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21.000 kroner til nye træer
Trælauget på Ny Kongevej har nu
modtaget 21.000 kroner på kontoen til
nye japanske kirsebærtræer.

Et af træerne er betalt af grundejerforeningen for at støtte projektet. Som tidligere skrevet i Kuréren og i breve omdelt
til alle beboere på Ny Kongevej, er det
aftalt med kommunen, at man deles om
udgiften således at beboerne køber træerne og så står kommunen for vedligeholdelsen og den løbende udskiftning.
Redaktionen har i den forbindelse
modtaget dette synspunkt fra Kurt og
Ann, der bor Ny Kongevej 37:
”Så har vi betalt for et nyt japansk

kirsebærtræ, og vi glæder os til det bliver
plantet. Vi får dog lyst til at give vores
undren over Odense Kommune til kende.
Træet foran vores hus er et forholdsvis
ungt træ. Da kommunen for et par år
siden valgte at omdanne vores dejligt
brede fortov til gratis parkering for statsamt m.m. fik de mange maskiner ødelagt
træets rødder (dem ryddede vi for resten
også selv væk). Set i den sammenhæng
burde finansieringen måske have ligget
hos kommunen.”
Der vil helt sikkert blive skrevet mere
om kirsebærtræsprojektet i kommende
numre af Kuréren.
Hans Faarup

SKRIV TIL BLADET
Tjek deadline for næste nummer.
Ring eller skriv til en af ovenstående. Du kan aflevere tekst og foto
på cd eller papir. Eller maile til:
Kureren@aaloekkekvarteret.dk

Næste nummer udkommer 5. april

OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
gange om året i Åløkkekvarteret og
Hans Tausens Sogn.

Deadline for Kuréren er altid næstsidste søndag før det udkommer.
Bladet udkommer første lørdag i måneden. Omdeles i løbet af weekenden

FORSIDE:
Fra Laila Groes’ 25-års jubilæumsreception i kirken 2. februar.
Foto: Lauge Vestergaard
TRYK: Deslers Bogtryk, Assens

Deadline: 23. marts
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
FAX: 66 14 63 32

Tredje foredrag om
tro, håb og kærlighed
Torsdag den 20. marts kl. 19.30 holdes
det andet af tre foredrag over temaet
”Tro, håb og kærlighed” i Hans Tausens Kirke. Foredragsholder er forfatter og samfundsdebattør Henrik Dahl.
Henrik Dahl skriver
om sit foredrag:
Kærligheden er
evig. Den har optaget
mennesker til alle tider - og er kommet til udtryk på et utal af
måder. Som fryd og lidelse. Som filosofi
og kunst. I en vis forstand er kærligheden
en naturkraft, og som alle andre naturkræfter prøver mennesket også at lede
dén ind i former og baner, der lader det
gode bestå, men tøjler det farlige.
Den form, vi har mest erfaring med at
lede kærligheden ind i, er familien. Her
kan den erotiske kærlighed mellem mand
og kvinde blomstre side om side med
forældrenes kærlighed til børnene og
deres kærlighed til forældrene.
Men familier er ikke, hvad de har
været. Mens nogle holder fast i traditionerne, lever andre i moderniserede
familier. Enten en udgave, hvor alle gør
stort set, hvad de vil, og der ikke længere
dannes og opdrages. Eller en udgave,
hvor succes er et krav, og børnene næsten
er små udviklingschefer, der skal sikre, at
”Familien A/S” også kan udvise fremgang ved næste generalforsamling.
Den seneste trussel mod familien kommer fra arbejdslivet, thi undersøgelser
har vist, at dér - på arbejdet - finder både
mænd og kvinder i vore dage oftest deres
partner. I grunden ikke så mærkeligt,
eftersom arbejdet er det sted, hvor vi gør
os umage og realiserer os selv og viser os
fra vores civiliserede side. Mens hjemmet ikke sjældent er en arena, der er præget af krav og anstrengelse og frustration
- og deraf følgende, knap så diplomatiske
ordvekslinger mellem parterne.
Så hvordan kan kærligheden overleve
i et moderne samfund? Og hvad kan vi
gøre for at passe bedre på den?
Det fortæller Henrik Dahl om i sit
foredrag 20. marts - blandt andet med
udgangspunkt i sin seneste bog, den
ironiske (og satiriske) forstadstragedie
”NT”. Entré: 75 kroner.
Aktivitetsudvalget

Henrik Dahl oplev ham i kirken
20. marts. PR-foto
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Hvad siger beboerne
til at få vejbump?
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.

