeboliger i
samme fællesskab.
Fælleshuset danner ramme om de
daglige fællesspisninger, og vi deltog i
aftenens spisning med vores medbragte
mad.
3. juni: Besøg hos
AG Snus i Assens
Familien Gundersen har produceret tobak i Assens siden 1864. Nu har familien
solgt tobaksfabrikken og satser på snus.
Snus laves i små poser, som ligner teposer. De kan lægges i munden og nikotinvirkningen er stærkere end ved cigaretter,
så man skal vænne sig til at bruge snus.
Sønnen Alex, der har overtaget driften

Hvilepause på Romsø med de
mange flotte gevirer.
Foto: Ingelise Nielsen.

af fabrikken, bød os velkommen, og vi
blev iklædt dragter, huer og overtrækssko. Desuden skulle vi vaske hænder
før rundvisningen. Hele produktionen
foregår nemlig i en beskyttet og steril
atmosfære, da snusen bliver betragtet
som fødevare. Tobakken bliver behandlet
på forskellig måde for derefter at blive
sendt på bånd ind i den maskine, der skal
pakke den i de små poser.
Efter rundvisningen blev vi budt på
kaffe, kager og snus. EU vil ikke tillade,
at man sælger snus, men Sverige har en
særstilling, fordi der er tradition for at
bruge snus der. Familien tror på nye EUregler for salget af snus i fremtiden, fordi
snus er mindre skadelig end cigaretter.
14. juni: Golfarrangement
Langesø golfklub havde inviteret
medlemmer af Midlife til en aften på
klubbens bane i Langesø. 12 personer tog
mod tilbuddet og fik en herlig aften ud
af det.
Først lærte deres træner os driving
range, indspil til green og putting.
Efter en kort spisepause, troppede
klubmedlemmer op og tog os i små hold
med på en tur over ni huller. Humøret
skiftede hele tiden. Det gik fra henrykkelse, når det lykkedes os at ramme
bolden på den rigtige måde, så den røg
langt op i luften og ud på over 100 meter,
til det modsatte, når det blev en skæv
jordstryger. Vi fik motion, oplevede en
fantastisk natur og havde en spændende
oplevelse.
14.-15 september: Ry Højskole
Søhøjlandet omkring Ry og Silkeborg
er Danmark, når det er smukkest. Det
var målet for vores to-dages tur. Efter
er guidet tur omkring Gudenåen, Mossø
og Klostermølle blev vi indkvarteret på
Ry Højskole, og vi mærkede en højskoles særlige atmosfære. Højskolerne i
Danmark har generelt dårlige vilkår med
vigende elevtal og dårlig økonomi, men
her oplevede vi en højskole, der fungerede. Den havde fuld belægning, og det
summede af liv og energi.
Vi spiste sammen med eleverne og
var på den måde en del af den positive
stemning.
Der var tid til at nyde højskolens
smukke omgivelser, gå ture langs Gudenåen eller besøge det lokale museum.
Højskolens faciliteter kunne benyttes, og

Kloster Mølle
ved Gudenåen.
Her har været
vandmølle siden
middelalderen.
Foto: Ingelise
Nielsen.

Aftenstemning fra
spisesalen på Ry
Højskole.
Foto:
Kristian Kjøller
vi disponerede over havestuen, hvor vi
om aftenen nød et glas rødvin.
Vi smurte madpakker søndag morgen, og så gik turen til Slåen Sø, der er
Danmarks reneste sø. Thomas Bonnevie
førte os rundt om søen og fortalte om den
særlige natur på stedet, og den industri,
som har været der, men som næppe kan
ses i dag. Selv om det var sent på året var
der enkelte, der fik en svømmetur i det
rene vand.
Selv om det ikke var med i programmet, mødtes mange at os på Galleri Jorn
søndag eftermiddag.
9. oktober. Besøg
på Seniorhus Odense
Leif havde sin femte rundvisning på Se-

7

niorhuset den onsdag eftermiddag, hvor
vi var det sidste hold til at høre om huset.
Leif snakkede sig mere og mere varm, jo
flere rum vi kom igennem. Han fortalte
om alle de foreninger og grupper, der
bruger huset. Der er dans, madlavning,
diverse kortspil, kreativt håndarbejde,
jazzens venner, it undervisning, ældreforeninger og meget andet. Der bliver holdt
foredrag, og der er fester.
Selve huset er ved at blive udvidet, så
der kan være flere folk til arrangementerne. Caféen kan benyttes af alle, også de
der ikke er brugere af huset. Seniorhuset
fungerer ved, at der er en lønnet medarbejder og ca 180 frivillige.
Ingelise Bagge, Sanne Langkjær
og Gustav Johannesen

