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Hav en god sommer
Kuréren udkommer ikke i juli og
august. Men mailboksen holder aldrig
ferie. Så skriv endelig.
Dette blad er sidste nummer af Kuréren
inden sommerferien. Men det betyder jo
ikke, at kvarteret går i stå. Der foregår
en masse de næste tre måneder, og det
skulle det første blad efter sommerferien
gerne afspejle.
Redaktionen opfordrer derfor jer alle
til at sende tekst og (især) billeder ind,
når der sker noget de næste tre måneder, som I synes fortjener at komme i
bladet. Det kan være sportspræstatioer til
Pokalhylden, reportage fra hyttetur med

skolen, sjove billeder fra en gadefest,
eller noget helt tredje, der foregår i juni,
juli og august. Det kan også være, du har
en kommentar til trafiksituationen. Den
ændrer sig jo i to omgange. Første gang
15. juni, når Odins Bro åbner og anden
gang 28. juni, når Thomas B. Thriges
Gade lukkes for gennemkørende trafik.
Næste blad udkommer ikke før 6. september. Men husk deadline: 24. august.
Du kan maile tekst og billeder til:
kureren@aaloekkekvarteret.dk.
Hav en god sommer - og pas godt på
hinanden i trafikken.
Hans Faarup
Åløkkekvarterets Grundejerforening

Næste nummer udkommer 6. september

Deadline: 24. august

Deadline for Kuréren er altid næstsidste søndag før det udkommer.
Bladet udkommer første lørdag i måneden. Omdeles i løbet af weekenden
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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Sankthansbål 23. juni

Båltaler Berthelsen
Nu skal man normalt være forsigtig
med at gentage en succes, men vi vover
det ene øje og har igen bedt kverterbogforfatteren Anders W. Berthelsen
om at tale ved grundejerforeningens
sankthansbål, 23. juni på Den Gamle
Golfbane.
Anders W. Berthelsen,
61, holdt båltale hos
os i 2002, og siden har
han ikke bare udgivet
endnu flere bøger, men
er også hele to gange
blevet valgt ind i Odense Byråd for
Socialdemokraterne. Her er han medlem
af By- og Kulturudvalget. Og han er det
eneste byrådsmedlem, der har deltaget i
samtlige byråds- og udvalgsmøder i sin
valgperiode.
Han er cand. mag i dansk - med engelsk som bifag, har i mange år arbejdet
som journalist og redaktør. blandt andet
på Fyens Stiftstidende, Radio Fyn, TV
2, Sermitsiaq, Avisen Fyn, Skulkenborg
Tidende og Højskolebladet.
I Odense er han nok mest kendt for
sin serie af bøger om byens kvarterer.
Anders W. Bertelsen har skrevet om
Skibhuskvarteret, Bolbro, Dalum-Hjallese, Hunderup-Munkebjerg, Tarup-Paarup, Korsløkke-Tornbjerg ... men endnu
ikke ikke om Åløkkekvarteret.

Anders W. Berthelsen har flere gange deltaget i politikermøder i Åløkkekvarteret. Som
her i 2012, da der blev diskuteret trafikløsninger på et møde i Åasen. Måske sad han
allerede dér og spekulerede over, hvad kan skulle sige i båltalen. Foto: Kuréren.
Han berører dog kvarteret en smule
i sin seneste bog, der er en 40-års-jubilæumsbog for Næsby Antennelaug.
Og i øvrigt Anders W. Berthelsens bog
nummer 50.
Den seneste halve snes år har
Berthelsen også kunnet skrive doktor
som titel, idet han hver mandag holder

Hekse og høkerbajere
Aflevér din heks inden kl. 20 og deltag
i årets heksekonkurrence. Her er programmet for santkhansaften
Åløkkekvarterets Grundejerforenings sankthansbål
på Den Gamle Golfbane
følger samme program som
de seneste år. Datoen er 23.
juni, og I er velkomne til at komme allerede klokken 18 og holde fællesspisning
med medbragt mad. Den kommunale
grillplads er til fri afbenyttelse.
Fra klokken 19 til 20 er der aflevering
af hekse. Du kan godt sætte hekse på
bålet efter kl. 20, men de indgår ikke i
bedømmelsen. Klokken 20.30 giver vi

præmier for årets hekse, som kåres efter
nogle kriterier, dommerne finder på,
mens de bedømmer dem.
Båltalen holdes kl. 21 og bålet tændes
derefter. Når ilden har godt fat, synger vi
de omdelte sange.
Åløkke Skovlaug triller endnu en
gang en trailer ind på pladsen, hvorfra
de sælger øl og sodavand ... og så er der
faktisk ikke andet på programmet. Benyt
den hyggelige og stemningsfulde aften
til at mødes med naboer, genboer, baggenboer, over- og underboer, andre børns
forældre eller måske nogen af dem ovre
fra Jernbanevej.
Hans Faarup
Åløkkekvarterets Grundejerforening
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konsultation over sproglige lidelser som
Sprogdoktoren på Fyens Stiftstidendes
bagside.
Tag godt imod Anders W. Berthelsen,
når han holder båltalen 23. juni kl. 21.
Hans Faarup
Åløkkekvarterets Grundejerforening

