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Julens gudstjenester
24. december
Juleaften kl. 14.30 og 16
Solist Jane Beuschau (blokføjte)

26. december
Anden juledag kl. 9
1. januar
Nytårsdag kl. 16
Champagne og kransekage i våbenhuset

25. december
Juledag kl. 10.30
Solist: Malte Nordtorp Pedersen (trompet)

Øverst: Malte Nordtorp Pedersen
Nederst: Jane Beuschau

Musik til jul
Her kan du læse, hvilken musik, der
bliver spillet i Hans Tausens Kirke i
juledagene.
Juleaftens solist, Jane
Beuschau, spiller på
blokfløjte (kirkens voksenkvartet og organist
medvirker). Jane er en
meget lovende ung musiker. Hun er kun
18 år og har spillet musik, siden hun var
otte år. For nogle år siden begyndte hun
at spille blokfløjte, og nu er hun kommet
så langt, at hun nu efter at have gået på
Fyns Klassiske Talentskole i et år studerer på Syddansk Folkemusik Talentskole.
Jane deltager tit i koncerter og optræder i forskellige andre sammenhænge.
Juleaften kan man høre hende spille

solostemmen til præ- og postludiet, som
er henholdsvis festpræludiet ”Kom, alle
kristne” af Hans-Jürgen Hufeisen og A.
Corellis ”Allegro”.
Første juledag kan man høre Malte
Nordtorp Pedersens trompetsolo. Malte
er en af Hans Tausens Kirkes voksenkorister, han studerer på rytmisk linje
ved Syddansk Musikkonservatorium i
Odense.
Alle juledage er der kormusik, orgel
og/eller flygel. Ved alle gudstjenester
medvirker kirkens voksenkor: Megumi
Pedersen (sopran), Anja Andersen (alt),
Malte N. Pedersen (tenor) og Björn Helgason (bas).



Kirkens organist
Irina Natius
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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.

Hvad mener I
om disse bump?
Status over trafiksanering på Johannevej, Dronning Olgas Vej, Åløkkevænget, Dronning Louises Vej og Steenbachsvej.
Grundejerforeningens bump
udvalg mødes i næste uge
for første gang med embedsmænd fra kommunen for at
snakke om mulig trafiksanering
på de fem ovennævnte veje. Eller rettere:
To af dem.
Bumpudvalget, der tæller bestyrelsesmedlemmer fra Åløkkekvarterets
Grundejerforening og trafikinteresserede
beboere fra området, er nemlig kommet
til enighed om, at der bør arbejdes på
at få to-fire bump med beplantning på
Dronning Olgas Vej samt to-tre almindelige bump på Johannevej.
Det er jo ikke noget, vi sådan bare kan
beslutte. Derfor vil alle beboerne på de
dem fem veje om nogle måneder modtage et spørgeskema, hvor vi vil lodde
interessen. Dels for bump generelt og
dels for, hvor meget beboerne er villige
til at betale.
Ligesom på Ny Kongevej
Men inden da mødes vi altså med
folk fra kommunen for at indlede et
POP-samarbejde om trafiksanering af
de fem veje. POP står for Privat-Offentligt-Partnerskab.
Navnet blev skabt af rådmand Jane
Jegind for at beskrive det succesfulde
samarbejde mellem beboere og kommune om nye træer på Ny Kongevej. Vi

forestiller os at fortsætte med at bruge
POP-princippet i trafiksanering. Det er
ikke prøvet før i Odense Kommune, så
hvis det også bliver en succes, kan det
danne skole for resten af byen.
Udløber af gademøder
Bump-planerne er en udløber af de gademøder, vi holdt for nogle år siden, hvor
vi delte kvarteret op i fem områder og
mødtes på gaden for at blive enige om,
hvilke trafiksaneringer, der ville være en
god idé i netop dét område.
På de fem veje vest for Åløkke Allé og
nord for Ny Kongevej tænker vi os, at
farten skal dæmpes til 30 km/t.
Det kunne sikres ved at lave op til fire
bump med plantebede på Dronning Olgas
Vej og op til tre almindelige bump på
Johannevej Det er de to største veje, og
ved at nedsætte farten her, mener vi at de
bløde trafikanter også er sikret på de tre
mindre veje.
Med og uden planter
Vi arbejder ud fra, at bumpene skal laves,
så man højst kan køre over dem med 30
km/t.
På Dronning Olgas Vej tænker vi
bumpene anlagt med plantebede ved
Steenbachsvej, Dronning Louises Vej
og Johannevej. På Johannevej tænkes
bumpene placeret ved Steenbachsvej og
Åløkkevænget.
Plantebedene på Dronning Olgas Vej
skal både give en visuel og en faktisk
indsnævring af den meget brede vej. På
Johannevej er der vejtræer i forvejen,

Har du vand i kælderen?
Mail til: vandikaelderen@gmail.com

Nu kan du nyde kokkens
favoritter … derhjemme.

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

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

4

Det her gik
du glip af
Der var sang, dans, to retter mad,
fadølsbar og musik i stride strømme, da der 1. november blev holdt
Rock Café på Åløkkeskolen.