Jubilæumsinterview

Man får så meget igen
Da jeg træder ind i kirken på det aftalte
tidspunkt, er sognepræsten i fuld sving
med en stor flok børn, der øver krybbespil. Sangen kan nydes på lang afstand,
det lyder virkelig dejligt.
Jeg er så heldig at skulle interviewe Laila
Groes, og skal kende min besøgelsestid, for
hun er en travl dame. Men da vi trækker os
tilbage, er roen og nærværet slående. Laila
har meget på hjerte.
Fra Lars Tyndskids marker
Når Laila går i gang med sin livshistorie, er
det vanskeligt at tro sine egne ører. For jeg
kender hende som et ualmindeligt moderne
og fremadrettet menneske. Men hun fortæller.
- Jeg er fra den lille landsby Køng mellem Næstved og Vordingborg. Det var et
lillebitte selvstændigt sogn, og jeg gik i
stråtækt skole med to klasserum, et for børn
fra første til femte klasse og et for børn fra
sjette til syvende klasse. Det kan man da
kalde differentieret undervisning på højt
niveau, ja inklusion var nødvendigt.
- Min far var fodermester. Begge mine
forældre gik ud af skolen efter syvende
klasse, og det betød meget for dem, at vi
børn skulle have en uddannelse. Min far lavede sin egen udvikling, han var foreningsmenneske, politisk aktiv og sad i først sogneråd og efter kommunesammenlægningen
i Vordingborg Byråd i 28 år. Stabiliteten har
man fået med hjemmefra - man render ikke
lige af pladsen i utide.
- Min mor var hjemmegående. Hun var
oprindelig uddannet damefrisør, men hun
holdt op med at arbejde, da hun giftede sig.
Det var hende, der var der mest for os fire
børn.
Barnetro
- Min mor havde det, man kalder barnetro,
og var en tid medlem af menighedsrådet.
Vi gik ikke meget i kirke, men det var min
mor, der lærte os at bede fadervor om aftenen, og vi samledes om adventskransen og
sang julesalmer. Mor kom fra en sømandsslægt fra Marstal.
- Far var også troende, men det talte vi
ikke meget om. Han gik i kirke juleaften.
Han var rundet af arbejderbevægelsen, og

det lagde han al sin fritid i.
- Jeg gik også i søndagsskole. Det var et
ældre hjemvendt missionærpar, der tog det
op. Hver gang skulle vi medbringe 25 øre
til indsamling til Afrikas fattige. Pengene
blev lagt i en nikkende sparebøsse. Den
sorte mand nikkede takkende for hver 25
øre, han modtog. Det var et fantastisk højdepunkt at få det nik. De fortalte bibelens
fortællinger vidunderligt. Jeg elskede at
høre de historier.
- Det var rigtig mange, der gik der i søn-
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dagsskolen. Det var ikke bare de frommes
børn. Der var jo ikke en hel masse aktiviteter for børn, så man måtte tage, hvad der
var.
- Jeg kan huske det første fjernsyn. Jeg
kan også huske, vi havde andels-vaskemaskine. Man skrev sig på en liste over,
hvornår man ville vaske, og så rullede man
vaskemaskinen hen til hinanden. Der var
også fælles frysehus.
- Men ja, det første fjernsyn. Det blev
købt af et ægtepar, der ikke selv havde