Hjælp os til
Store Brændedag
Søndag før sankthans samler vi altid
brænde i skoven til bålet. Derfor kalder
vi den dag Store Brændedag. Den dag
falder i år søndag den 22. juni. Vi mødes
ved bålstedet kl. 13 og sanker brænde til
kl. 15.
Denne ene dag om året har grunderforeningen tilladelse til at køre bil på
skovstierne, så vi plejer at have to biler
med trailer i fast rutefart mellem sankestederne og bålpladsen. Så man skal ikke
selv slæbe grenene
Grundejeforeningen giver som sædvanlig øl, vand og pølser i gavmilde
mængder til de flittige sankere.
Grundejerforeningen

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

Foto: Hanne Josefsen

Gudstjeneste i
præstegårdshaven
Søndag den 10. august kl. 10.30 på Prins Valdemarsvej 3.
Orglet bliver denne søndag erstattet med en violin, og efter gudstjenesten bydes der på grillpølser med det hele, en øl eller vand og
en kop kaffe. I tilfælde af regn trækker vi indendørs. Vel mødt.
Laila og Tyge

KONTINGENT
175 kroner årligt pr. husstand, både
ejere og lejere kan blive medlemmer. Meld dig ind på mail:
alexanderdanker@hotmail.com

... og på Brummers Plads med jazz

VELKOMMEN Har du fået nye
naboer? Fortæl os det, så kikker vi
forbi med et velkomstbrev.

Det er blevet en god tradition, at vi en
søndag i juni rykker gudstjenesten ud i
det fri på Brummers Plads ved Odense
Fagskole. Christian Søgaard Jazz Trio

Søndag den 22.juni kl. 15 på Brummers Plads.
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med Christian Søgaard, keyboard, Erik
Sørensen, klarinet og Jens Holgersen,
kontrabas, leverer musikken, og en kop
kaffe til at slutte af med vil der også
være. I tilfælde af regn rykker vi indendørs på Odense Fagskole.
Laila Groes, præst

Skal vi have
et bådelaug?

Nye kirsebærtræer

På opfordring af bådejere i kvarteret har
grundejerforeningens
bestyrelse haft en løs
snak om, hvorvidt man
kunne stifte et bådelaug i

Rådmand Jane Jegind svang rutineret spaden med hjælp fra Myhr (delvis skjult) samt
Mikal Dyred og Anders Ellegaard (med kasket). Foto: Connie Juel Clausen

Rådmands første
sidste spadestik
Rådmand Jane Jegind (V) kom ud for
to førstegangsoplevelser, da hun 23.
maj hjalp med at plante træ nummer
18 på Ny Kongevej.
Som by- og kulturrådmand er Jane Jegind efterhånden ret trænet i at tage første
spadestik. Der er snart ikke den skovlegeplads eller hundeskov eller supercykelsti, der ikke markeres med et første
spadestik, men 23. maj var rådmanden
for første gang i sin politiske karriere
inviteret til at tage et sidste spadestik.
Forklaringen var den simple, at kommunens folk hurtigt havde fældet 15
træer på Ny Kongevej og næsten lige så
hurtigt plantet 17 nye. Det sidste hul lod
de - efter ønske fra grundejerforneningen
og Ny Kongevejs Trælaug - være tomt,
indtil der var plads i rådmandens travle
gravekalender til at hun kunne komme
forbi.
60 beboere til spadestik
Det kunne hun så på denne fredag, der
blev indledt med heftig regn, hvorefter
solen brød igennem en time før træet
skulle i jorden.