På Dronning Olgas Vej kunne der være plads til bump som disse med plantebede - og
måske vejtræer. Denne række af bump er fotograferet på Langelinie. Foto: Kuréren

På Johannevej er der vejtræer i forvejen, og den er ikke så bred. Så en løsning kunne
være almindelige bump som dette på Tarupgårdsvej. Foto: Kuréren
så her tænker vi ikke, det er nødvendigt
mere flere vækster.
Men alt dette er endnu kun bumpudvalgets tanker. Beboerne skal inddrages
i arbejdet, når vi har noget konkret at
forholde sig til.
Hvad sker der nu?
Bumpudvalget går nu i gang med at
tegne planer over placering af bump og
plantebede samt finde en samlet pris.
Herefter skal vi forhandle en POP-aftale med Odense Kommune og ikke mindst

finde ud af, hvor mange, der vil være
med til at betale. Samt hvad prisen i givet
fald bliver for hver husstand.
Så engang i foråret husstandsomdeler
vi en skrivelse til beboerne på de fem
gader. Heri vil vi spørge om jeres mening
og vilje til at betale. Det kunne jo være,
at et stort flertal mener, det er en dårlig
idé, og så standser projektet dér.
På bumpudvalgets vegne
Carsten Myhr/Hans Faarup

En stribe lokale sangtalenter gæsteoptrådte med hver to numre akkompagneret af Manderevyens orkester. Hvis
du ikke var med, så se her hvad du
gik glip af ... og vær med næste gang
om to år. Her er aftenens solister:
Mogens Michael: ”Jet Airliner” og
”Burhøns”. Georg Zoega: ”Up from
the skies” og ”Black Magic Woman”.
Sofie Dalslykke Sarbro: ”Black
Velvet” og ”I love rock’n’roll”. Bo
Monrad: ”Born to be wild” og ”We’ll
play the blues for you”. Sanne Gryholdt: ”Have I told you lately that I
love you” og ”When love comes to
town”. Nicolaj: ”Save tonight” og
”When you say nothing at all”. Jørgen
Lorentzen: ”Kærester” og ”Når lyset
bryder frem”. Peter Thorup: ”I’m
a believer” og ”Sweet home Chicago”. Hans Faarup: ”Daddy Cool”
og ”Belfast”. Charlotte Rasmussen:
”Hallelujah” og ”Proud Mary”. Mette
Christensen: ”Hey” og ”Boys don’t
cry”. Sebastian Jakobsen & Mathias
Bejer-Pedersen: ”Rye Whiskey” og
”Queen Bee”. Mikkel Kristensen:
”Det si’r sig selv” og ”Lænker og
laster”
Orkestret bestod af: Kor: Sofie
Dalslykke Sarbro og Lars Halbye.
Trommer: Søren Fink Nielsen. Bas:
Lars Iversen. Guitar: Georg Zoega.
Percussion: Kuddi. Guitar: Mikkel
Kristensen. Guitar: Jørgen Lorentzen.
Aftenens konferencier: Lars Nielsen.
Kuddi/Hans Faarup

tandproteser med livskvalitet

KLINIK FOR FODTERAPI
Alle specialer inden for fodterapi,
diabetes, gigt, bøjlebehandling
og fodindlæg.
Tilskudsberettiget via den offentlige
sygesikring og Danmark. Kommunalt
tilskud via helbredstillæg.

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

V/statsaut. fodterapeuter
Bente Frederiksen og Brian Panvig,

Aarup · Søndergade 2
Tlf. 64 43 22 00

Pakhusgården 1 B, 5000 Odense C
v/Rugårdsvej/Åløkkekvarteret
Tlf: 29 32 32 18

5 års garanti på nye tandproteser og
finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år.
www.tpt.dk
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Juleferie i
Onsdagscaféen
Ja, så er det sandelig jul påny, og traditionen tro samles vi omkring julens
tre grundpiller, træet med de smukke
lys, gaverne og den gode mad. Sådan
har det været, så længe tilbage, vi kan
mindes, og sådan vil det forhåbentlig
blive i al tid fremover.
Tak til alle, som har støttet op om
cafeens arrangementer, det kan kun
glæde en. Velkommen og god arbejdslyst til det nye menighedsråd, samt
ønsket om et godt samarbejde.
Vi ønsker alle en velsignet jul og et
glædeligt nytår.
Den første cafeeftermiddag er
onsdag den 7. januar 2015 kl. 14.3016.30 med emnet ”Det danske sprog
og den fynske dialekt” ved sprogdoktoren Anders W. Berthelsen, blandt
andet kendt fra Fyens Stiftstdendes
bagside.
Christel Poetzsch

Hele facaden ud mod Åløkke Allé skifter udseende. Foto: Jacob H. Faarup

Frølageret pakkes ind
Frølageret på hjørnet af Åløkke Allé
og Rugårdsvej er ved at skifte udseende. Hvorfor nu det?
Det er tømrer- og murerfirmaet Kruse
Dania, der udfører arbejdet, og direktør
Johnny Vikkelsøe fortæller:
- Det er en renovering af de to facader
ud mod Rugårdsvej og Åløkke Allé samt
noget af facaden ned mod jernbanen.
Den gamle facade har skallet af, så vi
giver hele bygningen et løft med facadeplader.
De hvide plader er såkaldte stenipla-

FYNSKE FOLKEEVENTYR - Sognepræst Agnete Holm Hvidt fortalte
19. november folkeeventyr på fynsk i
Onsdagscaféen. En dejlig oplevelse.
Foto: Gunner Bai

der, udviklet i Norge og fremstillet af
glasfiberarmeret polymerkomposit med
overflade af hærdet acryl.
- De holder i hvert fald vores tid ud,
lover Johnny Vikkelsøe.
Der kommer ikke nye plader på
”bagsiden” ind mod TV2 og heller ikke
på murene inde ved lejlighederne inde i
bygningen.
Der er altså ikke tale om isolering, men
om forskønnelse af bygningen. Arbejdet
ventes at være færdigt i løbet af december. 
Hans Faarup