Glimt fra 25 år

n
nogen børn. De arbejdede begge to, og så
havde de altså lidt flere penge og råd til et
fjernsyn. Så var alle børn velkomne til at
komme og se Cirkus Buster. Der var ikke
mange i min generation, der fik en videregående uddannelse. Jeg var vist nr. 2 i Køng
og omegn, der tog studentereksamen. Nr. 1
var førstelærerens søn.
Går den, så går den
- Min mand Tyge, lærte jeg at kende, da
jeg som 3.g’er deltog i et påskekursus på
Esbjerg Højskole. Om sommeren blev jeg
student, og i september flyttede jeg ind i
hans lille lejlighed på Østerbro. Vi levede
en stund ”på polsk”.
Som den opmærksomme læser har
opdaget, har jeg som interviewer ikke fået
indført mange spørgsmål. Laila fortæller løs
uden hjælp og tovtrækkeri. Men jeg får dog
lige spurgt:
- Hvad sagde dine forældre til det?
- Ingen af dem var moralister. Men vi
giftede os nu ret hurtigt, jeg var kun 23 år i
1979. Men da jeg begyndte at læse teologi,
så ville jeg giftes. Det var der ikke noget at
gøre ved, så måtte han trækkes af sted, ham
Tyge der. Går den, så går den. Af en eller
anden grund, har vi haft held i sprøjten.
Det gik. Skønt det nu ikke har været uden
kampe - altså ikke korporligt. Men vi
diskuterer.
Min søde kæreste fulgte mig
- Fjumre må man jo ikke mere. Men jeg
skulle ryste det studenterhalløj af mig.
Jeg tog hver morgen fra Østerbro til FDB
i Albertslund hvor jeg skulle stemple ind
klokken 7. Hver morgen fulgte min søde
kæreste mig til stationen. Det tog jeg som
en selvfølge, selvom hans venner havde en
del bemærkninger i den anledning.
Ude i FDB stod jeg ved samlebånd og pakkede kaffe og tjente gode penge.
- Jeg var i tvivl om, hvad jeg ville
studere. Jeg overvejede litteratur. Men det
syntes min kærestes brødre ikke førte til
noget. Det var ”brødløst”. Brødrene syntes,
jeg skulle studere teologi. Og så var der et
eller andet, der vågnede i mig. I begyndelsen var jeg ikke afklaret på, om jeg skulle
være præst, men det blev jeg ret hurtigt.
Samtidig var jeg blevet tidlig mor til mit

første barn, hende har jeg haft med mig i
hele studieforløbet.
- Men så blev jeg jo endelig færdig i
1988, og så fulgte pastoralseminar. Vi
havde besluttet, at jeg skulle søge i de lidt
større byer, så Tyge kunne få job. Han skulle jo flytte med, havde jeg tænkt mig. Så
jeg søgte et par stillinger i København og
omegn, og så Hans Tausen i Odense. Der
var først bid i Odense, og jeg sagde pænt
tak. Jeg var heldig at få embede ret hurtigt,
det var en fordel at være pige dengang. Nu
er det nok omvendt. Nu har man nok en
lille fordel som mand.
Man kender hinanden
- Nu er det så 25 år siden, jeg kom her til
sognet, og her op til jubilæet har jeg tænkt
meget over, hvorfor jeg er blevet her alle de
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mange år. Svaret er, at der stadig er masser
af udfordringer, og jeg trives her i sognet.
Og arbejdet er ikke det samme, for sognet har ændret sig. Da jeg blev ansat, var
aldersgennemsnittet højt. Det var på mange
måder et helt andet sted, og arbejdet var
meget traditionelt. Ingen arbejde med børn.
Der havde engang været søndagsskole, men
det var stoppet, der var ikke så mange børn.
På mit første konfirmandhold var der syv
konfirmander. Et lille hyggeligt hold, som
jeg fik lov at øve mig på. I år har jeg 32,
men vi har været oppe på 50, det svinger
lidt fra år til år.
- Nu er udviklingen ved at vende igen,
for fødselstallet daler. Her er stabilitet, man
bliver boende, man styrter ikke videre, fordi
(Fortsættes næse side)

Jubilæumsinterview
(Fortsat fra forrige side)

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke

Søndag 5. januar kl. 10.30
Helligtrekongers søndag
Mattæus 2,1-12; Vise mænd fra
Østerland.
Ved Aage Møller
Søndag 12. januar kl. 10.30
Første søndag efter helligtrekonger.
Markus 10,13-16; Lad de små børn
komme til mig.
Ved Laila Groes
Søndag 19. januar kl. 10.30
Anden søndag efter helligtrekonger
Johannes 4,5-26, Jesu møde med den
samaritanske kvinde. Efter gudstjenesten kirkefrokost, og maden koster 30
kroner. Ved Laila Groes
Søndag 26. januar kl. 10.30
Tredje søndag efter helligtrekonger
Lukas 17,5-10; Apostlene beder Jesus
om mere tro
Ved Regina Ljung
Søndag 2. februar kl. 10.30
Fjerde søndag efter helligtrekonger
Mattæus 14,22-33; ”Vær frimodige,
det er mig, frygt ikke”
Laila Groes 25-års præstejubilæum
med efterfølgende reception.
(Se omtale i blad)
Ved Laila Groes
Søndag 9. februar kl. 10.30
Sidste søndag efter helligtrekonger
Johannes 12.23 -33; ”Den, der tjener
mig, skal følge mig, og hvor jeg er,
der skal også min tjener være”
Ved Laila Groes

