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Tirsdag den 9. september kl. 19
er der “valgforsamling” i Hans
Tausens Kirke. Det vil sige, at
der i henhold til kirkeministeriets
prøveordning er valg til menighedsrådet for de næste to år.
Normalt vælges et menighedsråd for en periode på fire år. Men
Hans Tausens Kirke tilsluttede
sig i 2012 en prøveordning, hvor
man kun valgtes for to år ad
gangen. Dvs. at der nu allerede
igen er valg hos os.
Valget foregår også på en lidt
mere uformel måde end sædvanlig. Man kan beslutte sig til
at stille op under mødet den
9. september og skal ikke stå
på en formel liste. Vi håber, at
mange kommer og deltager.
Menighedsrådet
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HANS TAUSENS KIRKE

Mellemgaden er
på dagsordenen
Når dette blad læses, kan
der være sket afgørende nyt
om Mellemgaden, som er
vores kvarters forslag om at
anlægge en vej på det gamle
havnespor fra Åløkke Allé til Toldbodgade. Politikerne i by- og trafikudvalget og byrådet holder nemlig møder i
september, hvor Mellemgaden vil være
på dagsordenen.
Det første møde fandt sted 1. september, altså fem dage før dette blad udkom
og efter vores deadline.
Grundejerforeningens og Trafikgruppens forslag om Mellemgaden blev godt

modtaget af politikere og embedsmænd.
Men intet er afgjort, for området mellem havn og jernbane skal skabes om til
et City Campus med 3000 studerende.
Derfor vil politikerne måske foretrække
at bruge havnesporet til en supercykelsti.
Sådan én har vi også sendt forslag ind til.
Vi samarbejder med Kanalvejens
Grundejerforening om en løsning, der
kan afhjælpe den forventede stigning i
trafikken som følge af lukningen af Thomas B. Thriges Gade. Derfor holder vi
vågent øje med den politiske dagsorden.
Carsten Myhr/Hans Faarup
Åløkkekvarterets Grundejerforening

Næste nummer udkommer 4. oktober

Deadline: 21. september
Deadline for Kuréren er altid næstsidste søndag før det udkommer.
Bladet udkommer første lørdag i måneden. Omdeles i løbet af weekenden
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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Menighedsrådsvalg 2014

Gør regnebrættet op
9. september 2014 kl. 19 er der valg til
menighedsrådet i Hans Tausens Kirke.
SÅ KAN vi gøre
regnebrættet op efter første halvdel af
den forsøgsordning,
vi tilsluttede os,
med en periode i rådet på kun to år. Nu
skal der vælges igen for de næste to år.
FOLKEKIRKEN er et velordnet anarki. I
en tid, hvor alt fra børnehaver til brandstationer, hospitaler, skoler og universiteter - fortsæt selv - bliver slået sammen
med hierarkisk ledelse med lang afstand
til borgerne, er folkekirken opdelt i små
enheder. Her er det lokale kendskab
afgørende for vurdering af behov og
fornyelse.
Mange skal køre længere end langt
for at komme frem til hospitalet og føde.
Men når barnet skal døbes, sker det inden
for gå- eller cykelafstand.

MIT LIV FØRER mig nu fra et lille sogn
til et af landets største. Hvad jeg skal
mene om min nye kirke, ved jeg endnu
ikke. Men jeg er dybt taknemmelig over
gennem de sidste 17 år at have været en
del af Hans Tausens Kirkes menighed.
Inklusive de to år tilfældighederne ville,
at jeg blev menighedsrådsmedlem.
Så rigt og mangfoldigt et kirkeliv, så
engagerede mennesker, så smukke gudstjenester i alle former fra sjove kirkevandringer til stille, fredfyldte højmesser.
HANS TAUSENS KIRKE er værd at
værne om. Det er umagen værd.
Jamen ”umagen værd” - er det ikke en
masse bøvl og besvær og spild af tid?
Næ, det er netop op til det kommende
menighedsråd, hvordan man inden for
de givne rammer vil designe arbejdsopgaverne. Nogen formelle krav er der
naturligvis. Men det er menighedsrådet
selv, der leder og fordeler og moderniserer arbejdet.