Vil du være med i Polyatleterne?
Søndage fra kl. 17 til 18 spiller vi basket
og hockey i skolens gymnastiksal. Vi
kunne nemt bruge nogle flere aktive
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legekammerater. Mød bare op en søndag.
Vi ses!
Polyatleterne
v/Henrik Gram

Asfaltlapning
på villavejene

MENIGHEDSRÅDET 2014: Det nyvalgte menighedsråd ved Hans Tausens Kirke
har konstitueret sig således: Formand: Karen Maigaard (nr. 5 fra venstre), næstformand: Pia Haugaard Kjærgaard (yderst th.), kirkeværge: Søren Michael Nielsen (nr.
4 fra venstre), kasserer: Laila Back Krum (nr. 6 fra venstre), sekretær: Trine Bruun
Sørensen (nr. 2 fra højre), kontaktperson: Allan Arno Villiam Nielsen (nr. 3 fra højre),
tegningsberettiget: Grethe Nielsen (nr. 2 fra venstre). Øvrige medlemmer: Lauge
Koch Vestergaard (nr. 3 fra venstre). Præst: Laila Groes (yderst tv.). Foto: Hans
Tausens Kirke

Grundejerforeningens
bestyrelse har opfordret kommunen til at
ordne asfalten på nogle af kvartets villaveje.
Der er er flere steder dybe huller,
og det vil være hensigtsmæssigt at
udbdre disse skader før vinteren, da
det ellers bliver dyrere senere.
Nogle af hullerne er så dybe, at der
kan opstå farlige situationer for cyklister. Vi har udpeget følgende veje:
Kanslergade. Dybe revner mange
steder. Asfalten hænger ikke sammen.
Abigaelsvej. En del dybe huller
ned til det underliggende grus.
Mogensensvej. Dybt hul tæt ved
Rugårdsvej. Her er vi osse nede ved
det underliggende grus.
Åløkkevænget. Dybe huller i den
del af vejen, der er tættest på Johannevej. Det samme gælder flere steder
ned ad det lille vænge. Vi er osse her
nede ved det underliggende grus.
Kommunen oplyser, at der er bestilt
asfaltarbejde på de nævnte veje, og
kort før Kurérens deadline var man i
gang med at lægge ny asfalt på Mogensensvej og Abigaelsvej. Myhr

Gæstespil
til spaghetti
5. marts er der Gud og spaghetti i
Hans Tausens Kirke kl. 17-18.30.
Denne torsdag med gæstevisit af den
musikalske fortælling ”Den lille sjæls
rejse” med Maren Hallberg og Anja
Præst.

Odense Koret - her fotograferet i Kongens Have. PR-foto

Odense Koret medvirker
ved De Ni Læsninger
Søndag 21.december kl. 10.30 medvirker Odense Koret i De ni Læsninger-gudstjenesten.
Odense Koret, et af byens dygtigste amatørkor,
er et blandet kor under
ledelse af Janne Møller.
Koret har et alsidigt repertoire, der spæn-

der fra kirkemusik over verdslige sange
til jazz og rytmisk musik. De giver en del
koncerter året rundt.
I Hans Tausens Kirke skal der blandt
andet synges ”Maria gennem torne går”,
”O Come All Ye Faithfull”, ”Christmas
Lullaby (John Rutter) og ”Hjemlige jul"
af Emil Bønnelycke og Carl Nielsen.

Irina Natius, organist
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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. 18.00-19.15. Du kan
bare møde op eller kontakte Lauge
Vestergaard på 22 18 88 61.
Er du ældre, kan du også blive spejder. Så er det om torsdagen kl. 19-21,
samme sted.

Jul i Hans Tausens Kirke

Julen kommer til os
I

SKRIVENDE STUND er lysene på
byens store juletræ foran rådhuset
tændt. Butikker og gader er pyntede,
og bunken af reklamer har længe mindet
os om, at julen står for døren.
Vi kan nemt blive stressede ved tanken
om, alt det vi skal nå de næste uger. Sådan
havde tidligere biskop i Ribe Stift, Henrik
Dons Christensens, kone det vist også, og
det var baggrunden for, at hendes mand
skrev en slags julekalender til hende. En
kærlig julekalender der skulle hjælpe hende til at lægge nogle af de mange forventninger på hylden og i stedet lade sig fylde
af glæden.
1. december
Min elskede
Er du begyndt at blive nervøs?
Når du det heller ikke i år?
Er børnene helt umulige?
Er din mand ugidelig?
Er din dag forvirret?
Er det med ubehag, du begynder denne
dag, fordi du frygter den vil spildes med
uvæsentlige ting.
Mon ikke jomfru Maria har følt, at rejsen
til Betlehem var spildt?
Hun skulle jo forberede.
Men da hun holdt barnet i sine arme, var
ingen forudgående dag spildt. Kan det
hjælpe dig i dag?
12. december
Min elskede
I dag vil vi tænke på vore venner.
De levende og de døde.
Dem, vi svigtede, og dem, der holdt os
fast.
I mørket prøves venskab.
De håndtryk, vi fik i mørket,
gav os mod på ny.
Venner er en kostelig skat.
16. december
Min elskede
Det er nissernes tid og englenes tid.
Urolige nisser – fredfyldte engle.
Nisser som kræver, engle som giver.
Jordbundne nisser – himmelske engle.
Nisser og engle- det er os alle.