man får børn, eller fordi børnene bliver
store og flytter hjemmefra.
En stor mundfuld
Fra første dag i kirken og på Prins Valdemars Vej har jeg følt mig velkommen,
og den velkomst fik jeg god brug for.
For det var en stor mundfuld pludselig at
være præst og have det kæmpe ansvar,
der fulgte med titlen.
- Oven i det hele blev kordegnen
alvorligt syg, og jeg stod alene med kirkebøger og det hele. Men jeg blev mødt
med enorm venlighed, overbærenhed
og imødekommenhed, og det giver en
masse kræfter.
- Så gik jeg i gang med børnearbejdet. Det var noget helt andet dengang.
Jeg havde ikke det netværk, som i dag,
hvor jeg sidder her på kontoret med dig
og snakker roligt, medens det kører der
udenfor på højt niveau med professionelle og frivillige. Alle de ting, der gik galt
... men man grinede jo af det. Jeg husker,
at vi ved vores første jule/krybbespil
fangede et par får ved indgangen - nogen
børn, der kom for at være publikum,
men som blev inddraget i forestillingen.
Så var jeg ovre på skolen og indbød dem
til julegudstjeneste, og de sagde ja tak,
og det har udviklet sig til et rigtig godt
samarbejde på kryds og på tværs til fælles glæde.
- Juniorkonfirmanderne kom til, og en
halv sognemedhjælperstilling primært til
børnearbejde åbnede nye muligheder.
Familieråd
- Jeg var helt grøn og enormt nervøs i
starten. Jeg troede, jeg skulle falde død
om efter den første jul, men så blev
jeg gravid i stedet for. Fantastisk at der
skulle komme et barn mere 12 år efter

Nina, den ældste. Tyge tog lille Anna
med til gudstjenester i lift. Nina var
så stor, at hun kunne være derhjemme
alene. Hun havde det ligesom de fleste
teenagere og ville helst ikke i kirke. Men
da Anna blev så stor, at hun begyndte at
lave gymnastik ude på midtergangen for
at fange mors opmærksomhed, måtte vi
tage det op til ny overvejelse.
- Så havde vi familieråd og blev enige
om, at det kunne godt være, Anne skulle
have en lille pause fra al den kirkegang.
Så fik Tyge også en pause. Siden deltog
børnene i de arrangementer, der var for
børn, og så i højtiderne.
Den store glæde
- Det er vigtigt, at kirken ikke lukker sig
om sig selv. Ikke kun at blive i kirken,
men også komme ud af den. Derfor er
det godt med bredt samarbejde - for
eksempel om Kuréren, vores fælles kvarterblad, hvor man blander kirkestof med
alt andet, der rører sig i sognet. Det er et
godt blad, der læses af mange.
- Kirken skal være i dialog med de
levende sten, den er bygget af. Der er så
meget, der skiller os mennesker, kirken
skal samle os.
- Som præst har man det privilegium
at møde mennesker i livets store øjeblikke. Man møder mennesker i sorg og
glæde, og det er en kæmpegave at få lov
at blive taget med ind i livets højdepunkter. Og tænk at være formidler af verdens
bedste budskab - hele denne skønne
skatkiste af fortællinger, som biblen
rummer. Det er en stor glæde, og man får
så meget igen i arbejdet som præst.
Man er forkælet! Man får selvfølgelig
også nogen bank nogen gange (Laila ler
højt) - det skal man nok også ha’, så man
ikke tror ...
Tekst og foto:
Birgit Boelskov

Gudstjeneste
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag 6. februar kl. 10.30

KIRKEBIL

Ældre og gangbesværede kan bestille
kirkebil til gudstjenester. Ring til
kirkekontoret onsdag eller fredag
mellem klokken 15 og 17. I tilfælde
af sygdom afbestiller man selv taxa på
telefon 66 15 44 15.
Menighedsrådet

Endnu en
glad dag på
arbejdet.
Foto: Hans
Tausens Kirke
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Grundejerne holder
generalforsamling

Spirerne i Agedrup Kirke.