MÅSKE TÆNKER DU ”jeg er ikke
sådan en, der sidder i et menighedsråd”.
Men det kan være, at det netop er derfor,
at du er repræsentativ for en stor gruppe i
sognet. Det er dig, der er brug for.
Noget skal fornyes, hvis det værdifulde
menighedsliv skal bevares. Kom og vær
med - kom i det mindste og vær med til
af afgøre, hvordan det nye menighedsråd
skal sammensættes.
Kom, hjerte, tag dit regnebræt,
skriv op dit levneds dage,
se til, at du kan sanse ret
og tænke lidt tilbage!
Hvad har du gjort de mange år,
du har i verden levet?
Birgit Boelskov
Afgående menighedsrådsformand
(De citerede linjer er første vers af salmen ”Kom, hjerte, tag dit regnebræt” af
H.A. Brorson)

Annonce

Bolig søges

Børnekoret tager også på udflugter, som her til Odense Zoo sidste forår.
Foto: Hans Tausens Kirke

Vil du synge i børnekor?
Alle børn fra 3. klasse og opefter, som
kan lide at synge, er meget velkomne i
vores børnekor. Korprøverne ligger om

tirsdagen kl. 15.00 -16.00.
Kirkens organist
Irina Natius
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Journalist/sygeplejerske på 30 og 31
år har valgt at rykke teltpælene fra
det jyske mod Fyn. Med en lille ny
på vej leder vi efter en bynær bolig
med plads til den kommende familieudvidelse. I første omgang har leje
fra minimum to år interesse. Vores
tanker om en kommende bolig er
som følger: Min. fire værelser (dvs.
et børneværelse og gæsteværelse ud
over soveværelse og stue). Placeret i
Odense C/M. Adgang til gård/have.
Egen opvaskemaskine, vaskemaskine,
tørretumbler. Det kan være alt fra villalejlighed, rækkehus, villa, lejlighed
etc. Ved lejlighed ydermere altan og
elevator - eller lavtliggende lejlighed
dvs. stue eller førstesal.
Per Colstrup Vinkel
journalist 28 41 28 89

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.

Et hvidt stykke stof med lysestage var dagens alter. Foto: Trine Sørensen

Under åben himmel
i præstegårdshaven
Når en gudstjeneste planlægges holdt
udendørs, er vejret en vigtig faktor.
Søndag den 10. august
var vejret med arrangementet i præstegårdshaven. Under
et gammelt æbletræ
udgjorde et bord med et hvidt stykke stof
altret med kirkens gamle syv-armede
lysestage, et smukt krucifiks og blomster
på.
Alle pladser omkring de runde borde
blev fyldt op, og da kirkens klokker havde lydt og bedeslagene var slået, spillede
Arendse Nordentorp præludiet på violin.
Dagens tekst, prædikenen og salmerne
foregik som vi kender det fra kirken.
Stille som mus gik Frank Lindegaard
Nielsen og Tyge Groes under andre
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Arendse Nordentorp akkompagnerede
Laila Groes. Foto: Trine Sørensen
æbletræer bagest i haven og puslede med
grill, pølser og brød perfekt timet til, at
vi kunne indtage frokosten i forlængelse
af gudstjenesten.
Under kaffen gik snakken hyggeligt
ved bordene, og jeg tror at grundstenen
til en ny tradition blev lagt. Vi er nogen,
der gerne kommer igen næste sommer.
Solveig Stroyer Andersen

Gud og
spaghetti
Hvis du synes, det varer længe, før der bliver grønt ved Store Glasvej, så har du ret
Foto: Kuréren