Men du er mest engel, og jeg er mest
nisse.
19. december
Min elskede
Vore børn ser op mod en stjerne
og stjernen er fjern for os, men ikke for
dem.
For stjernen står over huset, og snart vil
den være i stuen på træets top.
Da fylder den deres sind.
Det er himmelen, der kommer til barnet
til os.
SÅ LAD OS DELE glæden, der hvor vi
er, med dem vi er sammen med. Og huske
at glæden ikke kommer af alt det vi når,
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men af det, der når os.
For julen handler ikke om os. Selv om
vi slider for at nå det hele, er det ikke os,
der finder frem eller finder på det.
DET JEG VIL SIGE med det er, at lige

me
tag
ver
at g
go

Slagteri kan blive
til ungdomsboliger

e

ODENSE JU
Odense Jul 2014

Odense Jul 2014

Odense Jul 2014

Odense Jul 2014

Udgivet af Odense Y’s Men’s Club

Odense Jul 2014

Odense Jul 2014

Odense Jul 2014

Odense Jul 2014

Lokalt julemærke

Odense Jul 2014

Odense Jul 2014

Odense Jul 2014

Odense Jul 2014

Odense Jul 2014

Odense Jul 2014

Tegning: Jane Nygaard

Odense Jul 2014

Odense Y’s Men’s Club, som holder
til i Hans Tausens Kirkes lokaler udgiver for 31. gang et julemærke med
det formål at skaffe et overskud til
forskellige lokale, nationale og internationale projekter for børn, unge og
voksne Odense Y’s Men kan give en
økonomisk håndsrækning og derved
gøre en forskel.
Julemærket 2014 er tegnet af tegneren og papirklipperen Sonja Brandes.
Der er endnu ikke aftalt, hvad støtten
går til i 2014. Sidste år var Fyens
Stiftstidendes juleindsamling, der fik
den største donation på 25.000 kroner.
Arket med julemærker kan købes til
45 kroner i over 100 butikker, supermarkeder og kiosker i Odense. Det
kan også købes ved at maile til Per
Tvede Larsen på: lp@cdnet.dk.

John Skovhus Nielsen

Odense Y’s Men’s Club
Odense Jul 2014

Glædelig jul
Sognepræst Laila Groes
Hans Tausens Sogn

Mark & Storm
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Odense Jul 2014

Odense Jul 2014

To af motiverne fra julemærkearket.

Overskuddet ved salget anvendes ubeskåret til hjælpeprojekter
blandt børn og unge, lokalt, nationalt og internationalt

eget hvor meget, vi anstrenger os og
ger os sammen, så kom det barn til
rden i en stald i Betlehem. Det kom for
gøre godt og for at minde os om at det
ode findes.

De tomme slagtehaller på hjørnet
af Rugårdsvej og Grønløkkevej kan
være på vej til at blive indrettet til
50 ungdomsboliger, skriver Fyens
Stiftstidende.
I forbindelse med tildeling af støttekroner til almene ungdomsboliger
er fire steder i centrum udpeget til
at rumme i alt 145 nye ungdomsboliger: 10 på Stenfiskerkajen, 50 ved
Vesterport (når ruinen er revet ned),
35 i Vindegade og altså 50 i det gamle
Odense Offentlige Slagtehuse.
For projekterne på Vindegade og
slagteriet skal der først holdes en
såkaldt bygherrekonkurrence for at
afgøre, hvilken boligforening, der
skal stå bag. Ifølge avisen skal de 50
ungdomsboliger stå klar om halvandet
år, altså til studiestart 2016. (hans)

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
i december og januar
Søndag 7. december kl. 10.30
Anden søndag i advent
Lukas 21.25-36; Og der skal ske tegn
i sol og måne.
Efter gudstjenesten julefrokost
ved Laila Groes
Tirsdag 9. december kl. 10
Julegudstjeneste for vuggestuer og
dagplejebørn ved Laila Groes.
Torsdag 11. december kl. 10
Julegudstjeneste for børnehaver meget
gerne med bedsteforældre.
Ved Laila Groes
Søndag 14. december kl. 10.30
Tredje søndag i advent
Mattæus 11,2-10; Er du den, som
kommer, eller skal vi vente en anden?
ved Bo Haug
Torsdag 18. december kl. 19
Jule/krybbespil ved 3. klasse fra Åløkkeskolen
Fredag 19. december
kl. 9 og 10.30
Juleafslutning for Åløkkeskolen
ved Laila Groes
Søndag 21. december kl. 10.30
De ni læsninger
Med læsere fra sognet og Odense
Koret. Liturg: Laila Groes
Onsdag 24. december
kl. 14.30 og kl. 16
Juleaften
Lukas 2,1-14; Juleevangeliet om Jesu
fødsel i stalden i Betlehem
ved Laila Groes
25. december kl. 10.30
Juledag
Lukas 2,1-14; Juleevangeliet om Jesu
fødsel i stalden i Betlehem
Ved Laila Groes

(Fortsættes næste side)

