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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
OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
gange om året i Åløkkekvarteret og
Hans Tausens Sogn.
FORSIDE: Anne-Mette Homburg fra Ny Kongevejs Trælaug
og Myhr fra grundejerforeningen
ved et af de kirsebærtræer, der skal
fældes. Foto: Kuréren
TRYK: Deslers Bogtryk, Assens

HANS TAUSENS KIRKE

Tag midtersiderne ud
Kære læser. Velkommen til en temmelig
tyk udgave af Kuréren. Årsagen er de
fire midtersider, som er beregnet til at
tage ud og gemme.
Du kan for eksempel bruge en almindelig bestikkniv. Bladr op på midteropslaget, åbn de to hæfteklammer med
kniven, træk det øverste papir af. Læg
klammerne ned igen med kniven og fold
det løse papir en enkelt gang.
Så har du en pjece på fire sider, som er
identisk med det oplæg om Mellemgaden, der i disse dage omdeles til politikere og embedsmænd i Odense Kommune.
Hvis du var med til trafikmødet på

Åløkkeskolen i efteråret, vil du genkende
brochuren. Grundejerforeningen uddelte
den på mødet for at tydeliggøre baggrunden for forslaget om at bygge en vej
til biler på det gamle havnespor mellem
Åløkke Allé og Toldbodgade. Nu kommer den med Kuréren ud til alle beboere
i kvarteret.
Brochuren er udformet som en særudgave af Kuréren, og der er tale om en revideret udgave af brochuren fra efteråret.
Kortene er de samme, men teksterne er
ændret lidt, fordi der er dukket ideer op,
blandt andet fra Kanalvejen og Seniorhuset.
Hans Faarup, redaktør

Næste nummer udkommer 7. juni

Deadline: 25. maj

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

Pinsegudstjeneste
i Eventyrhaven
Anden pinsedag, 9 juni, kl.
10.30 fejrer Folkekirken i
Odense pinsen ved en fælles
friluftsgudstjeneste i Eventyrhaven bag ved domkirken.
Fællesgudstjenesten arrangeres
i et samarbejde
mellem seks odenseanske citykirker, Ansgar, Skt.
Knuds, Fredens, Thomas Kingos,
Munkebjerg og Hans Tausens
Kirker.
Kom og vær med, det bliver en
festlig gudstjeneste.
Biskop og brassband
Biskop Tine Lindhardt prædiker
og et brassband på ca. 20 personer
spiller til gudstjenesten. Mange
korsangere blander sig blandt kirkegængerne. Efter gudstjenesten
vil kirkerne byde på et glas mousserende vin og kransekage.
Tag et tæppe eller en pude
med og nyd anden pinsedag i det
grønne.
Chris Poetzsch vil denne dag
være der som frivillig hjælper,
og Hanne Josefsen er på arbejde
som kirketjener. Så Hans Tausens
Kirke vil tage godt imod dig samt
hjælpe med at skænke den mousserende vin og kransekage.
Hvis det bliver regnvejr, flyttes
gudstjenesten ind i domkirken.
Kirkebil kan bestilles.
Glimt fra pinsegudstjenesten i fjor mellem OdenHans Tausens Kirke se Å og Odense Domkirke. Foto: Ditte Hassing

Der må ikke
brændes
haveaffald
Det kan være fristende at
brænde sit haveaffald
af i baghaven, men i
Odense Kommune er
det kun tilladt i landzone.
I byzone, hvor vi bor, må private
grundejere ikke afbrænde haveaffald
– bortset fra sankthansaften. Denne
afbrænding må ikke give anledning
til ulempe for omgivelserne og
skal være i overensstemmelse med
Indenrigsministeriets bekendtgørelse
nr. 679 af 14. juni 2013 om
brandværnsforanstaltninger ved
af afbrænding af halm, kvas og
haveaffald mv.
Til rekreative formål (for hyggens
skyld) må der hele året afbrændes
brænde i form af rent, tørt træ, på
særligt indrettede bålpladser.
Grundejerforeningen

Læs Kuréren på
kirkens hjemmeside
Kuréren er både et beboerblad og et
kirkeblad. Derfor findes Kuréren på
kirkens hjemmeside: www.hanstausenssogn.dk.
Så hvis man ikke har modtaget bladet, kan det læses på hjemmesiden.
Bladene slettes ikke, så der er mulighed for at finde ældre blade.
Hvis du ikke har modtaget et
blad senest søndag efter udgivelsen, kan du skrive en mail til
kureren@åløkkekvarteret.dk.
Lauge Vestergaard

tandproteser med livskvalitet

Nu kan du nyde kokkens
favoritter … derhjemme.

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

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!

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

MADHUSET Alfred og Kamilla · Rugårdsvej 103
5000 Odense C · 66 12 16 12 · alfredogkamilla.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

Årets Emmy-modtager, Marius Langkjær, er den eneste, som har været med til alle
revyer. Både mande- og kvinderevyer. Foto: Kuréren

Stephan Brandt
Dronning Olgas Vej 4
Henrik Kjær Larsen
Prins Valdemars Vej 14
Marlene Kjeldsen, Ny Kongevej 39

En Emmy til Marius

SUPPLEANTER
Stefan Søberg, Åløkkehaven 15
Sebastian Riber,
Dronning Olgas Vej 2A

Efter Manderevyens afsluttende
forestilling lørdag 27. marts gik Laila
Krum, Karl Withs Vej, på scenen for
at sende hunden Emmy videre til en ny
modtager. Her er hendes tale.

KONTINGENT
200 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.