Over 60 børn og voksne samledes om
hullet ud for Ulla og Nils Aaskovs hus
på Ny Kongevej 31, hvor det sidste af de
nye fem meter høje japanske kirsebæertræer lå klar til at blive sat til rette i hullet
under ledelse af anlægsgartnerne Mikal
Dyred og Anders Ellegaard.
Grundejerformand Carsten Myhr
fortalte de fremmødte, at de overværede
et historisk øjeblik med indvielsen af
Danmarkshistoriens første POP-projekt.
Hvad er nu det for noget?
POP står for Privat-Offentligt-Partnerskab. Ordet er skabt til lejligheden og
minder - ikke helt utilsigtet - om forkortelsen OPP - Offentligt-Privat-Partnerskab.
OPP er en måde at håndtere offenlige
opgaver i samarbejde med private virksomheder. Princippet har de seneste 10
år bredt sig fra England ud over Europa
og er såmænd også nået til Odense, hvor
Danmarks hidtil største OPP-projekt er
det kommende musik- og teaterhus til
600 millioner kroner.
Det er jo meget fint med sådan et sam(Fortsættes næste side)
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kvarteret.
Det lyder måske lidt skørt, al den
stund vi er et villakvarter beliggende
midt på en ø i skovnære omgivelser. Men kvarteret udgør også den
vestlige del af Odenses inderhavn,
så vi bor tæt på vand. En bådejer i
kvarteret har spurgt bestyrelsen, om
grundejerforeningen ville arbejde
for at få anlagt en bådrampe inderst i
Odense Havn.
Det vil vi umiddelbart ikke, men
bestyrelsen lurer på, om man i stedet
kunne få kommunen til at se på det
lukkede anlæg ved det gamle stålskibsværft på Havnegade 100. Kunne
man her fra den gamle bedding, hvor
A.P. Møller søsatte sine skibe i gamle
dage, skabe en rampe for byens bådejere, som dermed kunne sætte både i
vand tættere på fjorden?
I den forbindelse foreslår vi interesserede at gå sammen i et bådelaug
for Åløkkekvarteret. Eventuelle
idémænd må gerne henvende sig til
grundejerforeningen, som kan være
behjælpelig med at stifte et bådelaug,
da grundejerforeningens formål er et
støtte initiativer til gavn for kvarterets
beboere. Og det kunne jo være, at det
gav nogle muligheder for de beboere,
der ikke har båd. Hvem ved?
Myhr/Hans Faarup
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

Udvalg ser
på grønt lys
Grundejerforeningen
har modtaget flere
henvendelser om grønt
lys i kvarterets nye
lyskurve på Grønløkkevej, Rugårdsvej og Åløkke Allé. Især
opfattes det grønne lys for cyklister,
der skal krydse Rugårdsvej fra Åløkke
Allé som meget kort. Og det grønne
venstresvingslys for cyklister der skal
ned ad Store Glasvej har tilsyneladende svært ved at opdage cyklister.
Vi har derfor nedsat et lyskurvudvalg bestående af to bestyrelsesmedlemmer, som den kommende tid
vil bevæge sig rundt med stopur og
cykel for at aktivere grønt lys og se,
hvor længe der er grønt de forskellige steder. Så har vi materiale at
bygge en eventuel henvendelse til
kommunen på. Har du bemærkninger til lyskurvudvalget, kan du maile
til: gyldenbrand@live.com eller
hkl@nalnet.dk.
Hans Faarup

Parkering på
Mogensensvej
Nogle beboere på Mogensensvej har spurgt,
om grundejerforeningen kan gøre noget for
at afhjælpe problemer
med parkering. Det kan til tider svært
her og på Ny Kongevej at parkere sin
egen bil på grund af de mange, der har
ærinde i Pakhusgården.
Det er et tilbagevendende problem,
og vi har haft mange samtaler med
firmaet Olav de Linde, som ejer Pakhusgården. Firmaet siger, at det ikke
har pligt til at sørge for parkering til
sine lejere og gæster. Da det samtidig
er lovligt at parkere på offentlig vej
- som Ny Kongevej og Mogensensvej
er - kan vi ikke nå længere. Bortset
fra i de tilfælde, hvor parkeringen er
ulovlig, for eksempel ud for indkørsel eller for tæt på et kryds. Så kan
enhver anmelde det til politiet. Det
kan enhver bilist i øvrigt også gøre,
hvis en grundejer ulovligt blokerer en
offentlig vej for parkering.
Myhr/Hans Faarup
Grundejerforeningen

Nye kirsebærtræer
Trækvinden AnneMette Homburg,
hvis indsats
måske kan danne
skole for lignende
projekter i resten
af landet. Herren
til venstre er Jan
Tofte-Hansen fra
nr. 32.
Foto: Connie Juel
Clausen