Vores internet
bliver hurtigere
Om et års tid kan vi få meget hurtigere internet fra NAL Medienet. Men vi
får ikke det allerhurtigste.
Helt almindelige familier bruger meget
mere internet end for få år siden. Alle
familiemedlemmer ser hver sin film på
hvert sit apparat over Netflix og Viaplay
i stedet for at sætte sig sammen i stuen
og se gammeldags tv fra DR eller TV 2.
Det nye tv kræver meget mere plads på
vores netforbindelser.
Hertil kommer online-spil, forbindelser til arbejdet, overvågningskameraer,
sikkerhedskopiering, deling af store
programmer og film og en masse anden
aktivitet, som også kræver gode internetforbindelser.
Hvis det er svært at få plads til alt det
på din forbindelse, er der håb forude.
De fleste af Kurererens læsere får internet fra NAL Medienet (tidligere Næsby
Antennelaug). Her er den hurtigste
forbindelse i dag 100/20 Mbit (det vil
sige 100 Mbit, når man henter noget fra
nettet, og 20 Mbit, når man sender noget
til nettet).
Nyt net til 20 millioner kroner
Men i begyndelsen af 2016 bliver hastigheden hævet til 200 Mbit begge veje.
Inden da skal antenne-nettet opgraderes
for langt over 20 millioner kroner, der
blandt andet bruges til at skifte en del
af det over til fiberforbindelser - også
kaldet lyslederkabler.
Med den store investering bliver der
ført fibernet til den næstsidste station
før vores bolig. Men tættere på kommer
det heller ikke, selv om mange debattører mener, at alle husstande skal have
adgang til det meget hurtige fibernet.
- Vi mener ikke, at der er grund til
at føre fiberforbindelser helt ud til den
enkelte forbruger, siger forretningsfører
Keld Elkrog-Larsen, NAL Medienet.
- I dag er der stort set ingen efterspørgsel på de 200 Mbit, som vi snart
kan levere, og i fremtiden vil vi være i
stand til at øge hastigheden, før efterspørgslen viser sig - også uden at lægge
flere fiberkabler, siger han.
Hastigheden kan senere sættes op med
ny teknologi og software i de centrale
systemer samt med nye modem ude i
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Forretningsfører Keld Elkrog-Larsen.
boligerne. Fiberkabler til hver husstand
vil ifølge NAL Medienet koste yderligere
10-12 millioner kroner.
I dag bruger langt de fleste kunder
NAL Medienets næstlaveste hastighed
på 25/5 Mbit. Kun få procent bruger den
hurtigste.
Fibernet klar på nogle veje
Ikke alle beboere i Åløkkekvarteret
behøver dog at vente på NAL, de kan allerede i dag få lynhurtigt fiber-bredbånd.
Energi Fyn har lagt fibernet i syv veje i
kvarteret. Det er Ny Kongevej (nr. 1-50),
Kong Georgs Vej, Prinsesse Maries Allé,
Mogensensvej, Rasmus Nielsens Vej
samt en smule af både Rugårdsvej og
Åløkke Allé. Her kan man få hastigheder
på op til 500/500 Mbit.
- Men vi må nok erkende, at der ikke
har været den store efterspørgsel på at
få høj hastighed, siger direktør Carsten
Hansen, Energi Fyn Bredbånd.
Åløkkekvarteret kan også få bredbånd
og internet gennem de gamle telefonkabler fra for eksempel TDC, Fullrate eller
Telenor. Her oplever de fleste beboere, at
deres internethastighed ikke kan komme
højere end cirka 10/2 Mbit, fordi vi bor
langt fra nærmeste telefoncentral.
Af Jesper Beenfeldt Nielsen
jesper.beenfeldt@gmail.com

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
(Fortsat fra forrige side)
26. december kl. 9
Anden juledag
Sanktstefansdag
Mattæus 23.34-39; Jerusalem, Jerusalem! Du som slår profeterne ihjel og
stener dem, der er sendt til dig.
Ved Regina Ljung
Skræmmerne fanget i en knap så skræmmende kaffepause. Foto: Skovlauget

2500 til halloween
2014 blev året hvor halloween i Åløkkeskoven brød alle grænser.
Mere end 2500 mennesker fra 0-100
år deltog fredag den 31. oktober i årets
halloween i Åløkkeskoven.
De brugte en stille og smuk aften i
skoven med at se græskar, lys og skræmmere. Ja, i år havde vi ikke rollespillere,
men skræmmere.
De har fået stor ros fra både unge og
lidt ældre beboere, og vi kan glæde alle
med, at de har sagt ja til at komme igen
i 2015.
Flere stier med lys
Åløkke Skovlaug fik igen i år udvidet
ruterne med lys igennem skoven, så
alle, som kom fra Åløkkevænget kunne
vælge to stier både til og fra engen.
I alt var der cirka 1,2 kilometer
rute gennem skoven med græskar og
lysposer. Igen i år var der sat lys op fra
Tarup-siden og herfra kommer flere og
flere og deltager i arrangementet.
Tak til alle de mange frivillige, som
hjalp med opsætning og nedtagning.
Uden jer intet halloween!
Også en tak til spejderne, som igen i
år bidrog med hjælp til både opsætning,
samt tænding af lys på engen.
I år udlånte de også spejderhytten til
skræmmerne. Kæmpe tak herfra.
Årets Græskar
Og uden Odense Kommunes velvillighed havde vi ingen lysholdere til engen
– så TAK herfra.