”Først vil jeg sig tak for at have fået
sidste års Emmy, det er da en stor ære
at være årets ”uofficielle åløkker” som
Hans Faarup skrev i Kuréren. Som et
klogt menneske tidligere har sagt, betyder priser først noget, når man selv har
prøvet at modtage prisen.
Som Kuddi sagde sidste år, var det
ikke svært for ham at vælge en, det har
det heller ikke været for mig.
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Jeg har valgt en mand, som gør utrolig
meget for kvarteret og i ær revyerne, jeg
har hørt, at han har været med til samtlige mande- og kvinde revyer. Og så har
han bygget denne scene, som også skolen
nyder godt af.
Desuden er han på flere måder den
drivende kraft i Kållauget,
Ja, I har jo nok gættet, hvem det er. Det
er Marius som jeg gerne vil se heroppe.”
Og så måtte Marius Langkjær træde
frem og modtage den fine porcelænshund, som han det næste år er forpligtet
til at stille i vinduet ud mod Prins Valdemars Vej.
Hans Faarup/Laila Krum

Kommunen registrerer omhyggeligt alle vejtræer, som her på Ny Kongevej. De røde træer er dem, der skal fældes i år. Ude i virkeligheden er de mærket med en gul farve på træet ned mod fortovet. Kort: Odense Kommune

Her kommer nye træer
Beboerne på Ny Kongevej har samlet
75.000 kroner ind til nye træer. Rådmand tager første spadestik 23. maj.
Når du læser denne artikel, skulle udskiftningen af de japanske kirsebærtræer
på Ny Kongevej være i gang. Det har beboerne på Ny Kongevej al mulig grund
til at være stolte af. Det er nemlig dem,
der har samlet penge ind, så udskiftningen af de syge og udgåede træer kunne
komme i gang.
Kort før Kurérens deadline var der
samlet ikke mindre end 50.000 kroner
ind, samt givet tilsagt om yderligere
25.000 kroner. Hver husstand betaler
2500 kroner, så det vil sige, at 30 husstande indtil nu har betalt for nye træer.
Hvert træ koster 5000 kroner med opgravning, plantning og det hele. Kommunen betaler halvdelen, så i første omgang
bliver der råd til 20 nye træer. En enkelt
husstand har endda betalt, selv om der
ikke er noget træ foran. Husejerne betalte
i håb om, at der kunne komme et ad åre
- og for at støtte den gode sag.
Rådmand svinger spaden
Stadsarkitekt Bo Hune har udpeget 18
døde træer, der skal fjernes i år. De bliver
udskiftet med det samme med de nye
træer.
Dermed er der to træer, som bliver
plantet i en ”skovbørnehave”, hvor de
kan stå og vokse i takt med de andre
træer, indtil det bliver deres tur til at stå
på Ny Kongevej. Eller hvis nogle af de
nyplantede træer går ud om et par år.
Der bliver også gemt et enkelt træ,
som først vil blive plantet fredag den 23.
maj. Den dag har rådmand Jane Jegind
(V) nemlig sagt ja til at komme og tage
et ”første” spadestik og på den måde vise

Et af de første 18, træer, der skal skiftes ud på Ny Kongevej. Anne-Mette Homburg
(tv.) er initiativtager til Ny Kongevejs Trælaug, som har gjort et stort arbejde for at få
så mange beboere som muligt til at betale for træerne. Grundejerformand Myhr (th.)
tror, at finaniseringsmodellen kan danne skole for resten af kommunen. Foto: Kuréren
kommunens anerkendelse af vores model
for træudskiftning, som hun håber kan
danne skole for andre kvarteret i kommunen. En model, vi kunne kalde for POP
(privat-offentligt partnerskab).

5

Første spadestik til den ny Ny Kongevej tages fredag den 23. maj kl. 14.
Åløkkekvarterets Grundejerforening
giver øl, vand og pølser.
Hans Faarup

Ny kunst

Gulvmåtte erstattes
af lysende duer
Søndag den 8. juni kl. 10.30 holdes
festgudstjeneste i Hans Tausens Kirke,
hvor vi fejrer 25-års jubilæum for indvielse af tilbygningen af kirken med
afsløring af ny kunst.
Ved indvielsen af den
nye tilbygning for 25
år siden blev det lille,
gamle mørke våbenhus jo lidt overflødigt. Det har især
været drøftet, hvorfor der skulle ligge
en gammel, mat og grumset gulvmåtte
ved indgangen til kirkeskibet, som ældre
mennesker havde svært ved at passere
Derfor opstod ideen med at have kunst
på gulvplan i stedet for en mat måtte. Nu
har kirken jo kunst på gavlene, i bedet
ved indgangen til kirken og på væggene. Det er på tide også at tage gulvet i
anvendelse, sådan at de besøgende får et
ekstra perspektiv i deres oplevelse.
Kunstopgaven har kunnet realiseres
ved et rundhåndet bidrag fra Konsul
George Jorck og Hustru Emma Jorcks
Fond.
Ideen bag den ny kunst
Kunsten, der bliver afsløret pinsesøndag,
bliver - meget symbolsk -en terrazzomosaik med to flyvende duer indfældet
i messinglister og mørkere yderfrise
med små indlagte messingstykker. Alt
planslibes, så kirkegængerne kan gå
trygt oven på kunsten på vej ind og ud af
kirkeskibet.
Om kunstværket siger Ida Holm
Mortensen: ”Duerne er spejlvendte. Den
ene flyver ind, den anden ud, så motivet
er retvendt fra begge sider. De fligede
vinger mødes næsten, og symboliserer
hænder, der rækker ud efter hinanden.
En velkomst til den indtrædende. Også
en reference til et par samlende hænder
på alteret.