Ikke særlig
kvik lyskurv
Flere steder i Odense er der efterhånden opsat såkaldte intelligente lyskurve, som kan rette signalerne til efter
trafikken. Men det er vist ikke sådan
et, vi har fået ved den nye fodgængerovergang hvor Store Glasvej rammer
Grønløkkevej.
Bilister oplever, at de får
rødt lys, selv om der
absolut ikke er nogen
cyklister eller fodgængere i nærheden. Til gengæld
oplever cyklister, at der går
uendelig lang tid, fra man standser ved
lyssignalet og til det giver grønt lys for
at krydse gaden. Det samme for fodgængere, som ikke kan forstå, at der ikke
hurtigt bliver gågrønt, når man trykker på
knappen.
Grundejerforeningen nedsatte derfor
før sommerferien et lyskurveudvalg, som
har været ude med cykler og stopur for at
dokumentere ventetiden. Det tog mellem
et og tre minutter for fodgængerlyset at
blive grønt. Det er alt-alt-alt for lang tid.

På den korte tid observerede udvalget
tre gange cyklister, der opgav og bare
cyklede over for rødt.
Udvalget har fået opklaret, at lige
netop dette trafiklys har en såkaldt
omløbstid på højst 135 sekunder, altså to
minutter og 15 sekunder. Det tal gælder i
myldretiden om morgenen. Resten af dagen er omløbstiden 15 sekunder kortere.
Lyskurvens rytme hænger sammen
med trafiklyset i krydset Rugårdsvej/
Grønløkkevej/Åløkke Allé. For særligt
interesserede lyssignalnørder kan det
oplyses, at hvis man vil opnå maksimal
ventetid, skal man trykke på signalknappen ved Store Glasvej lige i det øjeblik
lyset i det store kryds (set fra Åløkke
Allé) skifter til gult.
Lyskurvudvalget mener at have observeret at ventetiden ind i mellem kommer
over tre minutter, og vi synes under alle
omstændigheder at to minutter er for
længe at vente for fodgængere og cyklister, så vi arbejder videre med sagen.
Hans Faarup
Åløkkekvarterets Grundejerforening
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Torsdag den 25. september kl.
17-18.30. Spirekoret synger ved
gudstjenesten.
Bøf og bøn. Gud
og mormormad.
Ja hvad er nu det?
Kært barn har
mange navne, men det er såmænd en
kort gudstjeneste med efterfølgende
fællesspisning. Spaghettigudstjenesten
er et tilbud til børnefamilier, bedsteforældre og børnebørn samt andre
interesserede.
Gudstjenesten er kort og i børnehøjde. Den bliver holdt på torsdage
fire gange årligt klokken 17 og slutter
med fællesspisning.
Mange børnefamilier med en travl
hverdag synes, at gudstjeneste og
fællesspisning er en god kombination.
Det kan passe bedre at gå i kirke med
børnene på en hverdag end søndag
formiddag. Især når man ikke skal
hjem og lave aftensmad bagefter.
Maden koster 25 kroner for voksne
og for børn er den gratis. Tilmelding
er ikke nødvendig. Men I må meget
gerne tilmelde jer til lgr@km.dk.
Laila Groes

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

Foredragstema 2014: Tro, håb og kærlighed

Beatsalmer består af Tore Bjørn Larsen, Bjørn Krog Thesbjerg, Simon Mott Madsen og Tina Kruse Andersen.

PR-foto

Rock, håb og kærlighed
En collage bestående af sang og oplæsning. Tirsdag den 23. september kl.
19.30. Pris: 75 kr. Billetter kan købes
i kirkekontorets åbningstid onsdag
og fredag kl. 15 til 17 eller ved indgangen. Reservering kan også ske via
e-mail til hanstausens.
sogn@km.dk.
Koncerten ”Salmer
fra en Beat-tid” havde
uropførelse i 2006, og med den blev
konceptet Beatsalmer dannet - et koncept
som sammenstiller bibeltekster med
beatsange i arrangementer for kirkeorgel,
klaver, sang og oplæsning.
Den anden koncert ”All You Need
Is Love” havde premiere i 2009 med
oplæsning af bibeltekster og musik udelukkende af The Beatles. I 2013 fik den
tredje koncert ”Rock, Håb & Kærlighed”
sin første opførelse med endnu et aspekt
tilføjet: salmer fra Den Danske Salmebog. Alle tre koncerter turnerer rundt i
mange af landets kirker.
Efter uropførelsen af ”Rock, Håb &
Kærlighed” i september 2013 skrev Fyns
biskop Tine Lindhart: ”Mange tak for en
dejlig koncert i Sct. Nicolai Kirke her i
eftermiddag. Det var et fint spil mellem