Bor du på Dronning Olgas vej, Steenbachsvej, Dronning Louises vej, Åløkkevænget eller Johannevej? Så får du
snart et brev om bump.
I mange år har der været talt om at få monteret bump eller lavet
andre hastighedsdæmpende foranstaltninger
i denne del af Åløkkekvarteret. Mange har været bekymrede
for deres børns velfærd i trafikken. Andre
bryder sig ikke om høje hastigheder ud
for deres bolig.
Derfor blev der efter et ”bumpmøde”
i Åasen 16. februar nedsat en arbejdsgruppe, og det blev besluttet at sende
omdele et brev om bump til beboerne på
de fem veje.
Fordele og ulemper
Der er mange fordele ved at trafiksanere
veje i boligkvarterer. Trafikken glider
mere roligt og mindre støjende. Børnene
sikres bedre, når de opholder sig på eller
ved vejen. Det er lettere at sælge en ejendom med trafiksanering i kvarteret, da
mange familier sætter pris på sikkerhed
for deres børn.
Der er også ulemper. Nogen mennesker bryder sig ikke om at få nedsat deres
hastighed. Nogle mennesker bryder sig
ikke om at køre over bump.
Hvis den billigste løsning vælges,
bliver der ikke ryddet sne på vejen, fordi
bumpene ikke kan holde til de tunge
frontskovle. I den foreløbige skitse ser
det ud til, at der er brug for tre bump
på Dronning Olgas Vej og tre bump på

Johannevej.
Vi vurderer i første omgang, at de tre
andre veje er beskyttet af deres mindre bredde, kortere længde og mange
parkerede biler - men ønsker om andre
muligheder tages med i drøftelserne.
Der skal være 75 m mellem hvert
bump. Prisen for seks bump lavet af
asfalt er cirka 300.000 kroner. Prisen for
seks bump lavet af kunststof og skruet i
vejen er cirka 70.000 kr.
Arbejdsgrupe kan udvides
Vi har nu nedsat en arbejdsgruppe, der
skal undersøge fordele og ulemper ved
forskellige typer af trafiksanering, undersøge priser på forskellige muligheder for
bump eller andre trafikdæmpende foranstaltninger på vejene, tale med beboerne
via breve, personlig kontakt og møder
om trafiksanering, tale med kommunen
og politiet om reglerne for trafiksanering,
lave en endelig indstilling til beboerne,
grundejerforeningen og myndighederne
for etablering af trafiksanering, indsamle
penge fra beboerne til trafiksanering og
montere bup eller andre hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Arbejdsgruppen består foreløbig af:
Stephan Brandt, Dronnning Olgas Vej
4, Hans Faarup, Dronning Olgas Vej 16,
Sebastian Riber, Dronning Olgas Vej
2A, Martin Didriksen, Dronning Olgas
Vej 20, Carsten Myhr, Johannevej 4 og
Alexander Danker, Johannevej 3.
Arbejdsgruppen suppleres efterfølgende med interesserede beboere.
Åløkkekvarterets Grundejerforening
v/formand Carsten Myhr

Nu kan du nyde kokkens
favoritter … derhjemme.
Hver dag tilbyder vi dig
tre retter at vælge imellem.

Åbent
hver dag mellem
kl. 15 og 21

Også søndag – hvor
menuen er afløst af den
lækreste kokkeburger!

MADHUSET Alfred og Kamilla · Rugårdsvej 103
5000 Odense C · 66 12 16 12 · alfredogkamilla.dk
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Må man sanke
brænde i skoven?

KALE

FEBRUAR
4: Genera
fåreholder
5: Adam L
caféen kl.
12: Regina
caféen kl.
19: Musika
Onsdagsc
26: Cambo
Onsdagsc
26: Mande

MARTS
11.: Gener
ejerforenin
20: Sociol
kirken kl. 1
27: Mande
28: Mande
29: Mande

I forbindelse med igangværende træfældning i Åløkkeskoven har jeg kontaktet
Odense Kommune for at høre om mulighederne for at sanke noget brænde.