Ida Holm Mortensen. Det nye kunstværks skaber. Foto:Idaholmmortensen.dk
Duen, der kommer fra kirkerummet,
har dog en kvist i næbbet. Du kommer
forhåbentlig ud med mere, end du kom
ind med. De små messingfirkanter relaterer til de firkantede lysåbninger i muren
bag alteret, Knud Lollesgaards altermusaik og det skulpturelle lystræ med messingblade, samt til messing lysestagerne
på alteret”.
Dagen og motivet
Duen har været brugt som symbol i mere
end 3500 år, og er still going strong som
billede op i vor tid, hvor især ungdommen har nyfortolket duens betydning.
Duen har været brugt som symbol fra de
første skriftlige kristne kilder. Duerne
blev blandt andet brugt til at beskrive elskovspoesien med saft og kraft, som det
f.eks. kommer til udtryk i højsangene,
som er skrevet 1500 f.Kr..
Duen er her dels et symbol på elskov
men i lige så høj grad på kærlighed. De
to begreber udgjorde en sammenhægende helhed.
Vi kender også duen fra beretningen
om Noah, der til sidst sendte duen ud,
mens han sad i arken midt i det oprørte
hav. Duen fløj hjem med en oliegren, der
viste, at Gud nu ville skabe fred mel-
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lem ham og mennesket efter syndfloden.
Duen som fredssymbol har fået stor udbredelse i vor tid – tænk bare på hippiebevægelsen, Woodstock og Christiania.
Symbol på dyder
Senere, i den antikke græske verden, fra
omkring 500 f.Kr. blev duen symbol for
dyder, som stammer fra den traditionelle
oversættelse af græsk arete.
Sokrates opererede med fem hoveddyder: moralsk indsigt, retfærdighed,
tapperhed, mådehold og gudfrygtighed.
De fire første, som senere blev kaldt
”kardinaldyderne”, optræder hos Platon,
Aristoteles, stoikerne, Epikur, m.fl. for
derfra at gå i arv til europæisk moraltænkning op i nyeste tid.
Kristendommen overtog dyderne
meget tidligt, men supplerede med endnu
tre: tro, håb og kærlighed; således f.eks.
hos Augustin og senere Thomas Aquinas.
Duen er symbol på Helligånden, og
pinsen handler i høj grad om Helligånden. I Johannes Evangeliet hedder det:
Jeg så ånden dale ned fra himlen som en
due, og den blev over ham (Johs. 1.32)
Her beretter Johannes om ånden, som
viser sig i skikkelse af en due, da Jesus
bliver døbt i Jordanfloden. I kirken ser

Ny kunst

Fra kæmpe containerskibe til kirkekunst. De erfarne smede og tidligere Lindøansatte Kaj Lau og Bjarne Dambro arbejder med
kunstneren Ida Holm Mortensens motiv i messing på smedeværkstedet i Kulturhuset, Munkebo.
vi derfor ofte en due over prædikestolen,
som en bøn om at prædiken må fyldes af
ånd. Du kan i vores lokale kirke se den
på siden af alteret.
Duen og Helligånden
Ligesom duen er overtaget af billedkunsten som symbol for Helligånden, har
motivet med hænderne, der rækker ud
mod hinanden, også en lang historie bag
sig. Mest berømt er nok Michelangelos renæssancebillede Adams Skabelse
(1510) fra det Sixtinske Kapel, hvor Gud
rækker hånden ud mod Adam, og Adam
løfter sin arm op mod Gud.
Efter reformationen er duen fortsat
brugt som et levende symbol. Tænk bare
på Brorsons salme: ”Her vil ties, her vil
bies” fra 1765: Turteldue, kom at skue,
kom at skue med olieblad
olieblad.
For det var en gren fra et oliventræ
med et frisk blad på, som Noah fik fra
duen på det oprørte hav. Brorsons dejlige
salme er stadig meget populær i mange

menigheder.
For den enkelte kan duen også have
særlig betydning. Det kan vi bl.a. se på
kirkegårde, hvor duen er anvendt på
gravsten. Her anvendes den som symbol
på den evige fred, og på at Gud er nær og
med os alle dage indtil verdens ende.
Når kirken fejrer afsløringen af den ny
kunst pinsedag, er det således fordi duen
er symbol på Jesu eller menneskesjælenes himmelfart, og pinsen er symbol på
Helligånden. At vi så fejrer 25 års jubilæum for Lehn Petersens nye tilbygning,
gør kun dagen endnu mere festlig.
Når du kommer i kirken, kan du nu fra
pinsen også kigge nedad og selv danne
dit eget indtryk af den nye kirkekunst.
Der vil blive serveret lidt vin og kage på
dagen.
Kunstneren
Det er keramiker og maler Ida Holm
Mortensen, der har udviklet kunstmotivet. Selve opgaven er udført i samarbejde
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med dygtige smede og terrazzospecialister.
terrazzospecialister. Kunstneren, der er
uddannet på Det Fynske Kunstakademi,
har udstillet overalt i Danmark og i flere
europæiske lande. Hun har solgt værker til blandt andre A.P. Møllers Fond,
Kunstindustrimuseet i København og
Odense Kunstmuseum.
Bedst kendt lokalt er hendes blå jernrelieffer, der pryder beton ende gavlene
på netop den bygning, der nu fylder 25
år. Det er således en erfaren kunstner,
der kender Åløkkekvarteret, som nu har
bidraget med sine visioner til ny lokal
kunst.
Menighedsrådet har nedsat et kunstudvalg, der har udvalgt kunstneren og sikret
midlerne. Det består af tre menighedsrådsmedlemmer: Birgit Boelskov, Connie
Tipsmark Knudsen og Poul Tornøe
Knudsen, samt to aktivister: Frank Lindegaard Nielsen og Tyge Groes.
Tekst: Tyge Groes

Backstage-reportage

Spirernes palmesøndag
Palmesøndag, tidligt op! Finde den
fine kjole frem, rede hår og flette fletninger. Husk morgenmaden og så af
sted til forprøve på sange og danse.
Koret møder kl. 9.30,
en lille times tid før
andre kirkegængere
og dåbsfolk.
Der er god koncentration til prøven inde i kirken. Alle er
spændte på at skulle synge og optræde
med små danse til gudstjenesten.
Det kilder lidt i maven, når man tænker
på alle de mennesker, der kommer og
hører på. Og mor og far kommer også.
Det er også dejligt at være i den flotte
kjole med sko, der passer i farven, og at
mor har sat mit hår - der er lagt op til en
festlig formiddag.
Vi finpudser sangene, som vi har øvet
hver tirsdag eftermiddag. Vi øver på