bibeltekster, salmer og beatsange - gode
tolkninger og åbninger af de gamle
tekster. Også øjen (eller øre) åbnende at
høre teksterne læst op med en anderledes
betoning end normalt i kirkerummet.
Det giver mening, - ny mening og god
mening. Ja, og så er I jo virkeligt dygtige
til det I gør. Det var en stor fornøjelse.”
I 60’erne opstod talemåden ”Peace,
Love & Understanding”. ”Rock, Håb &
Kærlighed” er en omskrivning af ”Tro,
Håb & Kærlighed” (1.Kor. 13).
Beatsalmers tredje projekt har et
”treenigheds-tema”, hvor programmet
inddeles i 2 sange + 2 sange + 3 sange
- selvfølgelig med henvisning til ”Kærlighedens Lovsang” af Paulus, hvor
der sluttes med: ”Men størst af dem er
kærligheden”.
Beatsalmers besætning
Tina Kruse Andersen. Oplæser.
Uddannet skuespiller og dramatiker på
Skuespillerskolen ved Odense Teater. Til
daglig leder af Teater Gyda i Odense og
medtilrettelægger af kommunikationstræningen på medicinstudiet ved Syddansk
Universitet. Indlæser også lydbøger.
Simon Mott Madsen. Sangsolist. Har
afsluttet sin bacheloruddannelse i sang
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på konservatoriet i Odense, og går på
kandidatdelen med Helene Gjerris som
underviser. Debuterede i rollen som kejser Nero i Den Fynske Operas opsætning
af Monteverdis ”Poppeas Kroning” på
Valdemars Slot. Har desuden medvirket i
bl.a. ”Opera på hjul - 2 ½ tenor”.
Bjørn Krog Thesbjerg. Klaver. Han
er uddannet organist fra Løgumkloster
Kirkemusikskole og Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium. Har spillet rytmisk klaver i diverse bands og i forbindelse med adskillige musicals. Uddannet
yogalærer og er bosiddende i Odense.
Tore Bjørn Larsen. Kirkeorgel. Er til
daglig organist og korleder ved Sct. Nicolai Kirke i Svendborg. Han er - udover
at han har Kirkemusikalske Diplomorganistuddannelse - uddannet komponist fra
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
og har en fortid som rytmisk musiker.
Det er far og søn, der spiller henholdsvis kirkeorgel og klaver. Musikken
klinger således fra begge ender af kirken
- samtidig. Der er altså ikke tale om kopiversioner, men et frisk bud på hits fra
tiden omkring 1970.
Trine Sørensen