Vil du have indflydelse
på, hvad bestyrelsen
skal arbejde for den
kommende tid - og
hvem der skal sidde i
bestyrelsen - så mød op til generalforsamling i Åløkkekvarterets Grundejerforening tirsdag 11. marts kl. 19.
I næste nummer af Kuréren kan du
læse mere om, hvem der er på valg
og hvad bestyrelsen har af planer for
det kommende år. Kun medlemmer
af grundejerforeningen har stemmeret
til generalforsamlingen. Der er én
stemme pr. husstand.
Hans Faarup

Spirende sangglæde

Medlemmer søges

Spirekoret fra Hans Tausens Kirke
har i efteråret to gange arbejdet sammen med spirekoret i Agedrup Kirke,
hvor jeg er organist.
Det har været to rigtig dejlige dage.
Børnene oplevede at møde andre børn,
som elsker at synge. Sammen gik de ind
i musikken med en stor fælles glæde
- eller som konfirmanderne ville sige: de
gav den bare max gas!
Her er et billede fra Agedrup, hvor vi

optrådte for et stort publikum 14. november, og et billede fra Onsdagscaféen
27. november, hvor vi sang for gæsterne
i cafeen.
Jeg fik i november mulighed for at
være med i Onsdagscaféen to gange: da
min mor og far holdt foredrag om livet
bag murene og ugen efter sammen med
de to spirekor.
Tekst og foto: Kristin Lomholt,
sognemedhjælper
Spirerne
i Hans
Tausens
Kirke.

Grundejerforeningen har
omkring 430 medlemmer, men vi vil gerne
komme op på 500. Derfor stemmer vi dørklokker i disse måneder. Tag godt imod
vores bestyrelsesmedlem, der kigger
forbi dit hjem.
Grundejerforeningen

Vil du være spejder?
Går du i 0-4. klasse, kan du blive
spejder hos Gråbrødre Gruppe, der er i
spejderhytten ved tennisbaner og fårefold bag Åløkkeskoven. Som spejdere
laver vi mange spændende ting. Mad
over bål, løb i skoven, leg og meget
andet. Vi kalder os ulveunger og har
møde torsdag kl. 18.30-19.45. Du kan
bare møde op eller kontakte Lauge
Vestergaard på 22 18 88 61.
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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www.åløkkekvarteret.dk
BESTYRELSEN
Formand: Carsten Myhr
Johannevej 4, 66 11 33 12
mail: myhr@nal-net.dk
Næstformand: Peer Jochumsen
Ambrosius Stubs Vej 2
Kasserer: Alexander Danker
Johannevej 3, 40 56 09 06
alexanderdanker@hotmail.com
Sekretær: Hans Faarup
Dronning Olgas Vej 16
hansfaarup@gmail.com
Stephan Brandt
Dronning Olgas Vej 4
Henrik Kjær Larsen
Prins Valdemars Vej 14
Marlene Kjeldsen, Ny Kongevej 39
SUPPLEANTER
Stefan Søberg, Åløkkehaven 15
Sebastian Riber,
Dronning Olgas Vej 2A
KONTINGENT
175 kroner årligt pr. husstand, både
ejere og lejere kan blive medlemmer. Meld dig ind på mail:
alexanderdanker@hotmail.com
VELKOMMEN Har du fået nye
naboer? Fortæl os det, så kikker vi
forbi med et velkomstbrev.

Forårets program
i Onsdagscaféen
Onsdagscaféen byder velkommen til
et nyt program. Arrangementerne
holdes i Hans Tausens Kirke, og der er
adgang for alle. Det koster 30 kroner
at deltage.
Onsdag 8. januar
Fra Java til Bali. En pragtfuld rejse i det
centrale Java og senere Bali også kaldet
”Paradis på jorden”. Fortalt og beskrevet
af Jesper Ussing med dejlige billeder og
små filmklip.

Onsdag 5. februar
100.000 km på tommelen. Foredrag om
Adam Laugesens to år lange rejse, der
tog ham igennem 30 forskellige lande på
to kontinenter, en rejse på i alt 100.000
km.
Onsdag 12. februar
Feltpræst i Afghanistan. Sognepræst
Regina Ljung, Bolbro Kirke vil fortælle
om sin fire måneders udstationering i
Afghanistan.

Onsdag 15. januar
Musikalsk fællessang. ”En tur i biffen”.
Et musikforedrag med forfatter Lisa
Koch Nielsen, Aarhus, som præsenterer
os for 20 af de bedste danske filmsange
gennem tiderne.

Onsdag 19. februar
Musikalsk eftermiddag. Vi markerer
caféens 10-års jubilæum med underholdning af Niels Erik Clausen, Lars Oxenvad og Valter Rasmussen.

Onsdag 22. januar
Murens fald - 25 års jubilæumsforedrag
ved lektor Hans Jørgen Petersen, Odense.
I 2014 vil man fejre 25-året for murens
fald. Murens historie, årsagerne til dens
fald, flugten fra DDR, Stasi, hverdagslivet i DDR og styrets holdning til kirken.
Foredraget vil blive krydret med personlige oplevelser. Hans Jørgen Petersen har
et særdeles indgående kendskab til DDR
gennem utallige besøg samt et studenterophold.