trinene og på at sætte i gang selv. Vi øver
os også i at gå flot ud af kirken i takt
til det, vi synger. Sådan skal vi afslutte
gudstjenesten, med processionssang. Det
er lidt svært, men til sidst kan vi det!
Efter en god og koncentreret prøve
går vi ind i konfirmandstuen. Der skal
vi vente ca. tre kvarter, inden det bliver
vores tur til at komme ind i kirken.
Vi fordriver ventetiden med at tegne
farvestrålende mandalas og med at spise
hjemmebagte boller og frugt. Vi kan også
følge med i gudstjenesten over højttaleranlægget. Det lyder sjovt, når folk
synger inde i kirken, og vi kan høre Laila
i mikrofonen.
Nu er det endelig ved at være vores tur.
Vi danner en rundkreds og lukker øjnene.
Munden og kroppen er helt i ro, og vi
lister stille ud i våbenhuset. Der stiller
vi op og er klar til at gå ind. Vi kan høre
Lailas stemme, og hun byder os velkom-
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men ind i kirken. Det er os nu!
Der er mange mennesker i kirken. Vi
går op ad den grå løber i midtergangen
og mærker alles øjne, der hviler på os og
følger os ind. Syng nu godt, spirekor!
Vi synger tre sange og ser folk smile til
os. Vi synger en spiritual, ”Yonder come
Day”, med bevægelser til, så en kredsdans, ”King of Kings”, og til sidst en
sang til solen, Solen er min bedste ven.
Så er der barnedåb og nadver.
Vi får lov at slutte gudstjenesten af ved
at synge en kredsdans, ”Vær mig nær, oh
Gud”, og til sidst går vi ud i procession
til ”Cantate Domino”, som betyder ”syng
for Herren”. Under den sidste sang ledsages vi af orgelet, og det lyder flottere end
el-klaveret, er vi enige om.
Glædelig påske til alle,
ønsker spirekoret og Ditte Hassing.

KUREREN
SÆRUDGAVE
Maj 2014

Udgives i Hans Tausens Sogn
Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret

Mellemgaden
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Enebærodde

Kort 8: Mellemgade med rampe
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KURÉREN er det fælles månedlige kirke- og beboerblad for Hans
Tausens Sogn og Åløkkekvarteret.
Dette er en særudgave af bladet
udelukkende om Mellemgaden.
SÆRUDGAVEN er skrevet og
udgivet af Åløkkekvarterets Grundejerforening og Trafikgruppen.
Dette er en opdateret og revideret
udgave af det første særnummer
om Mellemgaden, som udkom i
oktober 2013.
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FORMAND: Carsten Myhr
Johannevej 4, 66 11 33 12
mail: myhr@nal-net.dk
TRYK: Deslers Bogtryk, Assens
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FORENINGENS formål er at arbejde for og støtte initiativer, der er
til gavn for alle beboere i kvarteret.
KVARTERET omfatter Åløkkekvarteret nord for Rugårdsvej og
Dæhnfeldts Villaby syd for.
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Åløkke Allé

ÅLØKKEKVARTERETS Grundejerforening er stiftet i 1916 og er
Odenses ældste frivillige grundejerforening. Både ejere og lejere
kan være medlemmer. Grundejerforeningen har p.t. 450 husstande i
kvarteret som medlemmer.

Åløkkekvarteret udgør en femtedel af P-søgeruten (blå streg) med forventet
stigning
de kommende
år. Dels fordi Thomas B. Thriges Gade lukkes for
Kort 3:i trafikken
Forslag
til Mellemgade
gennemkørende trafik og fordi en del af P-søgeruten (Vestre Stationsvej) skal bruges
til letbanespor. Det medfører øget belastning på resten af P-søgeruten.

Næ

TRAFIKGRUPPEN opstod som
et underudvalg under grundejerforeningen for at se på trafikale
udfordringer i kvarteret, da det
blev klart, at Åløkkekvarteret som
følge af Odense Kommunes Trafik- og Mobilitetsplan blev en del
af P-søgeruten. Gruppen består af
beboere med interesse for trafikløsninger samt bestyrelsesmedlemmer fra grundejerforeningen.
Trafikgruppen er et arbejdsudvalg.
Al kommunikation foregår gennem
grundejerforeningen.
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Åløkkekvarterets Grundejerforening foreslår at udnytte det nedlagte rangerspor, som går mellem Åløkke og havnen. Her kan anlægges en helt ny vej, der dels
fører trafikken uden om et boligkvarter og samtidig giver lettere adgang til byen for
biltrafik. Der skabes godt trafikflow for pendlere, der får en rute til og fra centrum
uden bløde trafikanter.
Pris: 10 millioner kroner. For tosporet vej på banelegeme. Prisen er udregnet af
Rambøll i 2011. Den lave pris skyldes dels, at der ikke skal fjernes bygninger og dels
at anlægsarbejdet kan gennemføres uden gener for den eksisterende trafik. Bemærk:
Denne pris er uden tilkørselsramper og etablering af nye lyskryds i projektet.
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Otterup

Enebærodde

Kort 8: Mellemgade med rampe
Løsning
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Mellemgaden er vores forslag til at få pendlertrafikken nemmere, hurtigere og sikrere gennem en femtedel af P-søgeruten.
Sikrere for både bilister, skolebørn og andre trafikanter. Byens cykelstinet bliver markant forbedret. En støjvold etableres i den
vestlige ende af Mellemgaden.
Busser kører fortsat ad Åløkke Allé, men nu med bussluser ved Toldbodgade og Næsbyvej. Stoppested tæt på Seniorhuset.
Biler og lastbiler ud fra centrum kører ad Åløkke Allé og Mellemgaden til Gammelsø. Ind mod centrum køres fra Næsbyvej ad
ny rampe ned på Mellemgaden og op til Åløkke Allé. Rampen fra Næsbyvej til Mellemgaden vil halvere trafikken på Gammelsø.
Seniorhuset sikres bedre parkering med skrå pladser på Toldbodgade. Det vil femdoble antallet af parkeringspladser ved huset.

i dag

Enebærodde

Kort 6:Lyskryds
Lyskryds med Mellemgade
efter Mellemgaden
Otterup

Kort 5: Lyskryds i dag
Lyskryds
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Åløkke Allé

Pendlere vil opleve mere
glidende trafik med Mellemgaden, fordi der bliver
færre lyskryds. Lyskryds ved
Toldbodgade/Åløkke Allé bliver sløjfet, fordi Åløkke Allé
lukkes for trafik mod syd.
Mod nord vil der kun blive
gennemkørsel for cyklister.
Derfor vil lyskrydset Åløkke
Allé/Næsbyvej være grønt for
biler det meste af tiden.
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En vigtig gevinst ved Mellemgaden er klare forbedringer af Odenses cykelstinet.

Otterup

Enebærodde

Cykelstier
ved Mellemgaden
Kort 4: Forslag
til Mellemgade
og cykelstier

Ga
m
m
el
sø

inde-

m
Kerte
stien

sb
Næ

de

ej
yv

Toldbodga

Åløkke Allé

d
Tol

Mod øst vil der kunne skabes
forbindelse til Kertemindestien.