(fortsat fra forrige side)
arbejde mellem offentlige myndigheder og private firmaer. Men hvad med
private borgere?
Den måde, udskiftningen af træerne på
Ny Kongevej er skruet sammen, er faktisk aldrig set før i Danmark. Så det var
en historisk begivenhed, da Danmarks
første POP-projekt blev indviet af Jane
Jegind.
Meget passende i øvrigt, eftersom det
var hende, der fandt på navnet POP.
2500 kroner pr. husstand
Inden det første sidste spadestik sagde
Jane Jegind blandt andet:
- Vi har 23.000 træer langs vejene i
Odense Kommune. Det er ikke så, men
vi vil faktisk gerne have flere. Vi har
også en træstrategi, om at vi gerne vil
have plantet flere træer, sådan at hver
gang der bliver fjernet et, skal der i hvert
fald komme et nyt og også gerne to.
Derfor takkede hun beboerne på Ny
Kongevej, hvor de beboere, der er med i
projektet, har betalt 2500 kroner pr. husstand. Aftalen er, at kommunen betaler
resten og sørger for at de gamle træer
fældes, de nye købes, plantes og beskæres. Og så forpligter beboerne sig til at
passe ”deres” træ. (Se pasningsråd side
12).
Flere træer end før
Jane Jegind tog de første af de sidste spadestik sammen med grundejerformand
Carsten Myhr, hvorefter de lidt mere rutinerede anlægsgartnere afsluttede opgaven med at pakke jorden omkring træet,
sætte støttestolper i jorden og binde træet
forsvarligt fast med gummiremme.
Så gav grundejerforeningen øl og
vand, mens kommunen gav kager til alle
fremmødte i dagens anledning.
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Marlene Kjeldsen (th.) stod for det festlige arrangement i det fri. Foto: Kuréren

De japanske kirsebærtræer hedder på
latin Prunus serrulata ”Kanzan”. De er
kendetegnet ved deres smukke blomstring
og høstfarver. Træerne har en særlig lige
og tyk stamme, fordi det japanske kirsebærtræ er podet for enden af stammen.
Foto: Kuréren
Hvis du er vant til at gå tur på Ny Kongevej, tænker du måske: ”hmm, hvordan
kan de plante 18 træer, når der kun er
fældet 15?” ... og svaret er, at kommunen
har plantet træer både hvor der før stod
træer, og hvor der ingen træer var. Så der
er i dag tre træer flere end før.
Landskabsarkitekt Bo Seidelin Hune

Nye kirsebærtræer
Laila Groes
foretog dagens
anden afsløring.
Foto: Connie
Juel Clausen

har repræsenteret kommunen i forhandlingerne om, hvordan træerne skulle
udskiftes. Den anden part i sagen er ny
Kongevejs Trælaug under ledelse af
Anne-Mette Homburg, Ny Kongevej 12,
og Marlene Kjeldsen fra grundejerforeningen (hun bor i nr. 39).
Bo Seidelin Hune roste beboernes vigtige og flotte bidrag og det store arbejde
fra trælauget med at besøge alle husstande på vejen og samle opbakning fra
så mange af dem til POP-projektet.
Grundejerforeningen pusler i øvrigt
med at invitere andre beboerforeninger i
kommunen til at få en rundvisning på Ny
Kongevej og en forklaring om, hvordan
vi har gjort her. Det kan måske inspirere
andre til et lignende privat-offentligtpartnerskab.
Præstens kirsebærtræ
Inden rådmanden forlod Ny Kongevej,
var der imidlertid endnu en afsløring, der
skulle foretages.
Præst Laila Groes fik ved sit 25-års-

Der må ikke
brændes
haveaffald

Det kan være fristende at
brænde sit haveaffald
af i baghaven, men i
Odense Kommune er
det kun tillad 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.
Til rekreative formål (for hyggens
skyld) må der hele året afbrændes
brænde i form af rent, tørt træ, på
særligt indrettede bålpladser.
Grundejerforeningen

Konfirmander og
konfirmation 2015
Nu ved du, hvorfor en af klinkerne har
tekst. Foto: Connie Juel Clausen
jubilæum sit eget træ på ny Kongevej i
gave fra grundejerforeningen. Det blev
vedtaget, at det blev træet ud for nummer
31, og Laila Groes fik derfor til opgave
at afsløre den fortovsklinke, der markerer, at dette er hendes træ.
Så nu kan du og alle andre, der læser
Kuréren, forklare undrende gæster på
spadseretur, hvorfor en af de klinker, der
ligger på Ny Kongevej, bærer inskriptionen ”Lailas Træ”.
Hans Faarup
Åløkkekvarterets Grundejerforening

Uanset hvilken
skole du skal gå på
i 7. klasse, er du
velkommen til at
blive konfirmeret i
Hans Tausens Kirke.
Så går du i 6. klasse nu, og vil du
gerne konfirmeres i Hans Tausens
Kirke i 2015, bedes du møde op
onsdag den 11. juni kl. 16.30 i kirken,
så vi kan hilse på hinanden. Jeg vil
fortælle om det at gå til præst - om
undervisningen og undervisningstidspunkter og dage.
Konfirmationsdatoer 2015 er 9. og
10. maj kl. 10.30. Husk at tage dine
forældre med. Er du forhindret i at
komme 11. juni kan du tilmelde dig
til Laila Groes lgr@km.dk.
Laila Groes