Sognepræst
Rebecca Aagaard Poulsen
kan opleves 2.
april. PR-foto

Onsdag 29. januar
Rusland fra Skt. Petersborg til Murmansk
Foredrag og lysbilleder ved Niels
Bidstrup Mortensen og Jytte Stenskou
Mortensen, Holstebro.
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Templet Angkor Wat og andre indtryk fra Cambodia kan man opleve 26. februar. Foto: Wikipedia
Onsdag 26. februar
Cambodia på godt og ondt. Lysbilledforedrag ved Annette og Jørgen Rasmussen, Faaborg. Vi sejler ad Mekongfloden
fra Saigon til Phnom Penh, hvor vi blandt
andet ser på rædslerne under Pol Pot-styret i 70’erne. Heldigvis byder Cambodia
også på et af verdens syv vidundere,
Angkor Wat og hele tempelområdet ved
Siem Reap.

Onsdag 19. marts
Den tyske jødeaktion i Danmark oktober
1943. Foredragsholder Gunner Steenberg, Svendborg fortæller om 70-året for
redningen af de danske jøder, som er helt
enestående i hele Holocausts historie i
Europa. ”Billeder siger mere end 1000
ord” hedder det. Talrige fotos og tegninger af personer og historiske miljøer er
med til at levendegøre foredraget.

Onsdag 5. marts
Dansk udvandring til Amerika. Interessant foredrag ved Kirsten Skjold, Odense
om den danske udvandring til Amerika.
Ikke mindre end 320.000 danskere
udvandrede til Amerika under den store
emigrationsbølge.
Hvem var de? Hvorfor tog de beslutningen? Hvordan var rejsen? Hvilke
udfordringer mødte dem i USA?
Herfra tager historien en personlig drejning idet hun selv, som de fleste danskere
har familie, der udvandrede. Foredraget
afsluttes med deres personlige historier.

Onsdag 26. marts
Glimt fra min mors, min mormors og
min oldemors liv. Fortalt af Bodil Rytter,
Ørbæk.

Onsdag 12. marts
Humor og afmagt gennem livet. Ved
sognepræst Ole Buhl Nielsen, Brahetrolleborg. Slår man humor op i en fremmedordbog står der: Sans for livets komiske
sider blandet med medfølelse, evne til at
se de muntre sider ved modgang og til
at smile gennem tårer. Man kunne godt
forestille sig, at Ole Buhl Nielsen ville
være i stand til at kaste lys over den side
som en af livets mange sider.

Onsdag 2. april
Det passer sig for en præst. En dialog, et
foredrag om forandringer, traditioner og
nyere tiltag inden for den danske folkekirke ved sognepræst Rebecca Aagaard
Poulsen, Magleby-Bagenkop kirker,
indsat i 2012, hvor hun har vist sine
sognebørn, at en præst er alt andet end en
grå og kedelig helligfrøns. Den danske
folkekirke er så rummelig, at der er plads
til mange forskellige slags præster.
Onsdag 9. april
Filmforedrag om Afrika. Film og musikalsk underholdning ved Bodil og Hans
Rytter, Ørbæk.
Onsdag 23. april
En families oplevelser fra Australien
Hvad får en familie, Sara Kromann og
Jens Dahl Rasmussen fra Faldsled til at
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rykke teltpælene op og flytte knap fire
måneder til Australien? Hvordan reagerer
en to-årig Faldsled-bo på at dumpe ned
midt i Melbournes pulserende byliv?
Hvad er Melbourne overhovedet for en
størrelse, og hvordan lever en typisk
melbourianer? Hvad er det, der gør
australierne både sammenlignelige og
anderledes end danskere, og er den
australske natur andet end en afbrændt
og gul græsmark?
Få svar på ovennævnte og få udvidet
din horisont med en opdateret fortælling
om landet ”down under” baseret på personlige oplevelser, rigt illustreret af egne
billeder og videooptagelser.
Onsdag 30. april
Børge Wagner fortæller om sit liv i
musikken. Med Børge Wagners egne ord:
”Et liv, hvor en hobby og en medfødt
glæde ved musik, udviklede sig til et
professionelt liv, hvor glæden aldrig forsvandt, hvilket må siges at være et stort
privilegium”.

Onsdagscaféen i Hans Tausens
Kirke er normalt fra klokken
14.30 til 16.30 hver onsdag. Her
er der foredrag, kreative aktiviteter eller lignende. Hver gang er
der kaffe/te, tid til lidt snak og tid
til en sang.
Pris: 30 kroner pr. gang

Månedens salme

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 et 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.