City
Campus

de

ga

d
bo

nd

a
hm

Mod Nord skabes der forbindelse med Gammelsø, og børn
i Promenadebyen på havnen
vil få en sikker skolevej.

de

a
ovsg
Ejlsk

de

a
sg

c

Wi

ld
jvo
Stø

Fra vest kommer Langesøstien og bliver forlænget syd
om Åløkkeskolen, videre ad
Toldbodgade og ned til havnen, hvor den forbindes med
det kommede City Campus
og stibroen over jernbanen til
centrum.
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Havnestien har vi kaldt
dette forslag om at skabe en
sikker cykelstiforbindelse, der
forbinder Næsby og Kanalvej
med stibroen og Langesøstien.

Havnestien - sikker cykelvej
Kort 7: Havnestien
j
alve

Kan

En dobbeltrettet cykelsti går fra Toldbodgade ad
Gammelsø, eventuelt helt ude
ved havnekanten og op til
Næsbyvej. På den måde bliver
cykelruten til Enebærodde
koblet sammen med Odenses
centrum.

Ga

Kanalvejskvarteret får
via Havnestien og cykelstien
ad Toldbodgade en sikker
skolevej.
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Berthelsen
ved bålet

Medlemmerne af det nye laug opstillet på Steenbachsvej. Foto: Hanne Hermansen

Nyt laug i kvarteret
Vi er fem personer på Steenbachsvej
og Dronning Olgas Vej, der gennem de
seneste år har erhvervet en motorcykel, og et par stykker på Johannevej
har haft motorcykel i mange år.
Vi har gennem længere tid talt lidt på
kryds og tværs om at køre nogle ture
sammen. Skærtorsdag blev det en realitet.
Målet blev Egeskov Slot, der har lavet
en særudstilling af japanske motorcykler
for årene 1970-90 Greven var så venlig at
invitere folk på motorcykler gratis ind og
se udstillingen netop denne dag.
Kl. 10 mødtes vi seks motorcyklister
(en var forhindret) på Steenbachsvej og
linede op til fotografering inden afgang.
Vi var begunstiget af fantastisk vejr og
begav os ad små snoede landeveje ud ad
Elmelundsvej til Ravnebjerg og gennem
Fraugde, med en lille pause for at ankomme til Egeskov sammen med tusindvis af

andre motorcyklister.
Spændende om successen giver
anledning til en årligt tilbagevendende
begivenhed.
Efter at have set udstillingen, begav vi
os atter ud på de små veje i sindigt tempo
over Nyborg til Kerteminde, hvor vi
indtog en kop kaffe med kage i lystbådehavnen. Turen hjem gik via Kertinge,
Møllelauget og Åsum.
Vi var enige om, at vi har skabt Åløkke
MC Laug med det ene formål, at vi kan
køre tilsvarende ture rundt på Fyn et par
gange om året. Vi kører på vidt forskellige motorcykler, der er en Nimbus fra
trediverne og flere Yamahaer og Suzukier
fra firserne og endelig en nyere Yamaha
2005.
Er du interesseret i, at være med kontakt Lauge på 22 18 88 61 eller lauge.
vestergaard@nalnet.dk.
Lauge Vestergaard, Steenbachsvej 2

Og så blev der ellers studeret japanske
riskogere på Egeskov
Slot. Her for eksempel en M1800 Suzuki
Intruder.
Foto Jørgen Kjærgaard
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Årets båltaler sankthansaften i Åløkkekvarteret
bliver Anders W. Berthelsen. Ikke skuespilleren af samme navn, men
forfatteren og journalisten fra Odense.
Anders W. Berthelsen er socialdemokratisk medlem af Odense Byråd
og kendt for sine mange bøger om
Odenses kvarterer. Han har før holdt
årets båltale, men vi er sikre på, at
han nok skal grave nyt materiale frem
om kvarteret og sætte det i forbindelse med sankthans, der som altid fejres
23. juni. Mere udførligt program følger i næste nummer af Kuréren, men
vi kan da godt afsløre, at der også i år
bliver heksekonkurrence.
Grundejerforeningen

Husk brændedagen
Og så skal vi lige slå et
slag for Store Brændedag, den dag, hvor vi
kører rundt i skoven og
samler brænde til sankthansbålet. Det gør vi søndag den
22. juni kl. 13 til 15. Mødested er
bålpladsen på Den Gamle Golfbane.
Grundejerforeningen giver øl, vand
og pølser til de flittige sankere.

Fortovsopretning
På grundejerforeningens
generalforsamling blev
der udtrykt ønske om at
få rettet op på fortovene
på Steenbachsvej. Formanden sendte ønsket videre til kommunen, og så gik det faktisk stærkt.
14 dage senere var alle klinker blevet
løftet, bulerne over vejtræernes rødder blev gjort mere ”gangbare”, og så
blev klinkerne lagt på igen.

Konstituering

Bestyrelsen i Åløkkekvarterets
Grundejerforening har efter generalforsamlingen konstitueret sig som
følger: Formand: Carsten Myhr, næstformand: Peer Jochumsen, kasserer:
Alexander Danker, sekretær: Hans
Faarup.

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke

Søndag 4. maj kl. 10.30
Anden søndag efter påske
Johannes 10.22-30; ”Mine får hører
min røst. og jeg kender dem, og de
følger mig, og jeg giver dem evigt
liv”. Børnekoret synger ved gudstjenesten. Ved Laila Groes
Lørdag 10. maj kl. 10.30
Konfirmation. Ved Laila Groes
Søndag 11. maj kl. 10.30
Konfirmation. Ved Laila Groes
Fredag 16. maj
Store bededag
Ingen tjeneste i Hans Tausens.
Vi henviser til nabokirker.
Søndag 18. maj kl. 10.30
Fjerde søndag efter påske
Johannes 8,28-36; ”Og han som har
sendt mig, er med mig, han har ikke
ladt mig alene”. Efter gudstjenesten er
der kirkefrokost. Det koster 30 kroner
at spise med. Ved Laila Groes
Søndag 25. maj kl. 10.30
Femte søndag efter påske
Johannes 17,1-11; ”Og dette er det
evige liv, at de kender dig.”
Ved Regina Ljung
Torsdag 29. maj kl. 19
Kristi himmelfart
Lukas 24.51; ”Idet han velsignede
dem, skiltes han fra dem og blev båret
op til himlen.” Ved Laila Groes
Søndag 1. juni kl. 10.30
Sjette søndag efter påske
Johannes 17,20-24; ”Fader, jeg vil. at
hvor jeg er, skal også de, som du har
givet mig, være hos mig.” Prædikant:
se dagspresse og hjemmeside.
Søndag 8. juni kl. 10.30
Pinsedag
Johannes 14,15-21; ”Elsker I mig,
så hold mine bud; og jeg vil bede
Faderen, og han vil gives jer en anden
talsmand.” Spirekoret synger ved
gudstjenesten, og efter gudstjenesten
(Fortsættes næste side)