Hekse og herligt vejr
Det blev en fin sankthansaften i år,
hvor årets båltaler afdækkede den fælles fortid mellem Åløkkekvarteret og
Skibhuskvarteret.
Vi skulle dog lige igennem
nogle heftige regnvejr,
men eftersom sankthansaften i år faldt på en mandag,
og bålet altid bliver stablet
den sidste søndag før, ja, så stod de lange
stammer kun ude i det åbne i et døgn, og
nåede ikke at blive alt for våde.
I den forbindelse vil grundejerforeningen gerne sige tak til de over 30 beboere,
der hjalp til ved Store Brændedag. Med
så mange sankere tog det mindre end
en time at få bålet rejst, så det meste af
tiden hyggede vi os med øl og pølser. En
særlig tak til den familie fra Jernbanevej,
som var ude at gå tur og syntes, de skulle
hjælpe til, fordi det jo også var deres
sankthansbål.
Også tak til spejderne fra Sortebrødre
Gruppe, som sørgede for en effektfuld og
smuk båltænding med optog og fakler.
Der var ikke så mange hekse på bålet
i år, men vi fik da kåret nogle vindere, som modtog nogle temmelig store
”disneysjov-kurve”. Tredjepræmien gik
til Ligestillingsheksen Hans skabt af
Cecilie. Andenpladsen blev snuppet af
Robotheksen Roberta, lavet af Madklubben alias Julie, Emilie, Mia, Emil, Fie,
Liv, Frederik og Freja. Årets vinder blev
den Klassiske Heks Vilma, som var indleveret af Anna og Sofie.
Det gamle landsogn
Årets båltaler var byrådsmedlem, journalist og forfatter Anders W. Berthelsen,
som lod sig inspirere af, at det var sankthans, og fortalte om det nu hedengangne
Sankt Hans Landsogn, som i 1932 blev
indlemmet i Odense Kommune. En af
pudsighederne var, at sognet bestod af
Åløkkekvarteret og Skibhuskvarteret,
som dermed blev adskilt. Og på det
seneste er blevet om ikke genforenet, så
dog er blevet tættere naboer takket være
Odins Bro.
Han kom også ind på de mange lav og
andre aktiviteter, der præger kvarteret, og
der var faktisk mange gode pointer, som
du kan læse, hvis du klikker dig ind på
kvarterets hjemmeside, www.aaloekke.
dk. Her ligger talen i sin fulde længde.
Tekst: Hans Faarup
Foto: Peer Jochumsen

Båltaler Anders W. Berthelsen.

Spejderne gør klar til at tænde bålet.

Heksevinderne,

Tredjepladsen.

Bålet blussede hurtigt op og brændte længe.

Madholdet, der blev nummer to.

Sådan så kernen af bålet ud dagen før til
Store Brændedag.
(Til højre) Heksene Roberta og Vilma.
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Seniorudf

På tur til Slesvig
Beretning fra seniorudflugten i Hans
Tausens Sogn torsdag den 14. august.

Om morgen afgik bussen
med kurs mod Christiansfeld. Første stop var
en rasteplads ved Middelfart, hvor der blev dækket op med
rundstykker og kaffe på de regnvåde
borde. Desuden blev der skænket en lille
opstrammer.
I strålende solskin ankom vi til Genforenings- og Grænsemuseet lidt nord
for Christiansfeld - over for Den Gamle
Grænsekro. Lige inden da havde vi samlet vores kyndige guide, Jørgen Dahl, op.
To ildsjæle guidede os gennem museet,
der fortæller historien om det berømte
kongeridt den 10. juli 1920 over den slettede grænse, der skulle symbolisere, at
den nordlige del af Slesvig – det
nuværende Sønderjylland – efter folkeafstemningen igen kom hjem til Danmark.
Museet var fyldt med nationale symboler, men viste også to smukke lommeure, som var konfirmationsgaver til piger
og drenge, der havde mistet deres far i
1. Verdenskrig. Der var indgraveret ”Til
minde om din far” i urene.
Brønden fra Odense
På udstillingen var også ”Genforeningsbrønden” fra 1920, som oprindelig stod
på Grand Hotel i Odense. Endvidere
viste museet en stor udstilling om genforeningskongen Christian X, samt en særudstilling ”Sønderjyder i 1. Verdenskrig”.
Vor guide tog os på rundvisning i Christiansfeld. Herrnhutter-samfundet kom
til Danmark i 1773 efter invitation fra
Struensee, og Christiansfeld blev anlagt

med Herrnhut i Sachsen som rollemodel,
og byen er opkaldt efter Christian VII. Vi
spadserede hen til Brødremenighedens
kirkegård, Gudsageren, med de karakteristiske enkle gravsten, hvor alle gravstenene er bevarede. Brødrene begravedes
mod vest, søstrene mod øst.