Nogen må våge
i verdens nat
Januar måneds salme er ”Nogen må
våge i verdens nat”. Den er skrevet af
den norske salmedigter Svein Ellingsen i 1975 og oversat til dansk 1987.
Melodi af Trond Kvernø i 1975. Det er

salme nr. 366 i Den Danske Salmebog,
og melodien kan høres på www.dendanskesalmebogonline.dk.
Laila Groes, sognepræst

Nogen må våge i verdens nat,
Nogen må tro i mørket,
nogen må være de svages bror,
Gud, lad din vilje ske på jord!
Hjælp os at følge dit bud!

Herre du våger i verdens nat
Herre, du bor i mørket,
Herre, du viser os Kristi dag!
Selv under livets hårde slag
er vi hos dig du vor Gud.

Nogen må bære en andens nød,
nogen må vise mildhed,
nogen må kæmpe for andres ret,
Gud, lad dit riges tegn bli set
Hjælp os at følge dit bud.

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.

ROYALT - Kong
Herodes fanget på
et paparazzifoto
under prøverne til
julespillet i Hans
Tausens Kirke.Han
hedder i virkeligheden Carl Emil og
går i 3.b på Åløkkeskolen.
Foto:
Kristin Lomholt

DØDSFALD: Aftale om begravelse
sker ved henvendelse til sognepræsten
- som regel via en bedemand, der også
ordner de praktiske ting.
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

Professionel lyd og billede

HAR DU DRØMMEN??
SÅ LAVER VI BADEVÆRELSET

Vi tilbyder salg, installation, udlejning og service
til erhverv og offentlige kunder i hele Danmark.
Projektorer og lærreder
Interaktive tavler
Rumstyringssystemer
Digital skiltning

Vi sørger for VVS, murer, tømrer, el og maler.

Storskærme
Videokonference
Lydanlæg
LED bander

ENERGIVEJLEDNING UDFØRES

rarbejde
Blikkenslage
re
udfø s

ENERGIVEJLEDNING UDFØRES

Kontakt en af vores konsulenter på telefon 70 20 29 55
for uforpligtende tilbud, eller se mere på www.avcenter.dk
EGESTUBBEN 4 • 5270 ODENSE N
TELEFON 66 18 44 58 • FAX 66 18 10 58 • MOBIL 40 25 47 05
E-mail info@skovhavens-vvs.dk • www.skovhavens-vvs.dk

Svendborgvej 39 - 5260 Odense S
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Opslagstavlen
OPSLAGSTAVLEN hænger altid på næstsidste side (bare ikke i dette nummer).
Her bringer vi meddelelser fra beboer til beboer, hvis man for eksempel har noget
til salg eller tilbyder sin arbejdskraft. Opslag er gratis. Gælder ikke boligannoncer.
Mail til: kureren@aaloekkekvarteret.dk

Vejviser til kirken
ADRESSE: Rugårdsvej 62.
Linje 21 og 22 kører lige til døren.
SOGNEPRÆST: Laila Groes,
Prins Valdemars Vej 3
Tlf. 66 11 05 40
mail: 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.

ÅLØKKEKOR - Vi har faktisk et kor i kvarteret, som øver hver onsdag i Åasen.
Der bliver sunget firstemmigt, og det lyder ikke tosset, nogle gange er vi helt overraskede over, hvor godt det lyder! Vi fik chancen for at synge på Odenses julemarked 14. december. Der var folk, der lyttede og klappede. Vi havde øvet os rigtig
meget! Vores korleder hedder Jacob, og han kan få os til at synge, så det basker.
Det giver en masse energi og glæde, og vi har det fornøjeligt i koret. Vi vil gerne
være flere, især sopraner og herrerstemmer, så har du lyst, så trop op. Du er velkommen til at ringe på 66 12 32 29 for mere information.
Britta Madsen

Dåb

30. november: Isabella Scharbau
Jensen, Kanslergade 9, st.th
1. december: Knud Holm Ejskær,
Toldbodgade 4
8. december: Carla Maria Bjørn,
Kanalvej 58

Dødsfald

Dato for begravelse/bisættelse
29. november: Maren Esther Jensen,
93 år
30. november: Else Margrethe Bay
Hansen, 83 år
10. december: Margit Irene Madsen,
80 år
19. december: Tina Elisabeth
Steenberg Jensen, 45 år