Den nye skolebestyrelse. Fra venstre: Dorthe Kingo Thruelsen, Connie Juel Clausen,
Dorthe Fritsen, Dorte Skriver Joahnsen, Rikke Trads og Anders Thomassen.

Forældre- og
opstillingsmøde
60 forældre mødte op til fælles forældre- og opstillingsmøde på Åløkkeskolen torsdag 24. april.
Den røde tråd i det seneste års arbejde
i skolebestyrelsen har været fællesskabet og forældrenes betydning for, at vi
lykkes med alle de nye tiltag. Eller som
skolebestyrelsesformand Dorthe Kingo
Thruelsen formulerede det:
- Kun gennem et meningsfuldt og gensidigt anerkendende samarbejde mellem
skole og hjem vi får den skole, vi alle
går og drømmer om.Vi står over for store
forandringer for både personale, børn og
forældre og det er vigtigt at vi øver os
på at tænke i det store formål: hvordan
kan det, at vi skaber en god skole for alle
børn, også komme dit eget barn tilgode?
Reformen er ikke så kompliceret
Skoleleder Alice Markussen på Åløkke
og Vestre foldede den nye skolereform
ud. Det er ikke så kompliceret, forklarede Alice, hvis vi fokuser på de tre
overordende mål med reformen:
- Alle børn skal udfordres, så de bliver
så dygtige, de kan, folkeskolen skal
mindske betydningen af social baggrund
i forhold til faglige resultater, og tilliden
og trivslen i folkskole skal styrkes.
Det ærgrer Alice Markussen, at lek-
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tiecafeerne endnu ikke er obligatoriske.
Det undrede en forælder, da børnene jo
ikke får så mange lektier for.
Alice Markussen forklarede, at lekticafeen nok hedder lektiecafé, men sagtens
kan udgøre et godt forum for børnenes
arbejde med blandt andet træningsopgaver.
Trip, trap træsko…
Under titlen ”Trip, trap træsko - højre,
venstre sutsko”tog lærer Lene Juul og
pædagog Stefan Andersen fat på fortælllingen om, hvordan skolens personale
har arbejdet med implementering af den
sammenhængende skoledag.
Skolens personale har kastet sig ud
i opgaven og har oplevet frustrationer,
men er gennem et godt samarbejde på
tværs af lærere og pædagoger lykkedes
med at lave de nødvendige justeringer, så
de nu står med en model, der kan inspirere mellemtrinnet, når 3.-6. klasse også
involveres efter sommerferien.
Lene og Stefan var helt i øjenhøjde
med forældrene, da de viste cases fra
nye måder at arbejde med læsebogen
på. De fleste forældre kunne genkende
eksemplet fra Isby Skole, og det gav god
mening at trække emner fra læsebogen
ud på bålpladsen. Rygtet om skolens
gode arbejde har bredt sig og senest har

Haarby Skole været på besøg for at høre
om arbejdet med den sammenhængende
skoledag.
Lene og Stefan er ikke i tvivl om, at
den sammenhængende skoledag har
bragt rigtig meget godt med sig.
- Vi har fået meget mere tid til fordybelse med børnene, forklarede de.
Det digitale penalhus
”Bring your own device” eller ”Det Digitale Penalhus” er en udløber af Odense
Kommunes digitaliseringsstrategi fra
2010. De børn, der kan, medbringer egen
pc eller tablet i skole. Lærer Lotte Frederiksen brænder for at inddrage it i undervisningen, der understøtter et læringsløft
for børnene. Der er sket meget de sidste
par år, understregede Lotte.
- For år tilbage underviste vi i at tænde
og slukke en pc, Word og Powerpoint. I
dag navigerer børnene i ”skybaserede”
applikationer som Apps Odense (en version af Google Apps) og Skoletube.
Det var de færretse forældre, der var i
tvivl om at inddrage it i børnenes læring
efter Lottes oplæg. Bekymringerne kredsede snarere om, hvordan vi håndterer

at børnene skal medbringe egen pc, ikke
bare rent økonomisk, men også forsikringsmæssigt.
Lotte understregede, blandt andet med
et citat fra undervisningsminister Christine Antorini, at det her er ikke ”skal”,
men ”kan”. Det affødte en bekymring
for, om vi er i gang med at skabe A- og
B-hold. Der er ingen tvivl om, at diskussioner om skjult brugerbetaling optager
forældrene.
Dette tema blev en naturlig overgang
til opstillingen til skoleebstyrelsen.
Medlem af skolebestyrelsen Dorthe
Fritsen understregede, at skolebestyrelsen gør alt hvad den kan, for at involvere
alle forældre, men det er svært at nå at
høre alle. Så vil man have maksimal
indflydelse, skal man stille op.
Det var der flere forældre, der gerne
ville. Så efter lidt netværk, mad og
drikke havde fem nye forældre meldt sig
til de fire faste ledige pladser og en af
de to suppleantpladser. Det betragtede
skolebestyrelsen og ledelsen som en god
afslutning på en udbytterig aften.
Tekst og foto:
Dorthe Kingo Thruelsen

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
(Fortsat fra forrige side)
markerer vi kirkens tilbygning/sognegårdens 25-års jubilæum med afsløring af kunstværk og der bydes på et
glas bobler og chokolade. Se omtale i
bladet. Ved Laila Groes
Søndag 22. juni kl. 15
Gudstjeneste på Brummers Plads
med jazz.
Søndag 10. august kl. 10.30
Gudstjeneste i præstegårdshaven
Prins Valdemars Vej 3
Gudstjeneste
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag 8. maj kl. 13.30
Nadver ved Laila Groes
Torsdag 12. juni kl. 13.30
Laila Groes

KIRKEBIL
Nogle af de
mange forældre,
der deltog i mødet
i skolens gymnastiksal.