JUNI
23: Sankth

SEPTEMB
23: Konce
kirken kl. 1

Her er hvad forstkandidat Rasmus Dalhoff
Andersen fra kommunen svarede:
- Odense Kommune sælger alt gavntræ,
der ikke skal blive liggende til naturligt henfald, via vores professionelle entreprenører.
Der har tidligere været salg af sankekort,
men det var en enorm administrativ byrde
uden afkast - og det gav en masse problemer
med kontrol af hvilke borgere, der færdedes
hvor med motorsave i skovene - samt klager
fra andre borgere over denne aktivitet. Så
det gør vi desværre ikke mere.
Dette er skrevet til orientering for de
brændeovnsejere der - som undertegnende
- har det svært med at se al det dejlige potentielle brænde ligge og flyde og kun vente
på at blive til muld til glæde for insekter og
orme!
Åløkke Skovlaug har også været i dialog
med kommunen om at sanke brænde og har
fået samme svar,
Henrik Gram
Åløkkevænget

OKTOBER
30: Fyns b
hardt, i kirk

Skal du til revy?

Når du læser disse linjer, har der
været salg af billetter til Manderevyen
28. og 29. marts. Men måske er50/10
der Mbit/s
stadig ledige pladser? Prøv at ringe til
for kun 279,- kr. pr. måned
Peter Vistoft på 40 10 94 90. (gratis i oprettelse)
Tlf.: 70 13 03 39
Manderevyen
www.nal-medienet.dk
Din forbind else til

Generalforsamling
for grundejerne

Åløkkekvarterets
Grundejerforening
holder generalforsamling 11. marts kl. 19
i Åasen. Dagsorden
ifølge lovene. Der serveres øl, vand,
kaffe og kage. Fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter er på valg
og modtager alle genvalg. Både ejere
og lejere kan blive medlemmer, hvis
de bor i en husstand, der modtager
Kuréren. Kun et medlem pr. husstand.
Kun medlemmer har stemmeret på
generalforsamlingen. Bliv meldt ind
ved at kontakte kasserer Alexander
Danker. Se side 4.
Bestyrelsen

SKOVAKROBATIK - Denne skovhugger
pillede et vanskeligt træ ned fra toppen, fordi
nogle træer hældede ind over en privatgrund.
Der faldt syv store asketræer ved stien mellem
Åløkkehaven og Næsbyvej. Og det er kun en
bid af den største fældning i skoven de sidste ti
år, hvor der er tyndet voldsomt ud i asketræer
med askesyge, og meget gamle bøgetræer, der
skal give plads til ny opvækst i skovdelene øst
for Åløkke Allé og helt over til Gammelsø.
Tekst og foto: Anders V. Munch

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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fremtid en

25-års jubilæumsreception for sognepræst L

Buffet og takketale efter gudstjenesten. Se mange flere billeder på: www.hanstausenssogn.dk.

Tusind tak

... for al opmærksomhed i forbindelse med
mit præstejubilæum. En særlig tak til spire-,
børne- og ungdomskor, der sang i kirken,
så selv en garvet præst måtte fælde en tåre.
Tak for den smukke musik og for taler og
indslag ved kvinde/manderevy. Tak til alle
jer, der har knoklet for at gøre dagen festlig
for mig. Det lykkedes i den grad. Laila
Foto: Lauge Vestergaard og Hans Faarup

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
lagde vejen omkring svigermor
Lailas reception
få timer inden han
blev udnævnt til
transportminister.

Grundejerforeningen ved formand Myhr overrakte et træ og en sten med Lailas
navn, som skal lægges ved det første nye kirsebærtræ på Ny Kongevej..
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En flok voksenkonfirmander i s
Manderevyen) hyldede jubilare
discoklassiker om Laila, der ta

Menighedsrådsformand Birgit Boelskov talte underho
dende om samarbejdet med sognepræsten.

Laila Groes 2. februar i Hans Tausens Kirke

Herover: Efter
sangen overraskede
korsangerne Laila
ved at overrække
hende blomster.
Til venstre: God
stemning ved
buffetten.
Herunder: Erik
Møller Nielsen gav
fra Manderevyen
en flaske whisky
til Tyge Groes i
anledning af hans
25-års jubilæum
som præstegemal.

skikkelse af Kvinderevyen (og lidt af
en med en nyfortolkning af Peter Bellis
ager til ”staden”.

ol-

Domprovst
Henrik
Wigh-Poulsen
forklarede, at
han er en lidt
sjælden gæst
i sognet, fordi
Laila har styr
på sagerne.
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Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke

Søndag 2. marts kl. 14
Fastelavn. Børnegudstjenste
Efter gudstjenesten slår vi katten af
tønden, og så er der kakao og fastelavnsboller. Ved Laila Groes

Meld dig som indsamler
til sogneindsamlingen
Sogneindsamlingen 9. marts
støtter Folkekirkens Nødhjælps
arbejde i Etiopien, hvor der
ydes en langsigtet indsats i
kampen mod sult ved blandt
andet at sikre fattige bønder
en større høst og alternative
indtægtskilder.