Vi ønsker beboerne på Ny Kongevej 10 tillykke
med den flotte renovering af tag, vinduer og
facade og vil gerne sige tak for godt samarbejde.
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Konfirman

Før vi går på
Vi har lige haft konfirmation i Hans
Tausens Kirke. Et par timer før alle kirkegæster og konfirmander kom i kirken
gik jeg og tænkte: gad vide, om alle ved,
hvad der foregår inden, vi kan holde
konfirmation med over 300 gæster. Det
er trods alt en stor fest. Der er faktisk
mange ting der skal være på plads, inden
vi går i gang.
Alt det med at lære
at blive konfirmand,
det tager præsten og
sognemedhjælperen
sig af over ni måneder.

Men præsten skal skrive en festlig prædiken og indøve konfirmationen sammen med
konfirmanderne.
Der skal øves musik og korsang for både
børn og voksne. Solister på henholdvis
saxofon og violin skal sættes ind i programmet. Der skal laves og printes salmeark ud,
for på sådan en dag har vi ikke salmebøger
nok, og det er også mere festligt med personlige salmeark.
Jeg som kirketjener skal sørge, for at der
er siddepladser til alle, så der skal tages
stole ned fra loftet.
Kirkeklokkerne skal både kime og ringe
denne dag. Der skal pyntes med blomster i
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kirken og forhallen. Varmen skal der skrues
ned, for ellers så ...
Nye stearinlys i lysestagerne, og der
sætters 12 ekstra lys på alteret, som skal
symbolisere de12 apostle.
Lyden på mikrofonerne skal skrues op,
for at alle kan høre præsten.
Navneskilte på stolene og grønne poser,
fyldes med bibler og telegrammer.
Flaget hejses, og præsten skal have sin fine
lyse messehagel på.
Inden konfirmanderne går ind i kirken,
samles de i et rum og aftaler lige de sidste
detaljer, og derefter er der opstilling til at
gå ind i kirken. Kirketjeneren går med en

nder 2014

trykknap i lommen, så hun kan give besked
til organisten, nu er bedeslagene slut ... og
start så med at spille. så vi kan komme i
gang.
Alle har deres fineste tøj på, også vi
ansatte i kirken. Vi gør altid lidt mere ud
af håret, læbestiften og tøjet. Det sender et
godt festsignal.
Rengøringen skriver jeg ikke om. Det er
kedeligt.
Godt vejr er altid bestilt, men i år kom
bønnen ikke helt frem.
Når konfirmanderne konfirmeres, sidder
jeg meget tæt på og ser den stemning/oplevelse, de har med præsten. Det er som

om de er i deres eget rum. Lidt rysten på
hænderne, dybe vejrtrækninger og god
øjenkontakt. En enkelt konfirmand har dog
overskud til lige at se sig over skulderen
på sin familie i kirkerummet når hans navn
bliver nævnt.
Forældrene er så stolte, når de ser deres
børn blive konfirmeret, og der fældes også
ofte en tåre, når konfirmanderne kommer
ind i kirken sammen med præsten i deres
fine, nye tøj.
Der kommer også en fotograf og tager det
store billede af holdet.
Bagefter kæmper familierne for at tage et
fælles billede af de kønne konfirmander.
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Derefter forlades kirken med en rose i
hånden, og nogle hentes i fine biler, motorcykler og en blev hentet i trillebør, og så er
det festen, der venter derhjemme.
Det er en af mine bedste arbejdsdage
i Hans Tausens Kirke, da alle er glade,
spændte og der er masser af smil.
Havde vi en lystavle på kirkens udendørsgavl skulle der stå:
Vi holder fest i dag.
Tekst og foto:
Hanne Josefsen

Så er vi kommet
i historisk arkiv
Siden Åløkkekvarterets
Grundejerforening blev
stiftet i 1916, har der
hobet sig en del referater, fotografer, udklip,
breve og andre effekter op. Dem
har vi hidtil pakket i flyttekasser og
slæbt videre fra formand til formand.
Men det er slut nu. Hele foreningens
arkiv, som fyldte tre flyttekasser, blev
i maj overdraget til Historiens Hus i
Odense. Arkivet har lovet, at der ikke
bliver kasseret noget af det materiale,
uden at vi bliver kontaktet først. Og
foreningens medlemmer har til enhver
tid mulighed for at se, fotografere og
afskrive arkivmaterialet. Historiens
Hus holder til på Klosterbakken 2 og
kan kontaktes på 65 51 10 30.
Myhr/Faarup

Vil du være spejder?
Går du i 0-4. klasse, kan du blive
spejder hos Gråbrødre Gruppe, der er i
spejderhytten ved tennisbaner og fårefold bag Åløkkeskoven. Som spejdere
laver vi mange spændende ting. Mad
over bål, løb i skoven, leg og meget
andet. Vi kalder os ulveunger og har
møde torsdag kl. 18.30-19.45. Du kan
bare møde op eller kontakte Lauge
Vestergaard på 22 18 88 61.