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

Vær en god nabo

... og vær god ved din hund.
Lad den ikke stå og gø
i timevis ude i haven.
Måske kan du ikke selv
høre det. Men det er der
mange andre, der kan.
Med venlig hilsen
Åløkkekvarterets
Grundejerforening
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Brønden i Christiansfeld, hvor vi skal høre om byens indretning og historie.

På udflugt til Sønderjylland
Årets seniorudflugt går 14. august til
Christiansfeld og Haderslev.

Vi besøger først
Genforenings- og
grænsemuseet, der
ligger over for den
gamle grænsekro ved
Frederikshøj, og kører derefter til den

historiske og meget karakteristiske brødremenighedsby, Christiansfeld.
Her vil vi tage os god tid til at høre
om byens indretning og historie. Der vil
selvfølgelig også blive mulighed for at
besøge Honningkagehuset.
Efter lidt god mad går turen videre til
Haderslev Domkirke, hvorefter vi kører
videre til det smukke Hejlsminde, som

ligger med en dejlig udsigt til både Hejls
Nor og Hejlsminde Bugt.
Eftermiddagskaffe bliver der selvfølgelig også tid til, og vi slutter turen af med
et lille besøg i den nyrestaurerede kirke i
Hejls, inden vi atter drager over Lillebælt
hjem mod Odense.
Sognemedhjælper Ditte Hassing

Bumpudvalg
på rundtur
Arbejdet med at trafiksanere fem veje
skrider fremad. Der ses på priser.

Skal Dronning Olgas Vej,
Johannevej, Steenbachsvej, Dronning Louises Vej
og Åløkkevænget have
bump? Og hvis ja, hvordan skal de så se ud?
Disse spørgsmål tumler grundejerforeningens såkaldte bumpudvalg med. For
at blive lidt klogere på mulighederne
kørte fem mand fra udvalget en eftermiddag rundt for at se på og - ikke mindst
- køre hen over otte forskellige slags
bump i Odense Kommune.
Der er mange forskellige løsninger rundt om i byen, men udvalget er

Skildpaddebump på Jens Benzons Allé set gennem en forrude. Foto: Kuréren
nogenlunde enige om to ting: Vi vil ikke
have plasticbump, og vi kan godt lide
skildpadder.
Plasticbump er godt nok billige, men
de er ikke særlig pæne, så udvalget undersøger nu priser for forskellige typer af
asfaltbump.
Herunder de såkaldte ”skildpaddebump”, som vi prøvekørte på gaderne
omkring Jens Benzons Allé i Dalum. De
er både pæne, sjove ... og ikke så lidt
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fartdæmpende ... samtidig med, at de er
nemme at passere på cykel, rulleskøjter
eller skateboard.
Bumpudvalget arbejder videre og
skulle efter sommerferien kunne sende
materiale rundt til beboerne for at lodde
stemningen.
Hans Faarup (i bumpudvalg
sammen med Martin Didriksen, Myhr,
Alexander Danker, Stephan Brandt og
Sebastian Riber)

Sommerferie i Onsdagscaféen
Så holdes der sommerferie i
Onsdagscaféen ved Hans Tausens
Kirke.
Vi sluttede onsdag 30. april med en
musikalsk eftermiddag, hvor Børge
Wagner fortalte om sit liv i musikken.
En god afslutning på en succesfuld
forårssæson.
Vi starter igen onsdag 10. september kl. 14.30-16.30 med foredraget
”Fra Amalienborg til landevejen”,
hvor Palle Vennekilde, Odense fortæller om sine personlige oplevelser.
God sommerferie til alle og på
gensyn.
Christel Poetzsch
Onsdagscaféen
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 kr. pr. gang

En af de seneste foredragsholdere i
Onsdagscaféen var sognepræst Rebecca
Aagaard Poulsen fra Dragør. Hun samlede 2. april mange tilhørere.
Foto: Gunner Bai Andersen

Onsdagscaféens efterårsprogram
10. september
Fra Amalienborg til landevejen. Palle
Vennekilde, Odense fortæller om sine
personlige oplevelser fra sin tid i livgarden omkring kong Frederik den 9.,
og senere en prøvetur som vagabond på
landevejen, så der kommer nok også et
par sange fra landevejen.
17. september
Morskab med morale. Ved historiefortæller Per Hammerich, Roskilde. Per
Hammerich er en fantastisk fortæller
med et kropssprog og en mimik, der
griber tilhørerne. Han evner at fastholde
sit publikum og gøre den gode historie
meget levende.
24. september
En vigtig 70-års dag. Et spændende foredrag om digteren Kaj Munk, som blev
henrettet 4. januar 1944. Foredraget vil
blive fortalt af sognepræst ved Verninge
Kirke, Niels Lysbjerg.
1. oktober
Nordøstgrønland - kajak i skrønernes
land. Ved eventyrer og foredragsholder
Erik B. Jørgensen. Livet i ødemarken er
en tilværelse uden filter.