Søndag 23. marts kl. 10.30
Tredje søndag i fasten. Johannes 8.4251: ”Den der holder fast ved mit ord
skal aldrig se døden”.
Ved Aage Møller

Vi mangler
indsamlere, og
derfor vil det
være godt, hvis
du vil melde
dig som indsamler på tlf. 66 14
58 20/30 95 50 47 eller e-mail:
franklindegaard@gmail.com.
Indsamlingen foregår i tidsrummet kl. 11.30-13.30 med start fra
Hans Tausens kirke. Der bliver
sat mad og drikkevarer frem, så
du kan forsyne dig før og efter
gåturen. Vi håber på mange indsamlere, og at sognets beboere vil
tage godt imod dem.
Frank Lindegaard Nielsen

Søndag 30. marts kl. 10.30
Midfaste søndag. Johannes 6,24-35:
Jesus siger: ”Jeg er livets brød”
Ved Laila Groes

Generalforsamling på Kanalvej

Søndag 9. marts kl. 10.30
Første søndag i fasten. Lukas 22,2432; ”hvem er størst, den der sidder til
bords eller den der tjener?”
Ved Laila Groes
Søndag 16. marts kl. 10.30
Anden søndag i fasten. Markus 9,1426: ”Jeg tror, hjælpe min vantro”
Ved Laila Groes. Kirkefrokost: Pris
for deltagelse: 30 kr.

Søndag 6. april kl. 10.30
Maria Bebudelse. Lukas 1.46-55;
Maria lovpriser Herren for det under,
at hun skal være mor.
Ved Regina Ljung
Søndag 13. april kl. 10.30
Palmesøndag. Markus 14,3-9; Kvinden der salver Jesus med kostbar olie.
Spirekoret deltager i gudstjene sten
Ved Laila Groes
Gudstjenester på
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag 6. marts kl. 13.30. Nadver
Torsdag 3. april

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

I 2013 satsede Workie og hendes mand på gulerødder i håbet om at sikre familien inden næste
høst.
Foto: Søren Vestergaard

25. marts kl. 20 er der generalforsamling i Kanalvejens Grundejerforening.
Sted: Motorbådsklubben.
Vi forventer at have nyt om de trafikale
forhold samt informere om bestyrelsens
nye tiltag om forskønnelse af Kanalvej
med blandt andet en promenade. En pro-

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning - bla om trafikforhold, havnepromenade.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Behandling af indkomne forslag
a. Fastsættelse af dato for ”forårsrengøring af det grønne areal”
b. Fastsættelse af dato for sommerfest og
festudvalg
5c. Info om mulighed for isætning af
kajak og samarbejdet med motorbådshavnen
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På
valg er Martin Nielsen, der er udtrådt i
løbet af året. Bestyrelsen har suppleret
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menade, der skal strække sig fra indre
havn og ud til Stigefærgen. For at øge
dialogen, er vi kommet på facebook. Gå
ind på www.facebook.dk/gfkanalvej og
tilmeld dig.
Vi glæder os til, at se dig til generalforsamlingen og tag gerne din nabo med.
Bestyrelsen

sig med Mikkel Larris, der derfor er på
valg. Klaus Brix genopstiller.
8. Valg af 2 suppleanter. På valg er Nicolai Reedtz og (?)
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet, skal afleveres til bestyrelsen senest otte dage før
generalforsamlingens afholdelse. Gerne
på mail til rasmus@kanalvej56.dk.
Kontingent vil blive opkrævet inden
generalforsamling: 100 kr. pr. hustand,
50 kr. for pensionister.
Rasmus Dahl-Larsen
40 91 86 26