Julesøndag
Ingen tjeneste
Torsdag 1. januar kl. 16
Nytårsdag
Lukas 2.21; Og han fik navnet Jesus
Efter gudstjenesten skåler vi med
hinanden for et godt nyt år .
Cremant og kransekage
Ved Laila Groes
Søndag 4. januar kl. 10.30
Helligtrekonger Søndag
Mattæus 2.1-12; Vise mænd fra Østerland. Ved Laila Groes
Søndag 11. januar kl. 10.30
Første søndag efter helligtrekonger.
Lukas 2.41-52; Den 12-årige Jesus i
templet i Jerusalem. Efter gudstjenesten kirkefrokost. Det koster 30 kroner
at spise sammen. Ved Laila Groes
Søndag 18. januar kl. 10.30
Anden søndag efter helligtrekonger.
Ved Regina Ljung

Årets Græskær var skåret af Oliver
Hallenborg. Foto: Skovlauget
En stor tak til alle de institutioner, som
har skåret græskar: Åløkkeskolen, BC
Åløkke, Skovbrynet, Tarup Børnehave,
Hjertegården, Solskrænten, Solkernen
(med for første gang i 2014), Å-fus,
Tarup Fritidsklub Åløkke.
Og så til Årets Græskar. Vinder blev
Oliver Hallenborg, som vil få præmien i
nærmeste fremtid.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
ved 31. oktober 2015 – vi ses til næste
halloween
Henrik Kjær Larsen
Formand
Åløkke Skovlaug

11

Søndag 25.januar kl. 10.30
Ved Laila Groes
Gudstjenester på
Lokalcenter Lille Glasvej
23. december, lillejuleaften, kl. 10.30
Torsdag 8. januar kl. 13.30

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

Andespil i Åløkke
Det er dejligt at opleve, når der er så
stor opbakning til et arrangement i
kvarteret, som vi oplevede til KlubÅfris årlige andespil i gymnastiksalen
på skolen, 18. november.
Salen var fyldt til bristepunktet, og fra
første nummer var der en forventningsfuld stemning i lokalet. Anna Leth, som
har gået på Åløkkeskolen, men som nu
går i 7. klasse på Odense Friskole løb
med årets hovedpræmie, som var et
gavekort på 500 kroner til Odense City.
Tillykke Anna.
Der var flere, der var tæt på at vinde
hovedpræmien, og som kun manglende
ét nummer. I er velkomne til at komme
igen og prøve at vinde til næste år.
Allerede om eftermiddagen var
frivillige fra klubben og deres forældre
i gang med at sætte borde og stole op,
brygge kaffe, arrangere præmier og
varme opråberstemmerne op. Da alt var
klappet og klart, var der også tid til at
hygge sig med pizza, inden dørene skulle
åbnes for publikum. Ved halv syv-tiden
var der godt gang i salget af bingoplader,
slik, sodavand og øl, og klokken syv gik
vi i gang med selv spillet. Cirka 150
spændte børn og voksne var mødt op til
arrangementet.
Tak til præmiesponsorerne
Der var også i år mange flotte præmier, som var sponsoreret af de lokale
erhvervsdrivende - stor tak til dem for
deres bidrag. Herunder kan du se, hvem
der var sponsor.
Tak til alle de lokale sponsorer, som vi
hermed opfordrer til, at man støtter:
Smarthuset (reparation af Apple-produkter)
Restaurant Alfred & Camilla
Biketec Cykelsmed
Pizza Pantani
Perlen
Odense Marcipanfabrik
D&D Art of Hair
Fynske Medier
OIK Ishockey
HC Odense Håndbold
OB
CP-finance
Restaurant Bull
Sydbank
HK
Serviceforbundet
FTF
Tiegten Skolen

Anna Leth vandt årets hovedpræmie. Et gavekort på 500 kroner.

Der var - som altid - tætpakket af bankospillere i skolens gymnastiksal.
Instrumentmager A. Andersen
Dansk Skilte Center
Det er Klub Å-fri, som står for arrangementet. Overskuddet går til Klub Å-fris
aktiviteter for de store børn i kvarteret,
fra 5. klasse og opefter. Klub Å-fri drives
af frivillige forældre i kvarteret. Vi har
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klubaften hver tirsdag aften, og vi bruger
for eksempel pengene til biografture, tur
i bowlingcentret m.m. Tak til alle jer, der
kom og deltog i arrangementer, og til
alle jer, der kom og gav en praktisk hånd
med.

Tekst og foto:

Lisa Jørgensen, Klub Å-fri

Morgenstjernen
med de mange symbolværdier
På seniorudflugten til Slesvig i august,
besøgte vi blandt andet herrnhutternes
by Christiansfeld. Fra kirkepladsen
betragtede vi Brødremenighedens
kirke (Salshuset), og der så vi tydeligt,
at på taget øverst på spiret, var der
placeret en morgenstjerne, et kristussymbol.
Herefter måtte vi, som et minde om
byen, naturligvis hen i Brødremenighedens butik for at købe en smuk, lille
hvid morgenstjerne. Stjernen er lavet af
et solidt plastmateriale, og den kunne
ovenikøbet lyse ved hjælp af en elektrisk
pære. I æsken lå en beskrivelse af Brødremenighedens adventsstjerne.
Omkring 1850 fik en tysk matematiklærer, der underviste i Brødremenighedens skole i den tyske by Nieske,den
ide, at hans elever skulle undervises i
matematik på en fysisk og kreativ måde.
Han lavede derfor en stjerne i karton med
et stearinlys indeni og hængte den op i
skolestuen. Læreren ville vise, at matematikkens geometriske former var enkle
og smukke. Eleverne skulle herefter lave
stjernen med 25 spidser. 17 med firkantet
fod og otte med trekantet fod. Disse stjerner blev også hængt op og skulle minde
om den ledestjerne, der førte de tre vise
mænd til Jesus’ fødested i Betlehem.
Naturhistorisk pointe
Vi skal derfor blive mindet om fortællingen fra Mattæusevangeliet, at Jesus
kom til verden for at være verdens lys.
Stjernens symbolik har også en naturhistorisk pointe, idet planeten Venus, når
den kommer vest for solen, og derfor
skinner på østhimlen lige før solopgang,
er morgenstjernen. Natten er til ende og
dagen er nær, lyset vinder over mørket,
ligesom Jesus er den, der bringer lyset og
håbet ind i vort liv.
Dette tema ser vi også i flere salmer fra
Den Danske Salmebog. I Johannesevangeliet er stjernen et symbol på, at lyset
altid overvinder mørket, og Jesus er det
lys. Han er verdens lys og samtidig vor
ledestjerne.
I advents- og juletiden hænges der en
meget stor, lysende papirstjerne med 25
spidser over liturgibordet i deres kirkesal.
Rundt om i hjemmene hænger tilsvaren-