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

11. og 18. september er der mulighed for at komme helt tæt på det nye havnekontor
(bygningen til højre) og den helt nye Odins Bro. Billedet her er taget den smukke
septembermorgen i 2013, da det første brofag ankom fra Kina. Foto: Kuréren

Kom gratis med på
rundvisning i havnehuset
Har du lyst til at se, hvordan Odins Bro ser ud fra
kommandobroen i det nye
havnekontor på Odense
Havn? Så kan du deltage
i en rundvisning arrangeret af grundejerforeningen og Odense Havn. Første
rundvisning er 11. september kl 18-20.
Den gentages ugen efter, 18. september
kl. 18-20, for dem, der ikke nåede med i
første omgang. Der er nemlig kun plads
til 30 deltagere.
Vi skal se og høre om Odins Bro og
det iøjnefaldende havnekontor. Der er rig

mulighed for at få svar på alle spørgsmål
om havnen og kanalforbindelsen. Rundvisningen er gratis og kun for medlemmer af Åløkkekvarterets Grundejerforening. Tilmelding skal ske på mail til:
gyldenbrand@live.com.
PS: Vi er i gang med at planlægge en
rundvisning under jorden, nemlig i det
nye - og meget dybe - vandbassin, der
er gravet ned ved Langesøstien. Mere
information om dette arrangement følger
i septembernummeret af Kuréren.
Peer Jochumsen/Faarup

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

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

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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Konfirmander Hans Tausens Kirke 2014

KONFIRMANDER LØRDAG DEN 10. MAJ - Bageste række fra venstre: Mathilde Dons Graversen, Sofie Vingum Andersen, Anna
Wehrenfeldt Kristoffersen, Gertrud Vølund, Emil Grønholdt Hansen, Villas Nygaard Byrne, Frederik Skriver Jochumsen, Christian Pedersen, Gustav Benedikt Bojsen- Møller, Magnus Vad Rasmussen, Nikolai Baden Frederiksen. Forreste række fra venstre:
Liv Anna Jørgensen, Maria Aaskov, Julie Alberte Stræde Christensen, Sofie Brandi Jensen, Cecilie Elisabeth Jensen.

KONFIRMANDER SØNDAG DEN 11. MAJ - Bageste række fra venstre: Emilie Hvidtfeldt Nedergaard, Johanne Kokborg Pedersen, Anna Schoubo Isaksen, Jonas Rebsdorf Jensen, Oliver Andreas Nørgaard Bruun, Aske Rye Ganderup. Forreste række fra
venstre: Mathilde Kær Snerling; Caroline Banke Holm, Magnus Kingo Thruelsen, Niels Leo Skovdal.
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Nye kirsebærtræer

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke

Søndag 8. juni kl. 10.30
Pinsedag
Festgudstjeneste i anledning af pinsen,
sognegårdens 25-års-jubilæum og afsløring af ny kunst. Spirekoret synger
ved gudstjenesten, og efter gudstjenesten byder vi på et glas cremant og lidt
chokolade.
Ved Laila Groes
Søndag 15. juni kl. 10.30
Trinitatis søndag
Mattæus 28,16-20; dåbsbefalingen
Efter gudstjenesten er der mulighed
for at spise sammen (sidste gang inden
sommerferien). Pris for maden: 30 kr.
Ved Laila Groes
Søndag 22. juni kl. 15
Gudstjeneste med jazz på Brummers
Plads (ved Odense Fagskole)
Se omtale i bladet.
Ved Laila Groes
Søndag 29.juni kl. 10.30
Anden søndag efter trinitatis
Lukas 14.25-35; ”Salt er en god ting,
men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen?”
Ved Hans Jørgen Jeppesen
Søndag 6. juli kl. 10.30
Tredje søndag efter trinitatis
Lukas 15.11-32; Lignelsen om den
fortabte søn
Ved Regina Ljung
Søndag 13. juli kl. 10.30
Fjerde søndag efter trinitatis
Mattæus 5.43-48; ”Elsk jeres fjender
og bed for dem der forfølger jer”
Ved Laila Groes
Søndag 20. juli
Ingen gudstjeneste. Vi henviser til
nabokirker.
Søndag 27. juli kl. 10.30
Sjete søndag efter trinitatis
Mattæus 19.16-26; ”Du er Peter, og på
den klippe vil jeg bygge min kirke”
Ved Laila Groes
(Fortsættes næste side)