Tak for en dejlig tid
Jeg vil gerne sige tak for en rigtig dejlig tid i Hans Tausens Kirke. Jeg har
hele 2013 været barselsvikar for Ditte
Hassing, som nu er tilbage.
Det er med vemod
jeg siger farvel - for
hvor har Hans Tausens Kirke været et
godt sted at være.
Det har været spændende at lære kirkens traditioner at kende og at være med
til at fejre højtiderne her. Jeg har været
været specielt involveret i kyndelmisse,
Maria Bebudelse, halloween og jul.
Det har været dejligt og berigende at
arbejde sammen med hele personalet
og menighedsrådet og de mange frivillige medhjælpere: Da vi havde brug for
en kulisse til et englespil i anledning af
Maria Bebudelse, kom Fedor straks og
byggede en. Og da børn skulle trøstes i
tårnet til halloween på grund af de mange
spøgelser, kom Birgit straks og holdt
hånd. Så tusind tak for, at I altid er parat
til at træde til.
Vidt forskellige opgaver
Mit arbejde har været spændende og udfordrende, og jeg har fået øjnene op for
hvor mange vidt forskellige opgaver man
kan have som sognemedhjælper.
Jeg har lært konfirmanderne at kende
og sammen har vi hygget os i Tivoli,
spillet kirkebingo og sunget salmer og
meget andet. Jeg har lært mange børn fra
Åløkkeskolen og deres familier at kende,
det har været fantastisk at have spirekoret og at arbejde med deres fine stemmer,
jeg har mødt sommerbørn fra Danmark
og fra fjerne verdensdele. Sommerbørn
er et projekt med ferieaktiviteter for børn
der ellers ikke oplever så meget i sommerferien.
Jeg lærte også den fantastiske Onsdagscafe at kende. Og caféens leder
Chris med den mest smittende energi:
man får bare lyst til at gå i gang, når man
møder Chris.
Samarbejde med skolen
Der var babysalmesang med kvarterets
nybagte mødre og deres babyer, det var
rigtig dejligt at møde dem og mærke
deres interesse i musik og sang.
Jeg har lært børnene fra 3. klasserne på
Åløkkeskolen at kende. Vi har lavet julespil sammen med deres skønne lærere fra
Åløkkeskolen. Inspirerende, søde lærere

To af de mange oplevelser
fra Hans Tausens Kirke.
Øverst Kristin sammen
med spirekoret og til
venstre Knud fra babysalmesangholdet, der døbes.
Foto: Hans Tausens Kirke

- hvor var det bare en positiv decemberuge, det var så sjovt at lave teater og
synge med børnene.
Vi har haft hele dage i kirken, hvor 3.
klasserne besøgte os og hvor vi snakkede
om ånd, sjæl, undere og om at stige til
himmels. Det var lige før Kristi himmelfart og vi lavede relieffer i ler og snakkede om mange underfundige ting.
Det gik op for mig hvor stor en opgave
vi i kirken har med skoleklasserne. Vi
har mulighed for at være der for børnene
som kommer til os, åbne og fulde af
undren. Der er så mange spørgsmål, som
kan stilles i kirken og ikke andre steder
... måske bare fordi spørgsmålene klinger
forkert i skolen eller derhjemme. Som da
en dreng spurgte mig:
- Ved du, at vi bliver suget ind i det
sorte hul, som solen efterlader sig om
seks milliarder år?
Og jeg sagde, at vi ikke er her til den
tid, og at alt ville være anderledes, når
den tid kommer, så jeg synes ikke at
vi skulle bekymre os om det nu. Men
drengen sagde:
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- Jesus har lovet os evigt liv i himlen
og det hele forsvinder ind i det sorte hul,
også himlen og paradiset og derfor kommer jeg også til at opleve det, og det kan
jeg ikke holde ud at tænke på.
Eller da en pige helt enkelt spurgte
mig: ”kan man godt tage skylden ud af et
menneske?”
Et rum for sære tanker
I arbejdet med skoleklasserne har jeg
mærket, hvordan vi i kirken kan være der
for børnene og skabe et rum, hvor der er
plads til selv de særeste tanker og spørgsmål. Jeg tror på at det at kende et sådant
rum giver tryghed i børnenes liv og er
med til at grundlægge deres fundament
- og deres dannelse.
Men nu er tiden omme, og jeg er
nu igen ”kun” organist og korleder i
Agedrup. Her holder jeg også meget af
at være. Og heldigvis kan jeg komme på
besøg i Hans Tausens Kirke! Det vil jeg
glæde mig til - hver gang.
Bedste hilsner fra
Kristin Lomholt