Artiklens forfattere med morgenstjernen fra Christiansfeld. Foto: Kuréren
de mindre stjerner, alle med form som en
morgenstjerne.
Vægternes morgenstjerne
Navnet morgenstjerne har også en mere
verdslig betydning, idet det i den forbindelse betyder værdighedstegn/bevæbning
for vægteren i ældre tider.
I København kendes vægterbetegnelsen helt tilbage fra 1200 tallet og
her bredte det sig til provinsbyerne. Da
de færreste havde et ur, råbte vægterne
”klokken er slagen …” (denne ordlyd
kendes helt tilbage fra svenskekrigene)
og derefter skulle der synges et vægtervers. Det er sandsynligvis salmedigteren
Thomas Kingo, der har bidraget til disse
vers.
Nu skrider dagenunder
og natten vælder ud
Forlad for Jesu vunder
vor synd, o milde Gud.
Bevare Kongens hus,
samt alle mand
i disse land
fra fjendens vold og knus
Vægteren skulle naturligvis sikre god ro
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og orden, fulde folk blev fastgjort med
vægterens bælte til en brandstige og
slæbt væk. Vægterne skulle selvfølgelig
slå alarm ved ildebrand og stormflod.
Desuden passede de også gadebelysningen, da den indtil omkring 1880 bestod
af tranlamper.
For at kunne forsvare sig havde vægterne det middelalderlige våben morgenstjernen. En stang med kugle foroven.
Kuglen er med 12 pigge, svarende til antal måneder og den 13. pig sad i toppen.
I begyndelsen af 1900 tallet var det slut
med byens nattevægtere, da deres funktion gradvis blev overtaget af politiet, der
var et nyere erhverv.
Til sidst kan vi forestille os, hvilket
usædvanligt smukt skue, det må være
ved juletid, når Brødremenighedens
kirkesal er oplyst af udelukkende stearinlys fra kirkekronerne og væglamper og
lysene på de to grantræer, der flankerer
liturgibordet. Nu forstår vi, at den store
lysende morgenstjerne, der er hængt op,
er et symbol på Kristus.
		
Tekst:
Jette Stoksted
	
Søren Michael Nielsen

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

Han åbner skadestue
for smartphones
Alex Larsen, 20-årig iværksætter, har
åbnet Smarthuset i kælderen i forældrenes hus på Karl Withs Vej 9.
Alex Larsen er gammel elev fra Åløkkeskolen og blev i sommer student fra
Tornbjerg Gynmasium. Mens han læste til
eksamen fik han ideen til at åbne et firma
der kan reparere smartphones.
- Jeg smadrede min egen telefon og
prøvede at skille den ad. Det lykkedes
at reparere den, og jeg tænkte, om man
kunne tjene penge på at lave det, fortæller
han om idéen.
Og så gik han i gang med at indrette
kælderen til værksted og skaffe et lager af
dele. Foreløbig kun til Apple-produkter,
men han håber at udvide til andre mærker.
Firmaet hedder Smarthuset og kan noget,
de andre reparatører ikke kan: Alex kan
komme ud og hente den ødelagte mobil,
reparere den og aflevere den igen.
- Nogle gange kan jeg faktisk lave det
på stedet, og så har kunden sin mobil igen
med det samme, siger Alex Larsen.
Han har åbent alle hverdage og kan
ringes til om søndagen.
Hans Faarup

Bro åbner måske for bog
Kommer der en dag en kvarterbog
om Åløkkekvarteret? Nej, der bor for
få mennesker til at det kan svare sig.
Sådan har kvarterbogsforfatter og
byrådsmedlem Anders W. Berthelsen
hidtil svaret.
Men under receptionen for nylig for
hans seneste kvarterbog - om Hunderupkvarteret - luftede han tanken om at
skrive en bog alligevel. Ikke fordi Åløk-

Professionel lyd og billede

kekvarteret er vokset, men fordi vi har
fået Odins Bro, som forbindelse over til
Skibhuskvarteret.
Det kunne give anledning til at skrive
en bog om det gamle Sankt Hans
Landsogn, som indtil 1920 omfattede
blandt andet Skibhuskvarteret og Åløkkekvarteret. Kuréren holder øje med
sagen. 
(hans)

HAR DU DRØMMEN??
SÅ LAVER
VIDRØMMEN??
BADEVÆRELSET
HAR
DU
Vi sørger
for VVS,
murer, tømrer, el og maler.
SÅ LAVER VI BADEVÆRELSET
rarbejde

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

Alex Larsen i kælderbutikken. Han kan
hurtigt skifte en smadret skræm på en
iPhone eller iPad. Foto: Kuréren

Storskærme
Videokonference
Lydanlæg
LED bander

lage

Blikke
Vi sørger for VVS,
murer, tømrer,
el ns
og maler.
ENERGIVEJLEDNING
UDFØRES
udføres

ENERGIVEJLEDNING UDFØRES

Kontakt en af vores konsulenter på telefon 70 20 29 55
for uforpligtende tilbud, eller se mere på www.avcenter.dk

rarbejde
Blikkenslage
udføres

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
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
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Pokalhylden

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.