KIRKEKONTOR: Præstesekretæren
træffes på kirkekontoret ved kirken,
66 12 87 04, onsdag og fredag
kl. 15-17. Henvendelse kan også ske
til sognepræsten.
Mail: hanstausens.sogn@km.dk
KIRKETJENER: Hanne Josefsen,
Tlf. 24 76 99 61. Fridag mandag.
ORGANIST: Irina V. Natius.
Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby.
Tlf. 91 11 16 06
SOGNEMEDHJÆLPER:
Kristin Lomholt
Tlf. 20 52 75 42
Mail: kristinlomholt@mail.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Birgit Boelskov
Store Glasvej 38, st. th.
66 12 20 16
KIRKEVÆRGE:
Poul Tornøe Knudsen,
Ny Kongevej 10, tlf. 20 97 02 74.
KIRKEBIL: Ældre, svagelige og
gangebesværede kan til gudstjenester
og møder blive kørt til og fra kirken.
Kirken betaler. Ring til kirkekontoret.
Ved søndagsgudstjeneste senest fredag
kl. 15-17 på 66 12 87 04, eller til
sognepræst Laila Groes.
KIRKEN PÅ NETTET:
www.hanstausenssogn.dk
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Kære medlemmer
af fåreholderlauget
I januar plejer vi at gå rundt til vore
trofaste medlemmer for at give dem
mulighed for at forny deres medlemskab.

Imidlertid har vi oplevet, at mange ikke
er hjemme, når vi kommer forbi, eller at
folk ikke har kontanter, og derfor får de
en seddel med vores kontonummer, så
de kan overføre pengene. Vi værdsætter
meget at have denne støttekreds.
Denne gang henvender vi os til jer,
kære medlemmer, i Kuréren med opfordring til at forny jeres medlemskab ved
at sætte 100 kroner ind på fårelaugets
konto. Det er reg.nr. 1551 kontonummer 0208736. Husk at angive navn og
adresse.
Vil du også være medlem?
Andre interesserede, som nyder naturen
og fårene i folden og gerne vil støtte
fårelauget, kan også melde sig som
medlem ved at overføre 100 kroner til
fårelaugets konto. Det er reg.nr. 1551

Hvert år i august er der lammespisning i
fåreholderlauget. Foto: Bodil Fauerskov
kontonummer 0208736. Husk at angive
navn og adresse.
Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling i Åløkke
Fåreholderlaug tirsdag den 4. februar
2014 klokken 20 i Åasen på Åløkkeskolen.
Dagsorden er som den fremgår af
vedtægterne. Der serveres kaffe og boller
samt øl og vand.
Alle vore medlemmer er velkommne.
Åløkke Fåreholderlaug

KALENDEREN
JANUAR
8: Jesper Ussing i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
15: Lisa Koch Nielsen i
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
21: Instruktør Anne-Grethe
Bjarup Riis i kirken kl. 19.30
22: Hans Jørgen Petersen i
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
29: Rusland-foredrag i
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
FEBRUAR
4: Generalforsamling i Åløkke
fåreholderlaug. Åasen kl. 20
5: Adam Laugesen i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
12: Regina Ljung i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
19: Musikalsk eftermiddag i
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
26: Cambodja-foredrag i
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
26: Manderevy billetsalg kl. 17
MARTS
11.: Generalforsamling i grundejerforeningen kl. 19 i Åasen
20: Sociolog Henrik Dahl taler i
kirken kl. 19.30
27: Manderevy - forpremiere
28: Manderevy - premiere
29: Manderevy - sidste aften

Billedet her er fra
fåreholderlaugets
velbesøgte lammespisning i august.
JUNI
Foto:
Speciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister
!
23: Sankthansbål
kl. 20
Bodil Fauerskov

Åløkkens Fysioterapi

SEPTEMBER
23: Koncert med beatsalmer i
Professionel behandling og træningsplanlægning
kirken kl. 19.30

Tlf.: 36 89 66 66

OKTOBER
30: Fyns biskop, Tine Lindhardt, i kirken kl. 19.30

Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk

50/10 Mbit/s
for kun 279,- kr. pr. måned!!
(gratis i oprettelse)

Et af Danmarks hurtigste
Internet til prisen.

25/5 Mbit/s

kr. 229,- (pr. måned)
(GRATIS oprettelse)

12,5/2,5 Mbit/s

kr. 179,- (pr. måned)

Tlf.: 70 13 03 39

www.nal-medienet.dk

(GRATIS oprettelse)

2/0,5 Mbit/s

kr. 129,- (pr. måned)
(GRATIS oprettelse)
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