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.
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: 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

Den blå anemone

Månedens salme i marts er Kaj Munks
”Den blå anemone”. Kaj Munk skrev
den i 1943, og digtet fik melodi i 1945,
siden har det været en kendt og elsket
sang.
Da digtet blev skrevet i 1943, var
Danmark besat, og Munks tanker gik
på, om landet og Munk selv mon ville

bukke under i ”denne fjendske zone”.
Eller om der stadig var styrke et sted,
som hos en lille anemone, der trodser
kulde og mørke? Den blå anemone er
et forårstegn - et symbol på, som Kaj
Munk skriver: ”Den lar mig nyfødt arve
en evighed af håb”
Laila Groes

Hvad var det dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit sølvblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
Jeg planted der i fjor.

For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den lar mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
Du lille anemone,
hvor er din Skaber stor.

På Lolland jeg den hented,
et kærtegn fra min fødeø
så gik jeg der og vented
og tænkte: ”Den må dø,
den savner jo sit skovkvarter,
sin lune luft, sit fede ler;
i denne fjendske zone
forgår min anemone,
jeg ser den aldrig mer”

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

Professionel lyd og billede

Pæn og meget velholdt firhjulet
elscooter sælges. Pris 4000 kr. Den
er fire år gammel, og nyprisen var
20.000 kr.
Henv: Berit Funder, Johannevej 4
Tlf: 66 11 33 12 el 40 25 50 74

POKALHYLDEN - er det sted i Kuréren, hvor
du kan prale af egne eller børns sportspræstationer. Send billede og tekst til: Kureren@aaloekke
kvarteret.dk. Eller mms til 29 29 13 52.

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

Elscooter sælges

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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Pokalhylden
Til venstre:
Drengene fra
3.a.

Vejviser til kirken
ADRESSE: Rugårdsvej 62.
Linje 21 og 22 kører lige til døren.
Herunder:
Pigerne fra
3.a.
Foto: Bo
Kildegaard

Guld til 3.a fra Åløkkeskolen
Åløkkeskolens 3.a deltog 6.-7. februar
i Odenses største indendørsstævne for
sfo’er med stor succes, især drengene,
som gik hele vejen og fuldt fortjent
vandt stævnet foran 23 andre sfo-hold fra
Odense. De spillede fem kampe i deres
pulje, som de alle vandt og med en
imponerede målscore på 13-0. Kvartfinalen imod HCA blev en tæt affære, som
blev afgjort i straffesparkskonkurrence
som Åløkke vandt med 3-2. Semifinalen
blev spillet mod Hunderupskolen som
består af OB-drenge, men det var Åløkke
ligeglad med. Det endte med en sejr på
1-0. Finalen var mod Rosengårdsskolen
som havde vundet dagen før med sine
piger. Det blev en kamp, som Åløkke
styrede fra start til slut,men de formåede
bare ikke at få bolden over stregen inden
de fem minutters spilletid var gået,så det

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.
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

hele skulle afgøres i golden goal. Her
formåede Åløkke efter to minuter at
få bolden over stregen. Dermed var
sejren i hus,og drengene kunne juble
højlydt. Stort tillykke til alle syv
drenge fra 3.a med det flotte resultat
og tak for en dejlig dag i Næsby.
Pædagogmedhjælper
Bo Kildegaard fra Åløkkeskolen

Dåb

Dødsfald

26. januar: Silas Vester Rebsdorf
Bernardi, Åløkke Allé 32
2. februar: Freja Villemoes
Gregersen, Ny Vestergade 16 b

Dato for begravelse/bisættelse
28. januar: Doris Verona Olesen, 91 år
30. januar: Henning Raun, 64 år