Tekst og foto:
Thomas Jensen
JYSK-FYNSK MESTER - 13-årige Freja Juel Jensen,
Ny Kongevej 28, vandt i begyndelsen af november det
jysk-fynske mesterskab i kunstskøjteløb for piger i Vojens Skøjtehal. Det er Frejas andet mesterskab i træk,
og hun var helt suveræn i år med et stort forspring
på 12 point. På billedet til venstre er hun midt i en
himmelpiruette. Frejas lillesøster, Emilie Juel Jensen,
8 år, fik en overraskende bronzemedalje med hjem
(øverst til højre). Sidste søster Mia Juel Jensen, 10 år,
fik en fin 5. plads (billedet til højre). 

KIRKEKONTOR: Kontordegnen
træffes på kirkekontoret ved kirken,
66 12 87 04, onsdag og fredag
kl. 13.30-15.30. 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. 40 41 48 42
Mail: irinanatius@gmail.com

Dåb

Dødsfald

16. november: Sofie Søby Rønsholt,
Rugårdsvej 164, Odense C
16. november: Anna Zoega Hansen,
Syvhøjevej 63, Odense S
23. november: Silas Greve, Rasmus
Nyerups Vej 9, Odense C
23. november: Emil Rasmussen,
Steenholtsvej 6 st., Odense C
23. november: Sixten Rasmussen,
Steenholtsvej 6 st., Odense C

Dato for begravelse/bisættelse
9. oktober: Grethe Kjær Lauridsen,
66 år
7. november: Heidi Bøgeskov
Özdemir, 38 år
14. november: Noah Eg Møller,
0 år
14. november: Erling Pedersen,
81 år
22. november: Esther Andrea
Petersen, 96 år

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. 13.30-15.30 på 66 12 87 04, eller
til sognepræst Laila Groes.
KIRKEN PÅ NETTET:
www.hanstausenssogn.dk

66166766.indd 1
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KALENDEREN

Skøn rejse
gennem 100 år

Super
modeshow

KUREREN

DECEMBER
9: Julegudstjeneste for vuggestue og dagpleje i kirken kl. 10
Sang og
Sketch og
11: Julegudstjeneste
for børneNr.
7
Udgives
i Hans Tausens Sogn
musik
latter
og bedsteforældre
kl. 10
September 2012 Åløkkekvarteret -have
Glasværkskvarteret
- Kanalvejskvarteret
21: De ni læsninger i kirken kl.
10.30 (se omtale side 7)
I dette n
24: Julegudstjeneste i kirken
kl. 14.30 og 16
Trafikmød
25: Gudstjeneste kl. 10.30 med 
trompetsolist
Basstjerne


Høstguds

2015



Svar i traf

JANUAR
1: Nytårsgudstjeneste i kirken
kl. 16
7: Anders W. Berthelsen i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
29: Kvinderevy - forpremiere
30: Kvinderevy - premiere
31: Kvinderevy - sidste aften



Foredrag


Deres hek


Sidste sen


Besøg fra


Interview
præsten (d

FEBRUAR
15: Fastelavnsgudstjeneste og Menighed

tøndeslagning i kirken kl. 14
Dåb og dø


MARTS
Kvinderev
3: Teaterforestillingen ”Vinger 
på hjernen” i kirken kl. 19
!
5: Gud og spaghetti i kirken
kl. 17-18.30 (se omtale)
Dato: 30. og 31. januar 2015
11: Generalforsamling i grundTid: kl 19. Dørene åbnes kl. 17.30
ejerforeningen kl. 18 i Åasen
Sted: Gymnastiksalen på Åløkkeskolen
17: Niels Malmros-filmen ”Sorg
Pris: kr. 250,- for revy, middag og dans.
Speciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister
!
og glæde”
i kirken kl. 19.30
Billetter sælges i Åasen den
24: Niels Malmros taler om
11. december 2015 fra kl. 17 - 19
filmen i kirken kl. 19.30

Åløkkens Fysioterapi

Generalprøve torsdag den 29. januar 2015
Professionel behandling og træningsplanlægning
kl 19.00 - Pris kr. 50,- Købes ved indgangen.
Der kan købes kage og kaffe.

Tlf.: 36 89 66 66

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

100/20 Mbit/s

Et af Danmarks hurtigste
Internet til prisen.

50/10 Mbit/s

for kun 269,- kr. pr. måned!!
(gratis i oprettelse)

kr. 219,- (pr. måned)
(GRATIS oprettelse)

25/5 Mbit/s
kr. 169,- (pr. måned)

Tlf.: 70 13 03 39

www.nal-medienet.dk

(GRATIS oprettelse)

2/0,5 Mbit/s
kr. 119,- (pr. måned)
(GRATIS oprettelse)

D in fo rbin d else til

fremti d en