8. oktober
Foredrag om Odense og byens historie
i ord og billeder. Ved foredragsholder
og arkivchef ved Historiens Hus Jørgen
Thomsen.
15. oktober
Norge - Hardangervidda rundt. Foredrag
og lysbilleder ved Nils Bidstrup Mortensen og Jytte Stenskou Mortensen,
Holstebro.
22. oktober
Festaften. Program følger
29. oktober
Musikalsk eftermiddag. Den danske
sangskat ved foredragsholder og pianist
Hans Peter Rasmussen, Aalborg. Vi synger en lang række af de kendte sange fra
højskolesangbogen, og der bliver fortalt
om sangene, komponisterne, forfatterne
og emnerne undervejs
5. november
En beretning om Karen Blixens 12 år i
Afrika. Foredraget holdes af tidligere
oversergent i Jægerkorpset og manuskriptforfatter Knud Hedin, København.
Beretningen ledsages af billeder fra Ken-
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ya og er en rejse i Karen Blixens fodspor,
som giver et fængslende og overraskende
indblik i hendes dramatiske liv.
12. november
Kamtjatka og Wrangeløen i ord og billeder. Carl Erik Foverskov, København
har i mange år rejst på kryds og tværs i
Rusland, hvilket blandt andet har bragt
ham til Kamtjatka og senest Wrangeløen.
I foredraget vil han fortælle om og vise
billeder fra sine rejser til disse to steder.
19. november
Fynske sagn og eventyr fortalt på fynsk
ved sognepræst Agnete Holm Hvidt,
Odense
26. november
I Osvalds vise-univers.En musikalsk
rundrejse i Osvald Helmuths enorme univers, hvor Stig Nørregaard, Ry, fortolker
en stribe af Osvalds viser og fortæller om
denne store kunstners turbulente liv. Undervejs bliver du indbudt til fællessang.

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.

Det dufter lysegrønt af græs
Månedens salme i maj er ”Det dufter
lysegrønt af græs”. Det er en af Sveriges mest elskede salmer, og er også i
løbet af de sidste år blevet en af de mest
afholdte i Danmark.
Den er skrevet af Carl David af
Wirsén i 1889 og er gendigtet af Johannes Johansen i 1985, 1985, 1993, 1995
og 1996. Salmen kom med i den nye

salmebogsudgave fra 2002.
Salmen er en hyldest til sommeren
og lovprisning af alt det, Gud har skabt,
og en påmindelse om, at blomster og
mennesker alle skal visne engang, men
at skaberordet aldrig forgår. Salmen kan
høres: wwwdendanskesalmebogonline.
dk og den er nr. 725 i salmebogen.
Laila Groes

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
Hver blomst bliver hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.

Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.

Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny bliver himmel ny bliver jord,
en verden grøn af grøde.
Kom. Jesus snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.

Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundelig må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud din skabervilje.

SE OGSÅ www.hanstausenssogn.dk

Skriv til Kuréren - den skriver til dig
Mail: Kureren@aaloekkekvarteret.dk
MMS billeder til: 29 29 13 52

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
Hus til leje

Vores hus, Åløkkevænget 8, på
ca. 160 m2 + kælder lejes ud
fra august måned. Leje: 12.500
kr./md. + forbrug.
Er du interesseret? Ring på 66
11 81 15 eller 22 59 31 74.
Hilsen Rikke & Jacob

OPSLAGSTAVLEN hænger altid på
næstsidste side. Her bringer vi meddelelser fra beboer til beboer. Opslag er
gratis. Gælder ikke boligannoncer. Mail
til: kureren@aaloekkekvarteret.dk
POKALHYLDEN - er det sted i Kuréren, hvor du kan prale af egne eller
børns sportspræstationer. Send billede
og tekst til: Kureren@aaloekkekvartet.
dk. Eller mms til 29 29 13 52.

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.
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.

MEDALJER I HAMBURG - Søstrene Freja, Mia og Emilie Juel Jensen fra Ny
Kongevej deltog sammen med 14 klubkammerater fra Odense Skøjteklub i kunstskøjteløbskonkurrencen Michel Cup i Hamburg i weekenden 4-5 april. Freja på 12
år (tv.) vandt rækken for løbere op til 17 år. Emilie (i midten) fik en flot 3. plads i
rækken for piger på 8 år, og Mia (th.) fik en hæderlig 6. plads i rækken for piger
på 10 år. Tekst og foto: Thomas Agermose Jensen

Dåb
23. marts: Aya Juel Damgaard,
Ørstedsgade 31, 1. -4

12. april: Jasmin Edelberg,
Svenstrupvej 31.b, Skt. Klemens
13. april: Clara Carolina Søborg,
Christen Kolds Vej 19

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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KALENDEREN

Åløkke fåreholderlaug
afholder lammespisning
lørdag d. 30. aug. kl. 18
i spejderhytten ved Åløkkeskoven

Menu:
Helstegt lam
med flødekartofler og salat
Øl, vin og vand købes til en god pris

Pris:

Voksne: 100,Børn (under 14 år): 50,B
Der medbringes selv service og bestik.

MAJ
23: Første spadestik til Ny
Kongevejs træer kl. 14
JUNI
8: Festgudstjeneste og ny
kunst i kirken kl. 10.30
9: Pinsegudstjeneste
i Eventyrhaven kl. 10.30
22: Store Brændedag ved
bålpladsen kl. 13-15
22: Gudstjeneste med jazz
på Brummers Plads kl. 15
23: Sankthansbål kl. 20
AUGUST
10: Gudstjeneste i haven, Prins
Valdemars Vej 3 kl. 10.30
14: Seniorudflugt til
Sønderjylland
30: Lammespisning kl. 18 i
spejderhytten ved skolen
SEPTEMBER
10: Palle Vennekilde i Onsdags-caféen kl. 14.30
17: Per Hammerich i Onsdagscaféen kl. 14.30
23: Koncert med beatsalmer i
kirken kl. 19.30
24: Niels Lysbjerg i Onsdagscaféen kl. 14.30

Åløkkens Fysioterapi
Børnene kan hygge sig medSpeciel
snobrød
erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister
!
OKTOBER
og skumfiduser over bålet.
1: Erik B. Jørgensen i Ons-

dagscaféen kl. 14.30
8: Jørgen Thomsen i OnsdagsProfessionel behandling og træningsplanlægning
caféen kl. 14.30
Tilmelding senest d. 23. august til Gustav på
30: Fyns biskop, Tine LindTlf.: 36 89 66 66
hardt, i kirken kl. 19.30
tlf: 66114679 eller sorenfink@nalnet.dk
Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk

Har du vand i kælderen?

50/10 Mbit/s

Mail til: vandikaelderen@gmail.com

for kun 269,- 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. 219,- (pr. måned)
(GRATIS oprettelse)

RIS
NY P 014 12,5/2,5 Mbit/s
kr. 169,- (pr. måned)
IL 2
Tlf.: 70 13 03 39
APR
(GRATIS oprettelse)
www.nal-medienet.dk
2/0,5 Mbit/s

kr. 119,- (pr. måned)
(GRATIS oprettelse)
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