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:
Ditte Hassing
Tlf. 23 20 55 72
Mail: dittehtk@yahoo.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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Høringssvar om
gadeomdannelsen
Odenses bymidte er under omlægning
og Åløkkekvarterets Grundejerforening har under den offentlige høring
om omlægningen indsendt dette høringssvar til kommunen.
I forbindelse med omdannelse af byens trafik - Trafik- og Mobilitetsplanen
samt lukningen af Thomas
B. Thriges Gade - vil der
opstå en øget mængde af biltrafik gennem Åløkkekvarteret.
I materialet er Åløkke Allé og Grønløkkevej fremhævet blandt de veje, der alt
andet lige vil blive belastet med mere
trafik. Vi mener ligeledes, at det samme
vil gælde Toldbodgade.
Når man på den måde flytter store
mængder af trafik, vil det få store konsekvenser for andre beboere i Odense.
Det samme gælder for de pendlere, der
dagligt færdes gennem Åløkkekvarteret.
Seniorhusets brugere vil få det endnu
vanskeligere, når de skal til og fra Seniorhuset - samt når de skal parkere deres
bil.
Skoleeleverne vil få en farligere og
mere uoverskuelig skolevej - det samme
gælder for børn og unge, når de besøger
hinanden uden for skoletid.
Ældre mennesker vil få en farligere og
mere uoverskuelig trafiksituation, når
de skal besøge andre, når de skal ud at
handle, når de skal til Seniorhuset eller
når de skal til kirken.
Cyklister fra kvarteret og pendlercyklister vil blive presset yderligere i de
forskellige kryds i kvarteret.
Beboere i kvarteret vil opleve mere

støj over hele døgnet med den stigende
trafik.
Boligejere i nærheden af de meget
trafikerede veje vil opleve faldende huspriser, og de vil opleve, at deres ejendom
er sværere at handle.
Vi mener - og det har vi ofte nævnt i de
foregående år - at man burde have afsat
tilstrækkelige midler til at afhjælpe de
voldsomme og farlige gener, der bliver
følgen af en stor trafikal omlægning.

KALENDEREN
MARTS
2.: Fastelavnsgudstjeneste
i kirken kl. 14
5.: Kirsten Skjold i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
9.: Sogneindsamlingen til kamp
mod sult kl. 11.30-13.30
11.: Generalforsamling i grundejerforeningen kl. 19 i Åasen
12.: Ole Buhl Nielsen i
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
19.: Gunner Steenberg i
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
20: Sociolog Henrik Dahl taler i
kirken kl. 19.30
25: Generalforsamling i Kanalvejens Grundejerforening kl. 20
26.: Bodil Rytter i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
27: Manderevy - forpremiere
28: Manderevy - premiere
29: Manderevy - sidste aften

Her er vores plan
Vi har en plan, der består af to lige vigtige dele:
1. Mellemgaden - en ny vej ad et
nedlagt jernbanespor fra Åløkke Allé
mod havnen til Gammelsø og Næsbyvej
- Åløkke Allé kan lukkes fra MellemgaAPRIL
den i syd til Næsbyvej i nord. Al pend2.: Rebecca Aagaard Poulsen i
lertrafik, der nu passerer Åløkkekvarteret
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
ved skolen og Seniorhuset, vil blive ført
9.: Bodil og Hans Rytter i
uden om denne del af kvarteret.
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
2. Havnesporet - en ny cykelsti og
23.: Sara Kromann og Jens
en ny cykelrute - er en forlængelse af
Dahl Rasmussen i OnsdagsSøhus- og Langestierne fra Rugårdsvej,
caféen kl. 14.30-16.30
bag om Åløkkeskolen, via Åløkke Allé
30.: Børge Wagner i Onsdagsog Toldbodgade til en ny cykelsti på
caféen kl. 14.30-16.30
Gammelsø - og frem til Kertemindestien.
Cykelstisystemet skal samtidig kobles
JUNI
Speciel
med ryg,
og idrætsskader. Ingen ventelister
!
til City Campus
påerfaring
havnen
ognakke
forbindes
23: Sankthansbål
kl. 20
med den nye stibro over jernbanen.
Hvis vores plan følges, kan de værste
SEPTEMBER
følgevirkninger af de forskellige ga23: Koncert med beatsalmer i
delukninger undgås
- vi serbehandling
frem tilogen
Professionel
træningsplanlægning
kirken kl. 19.30
fortsat god dialog om Mellemgade og
Havnesporet. Tlf.: 36 89 66 66
OKTOBER
Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk
30: Fyns biskop, Tine LindÅløkkekvarterets Grundejerforening
hardt, i kirken kl. 19.30
v/formand Carsten Myhr

Har du vand i kælderen?

Åløkkens Fysioterapi

50/10 Mbit/s

Mail til: vandikaelderen@gmail.com

for kun 279,- kr. pr. måned!!

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

(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)

D in fo rbin d else til

fremti d en