Landskabsarkitekt Bo Seidelin Hune deltog i det sidste spadestik på Ny Kongevej og
gav gode råd til beboerne. Klip eventuelt denne side ud og gem den, så har du en
manual til at passe på nye vejtræer.
Foto: Connie Juel Clausen

Sådan passer du de nye
træer ... og de gamle
Landskabsarkitekt Bo Seidelin Hune
fra Odenes Kommune har en række
råd om pasning af kirsebærtræerne på
Ny Kongevej.
Det er nemlig en del af
aftalen mellem Ny Kongevejs Trælaug og kommunen, at beboerne tager
ansvar for de nye træer i
den første svære tid. Sådan skal de 18
nye træer passes:
- De 18 nye træer skal vandes af beboerne hele sommeren, så længe det er tørt
i vejret.
- Hvert træ vandes med 20-30 liter
vand to gange om ugen.
- Hvis der kommer en periode med
regn, er det ikke nødvendigt at vande.
- Hvis man skal på ferie, kan man fint
give træet ekstra vand, og så kan det godt
klare sig for eksempel en uge uden at blive vandet. Aftal eventuelt med naboen, at
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de vander træet mens man er væk.
- Det er bedst at vande oven på jorden
inden for den vold der er lavet af jorden.
Så kommer vandet direkte ned til træets
rødder. Man kan også vande i plastrørret.
- Jorden omkring træet vil sætte sig
og derfor fylde mindre med tiden. Der
er derfor udlagt for meget jord omkring
træet i dag.
Pas på med parkering
Pas på de nye, men også de gamle træer.
- Lad være med at parkere tæt på
træerne og deres rødder. Så bliver jorden
tætpakket, og træets rødder kan ikke få
luft.
- Lad være med at sprøjte i nærheden
af træer. Det kan svække træerne og
trænge ned til grundvandet.
- Lad være med at bruge salt om vinteren - i hvert fald i nærheden af træerne.
Salt svækker og udtørrer træerne.
Bo Seidelin Hune
Landskabsarkitekt, Odense Kommune

Onsdagscaféens
efterårsprogram

i Hans Tausens Kirke

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

Gudstjenester
(Fortsat fra forrige side)

Karen Blixen i Afrika. Set på Blixen.dk
5. november
En beretning om Karen Blixens 12 år i
Afrika. Foredraget holdes af tidl. oversergent i Jægerkorpset og manuskriptforfatter Knud Hedin, København. Beretningen ledsages af billeder fra Kenya 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.Vi begynder med
en lille kort gudstjeneste ved sognepræst
Laila Groes og derefter 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.

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

13

Søndag 3. august kl. 10.30
Syvende søndag efter trinitatis
Mattæus 10.24- 31; ”Hvad jeg siger
jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad
jeg hvisker jer i øret, skal I prædike
fra tagene”.
Ved Laila Groes
Søndag 10. august kl. 10.30
Ottende søndag efter trinitatis
Mattæus 7.22-29; ”Enhver som hører
disse ord og handler derefter, skal
ligne en klog mand, der har bygget sit
hus på klippen”.
Gudstjeneste i præstegårdshaven,
Prins Valdemarsvej 3 (hvis det regner
- men det gør det ikke - trækker vi ind
i stuen). Orglet er denne søndag erstattet af violin, og efter gudstjenesten
er der grillpølser med det hele.
Se omtale i bladet.
Ved Laila Groes
Søndag 17. august kl. 10.30
Niende søndag efter trinitatis
Lukas 12.32-48; ”Enhver som har fået
meget, skal der kræves meget af.”
Ved Laila Groes
Søndag 24. august kl. 10.30
10. søndag efter trinitatis
Mattæus 11.16-24; ”Hvad skal jeg
sammenligne denne slægt med? Den
ligner børn,der sidder på torvet og
råber til de andre”.Ved Regina Ljung
Søndag 31. august kl. 10.30
11. søndag efter trinitatis
Lukas 7.36-50;” hendes mange synder
er tilgivet, siden hun har elsket meget”
Ved Aage Møller
Søndag 7. september kl. 10.30
12. søndag efter trinitatis
Mattæus 12.31-42; Et træ kendes på
frugten. Ved Laila Groes
Gudstjenester på Lille Glasvej
12. juni kl. 13.30
3. juli kl. 13.30
7. august kl. 13.30

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.

Flammerne er mange,
lyset er et
Juni måneds salme er ”Flammerne er mange, lyset er et”
nr. 335 i Den Danske Salmebog. Den er skrevet af Anders
Frostenson i 1972 og 1986 og er gendigtet af Henrik E.
Fredriksen i 1985 og 1993. Forlæg for salmen er Paulus
1. brev til Korintherne kapitel 12, der handler om åndens
gaver og virkemidler - om at brænde igennem og brænde
sammen. Tænde en ild i andre, og om hvordan kærligheden og Gud er. Melodien er
skrevet af Olle Widestrand og den kan høres www.dendanskesalmebogonline.dk.
Laila Groes
Flammerne er mange, lyset er et,
lyset Jesus kristus,
flammerne er mange, lyset er et,
vi er et i ham!

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.

Grenene er mange, træet er et,
træet – Jesus Kristus,
grenene er mange, træet er et,
vi er et i ham!
Gaverne er mange, Ånden er en,
Herren Jesus Kristus,
gaverne er mange, ånden er en,
vi er et i ham!
Kaldene er mange, Herren er en,
Herren Jesus Kristus,
kaldene er mange, Herren er en,
vi er et i ham!
Lemmerne er mange, kroppen er en,
Jesu Krist kirke,
lemmerne er mange, kroppen er en,
vi er et i ham!

SE OGSÅ www.hanstausenssogn.dk

Foto: Hanne Josefsen

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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Program for seniorudflugten
14. august til Sønderjylland
8.00:
10.00:
11.15:
12.30:
13.30:
14.00:
14.45:
15.30:
16.30:
17.00:
18.30:

Afgang med bus fra Hans Tausens Kirke. Der
serveres kaffe og rundstykker undervejs
Rundvisning på Grænse- og genforeningsmuseet ved Christiansfeldd
Byvandring i Christiansfeld v. Jørgen Dahl
Middag på Brødremenighedens
Hotel i Christiansfeld
Afgang mod Haderslev
Besøg i Haderslev Domkirke
Afgang mod Hejlsminde
Kaffe i Hejlsminde
Besøg i Hejls Kirke v. Jørgen
Dahl
Afgang mod Odense
Hjemkomst

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.

Brønden i Christiansfeld, hvor
turen blandt andet går til.

Opslagstavlen Pokalhylden
Elscooter sælges

Pæn firhjulet elscooter sælges. Pris:
4000 kr. Den er fire år gammel.
Henv: Berit Funder, Johannevej 4
Tlf: 66 11 33 12/40 25 50 74.

Dåb
20. april: Villads Sejr Hansen,
Kanslergade 32.b, 1.tv
20. april: Cara Wikkelsø Emdal,
Prinsesse Maries Alle 1, 1.
20. april: Emmy Stage Bertelsen,
Rugårdsvej 11, 3.th.
11. maj: Alma Krabbe Ulletved,
Lumbyvej 14

POKALHYLDEN - er det sted, hvor
du kan prale af egne eller børns idrætspræstationer. Send billede og tekst til:
kureren@aloekkekvarteret.dk. Eller
mms til: 29 29 13 52

Dødsfald
Dato for begravelse/bisættelse
2. maj: Mogens Christian Christensen,
86 år
10. maj: Jesper Gangelhoff Nielsen,
52 år
15. maj: Johnny Rodge, 72 år

KIRKEKONTOR: Præstesekretæren
træffes på kirkekontoret ved kirken,
66 12 87 04, onsdag og fredag
kl. 15-17. Henvendelse kan også ske
til sognepræsten.
Mail: hanstausens.sogn@km.dk
KIRKETJENER: Hanne Josefsen,
Tlf. 24 76 99 61. Fridag mandag.
ORGANIST: Irina V. Natius.
Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby.
Tlf. 91 11 16 06
SOGNEMEDHJÆLPER:
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

JUNI
22: Store Brændedag ved
bålpladsen kl. 13-15
22: Gudstjeneste med jazz
på Brummers Plads kl. 15
23: Sankthansbål kl. 20. Tale
kl. 21. Bålet tændes derefter
AUGUST
10: Gudstjeneste i haven, Prins
Valdemars Vej 3 kl. 10.30
30: Lammespisning kl. 18 i
spejderhytten ved skolen
SEPTEMBER
10: Palle Vennekilde i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
11: Rundvisning på havnen kl.
18-20
11: Opstillingsvalgmøde til
menighedsrådet kl. 19.30 i
Kirkenettet
17: Per Hammerich i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
18: Rundvisning på havnen kl.
18-20
23: Koncert med beatsalmer i
kirken kl. 19.30
24: Niels Lysbjerg i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30

OKTOBER
1: Erik B. Jørgensen i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
8: Jørgen Thomsen i OnsdagsBørnene kan hygge sig medSpeciel
snobrød
erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister
caféen! kl. 14.30-16.30
og skumfiduser over bålet.
15: Foredrag om Norge i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
22: Festaften i Onsdagscaféen
Professionel behandling og træningsplanlægning
kl. 14.30-16.30
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

Der medbringes selv service og bestik.

Åløkkens Fysioterapi

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)

12,5/2,5 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