Dygtige håndværkere
Mange herrnhuttere var dygtige håndværkere, og deres skoler var meget
velrenommerede. Her kunne elever også
udenfor menigheden blive optaget. Vi
besøgte den smukke, enkle kirkesal, hvor
bænke og vægge er kridhvide. Sådan så
det ud i 1777, og sådan har man bevaret
det. Salen er Danmarks største kirkesal
uden bærende søjler, og kan rumme cirka
1000 mennesker.
Salen er et fantastisk eksempel på, at
god arkitektur er tidløs, og stadig kan
give os en dejlig indre ro. Gulvene var
lagt med brede douglasgranplanker og
strøet med sand, og midt i salen så vi
et enkelt liturgibord, og der findes ikke
noget alter. Jernlysekronerne, der er
håndsmedede, er til levende lys
og kan ovenikøbet hæves og sænke.
Hvidt er glædens farve, og herrnhutternes tro er en glad kristen tro, og
menigheden fylder rummet med bøn,
vekselsang og musik. Vi fik fortalt om
rigsgreve Nicolaus Ludwig von Zinzendorf, på hvis jord det første herrnhuttersamfund så dagens lys.
Missionsarbejde
Herrnhutterne anlagde mange missionsbyer og var optaget af missionsarbejde
blandt andet på Grønland og i Dansk
Vestindien, hvor der blev oprettet skoler
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til slavernes børn. Der findes også
brødrekirker i Tanzania og Albanien,
hvor missionærer bliver sendt ud til disse
lande. Det er også væsentlig at fremhæve, at gudstjenester er åbne for alle.
Desuden arbejdes der for, at byen
bliver optaget på UNESCOs særlige verdensarvliste, som verdens bedst bevarede
herrnhutter-samfund. I øjeblikket har
man siden 2002 været i færd med at give
hele byen en tiltrængt ansigtsløftning. Vi
kunne se, at man er i færd med restaurere
veje samt husene (bl.a. Brødrehus, Søstrehus, Enkehus samt præsteboligen).
Frokost i kongesalen
På Brødremenighedens Hotel (opført
1773), var der dækket op til frokost i den
smukke Kongesal med utrolig højt til loftet. Frokosten var kalvesteg med grøntsager og derefter chokolademousse.
Tænk sig, da Birthe spillede op til en
svingom, var der mange der fik rørt sig.
Så var der afgang til Haderslev Domkirke, hvor kirkedøren var åben. Her blev
der tid til at finde en plads med udsigt til
alteret og de 16 m høje, gotiske vinduer.
Vi gik også ned i Processionsgangen
under alteret, hvor vi så de fire messehageler, der er designet og udarbejdet af
dronning Margrethe og fremstillet under
hendes ledelse.
Hjemmebag i Hejlsminde
Herefter kørte vi mod Hejlsminde, hvor
der ventede os boller, lagkage og småkager (altsammen hjemmebag) i restauranten “Både og”. Det smagte så herligt,
at kokken måtte frem fra sit køkken og
hyldes. Programmets sidste punkt var
besøg i Hejls Kirke, hvor Jørgen Dahl

flugt 2014

er pastoratrådsformand. Der var forsøgt
indbrud, så hoveddøren var beskadiget,
men intet var stjålet, værdierne er jo låst
inde.
Kirken er en landsbykirke fra 1100-tallet og er meget søgt som bryllupskirke.
Altertavlen (sengotisk) blev beundret,
den blev i 1471 skænket til kirken af
biskop Nicolaus Wulf af Slesvig, som
Hejls dengang hørte under. Altertavlen er

skåret i egetræ af en ukendt kunstner, og
fordi den har sideskabe, der kan lukkes,
kaldes den en triptychon. i katolsk tid
blev sideskabene lukket i fastetiden.
Jørgen Dahl fortalte, at man på et tidspunkt forsøgte at sælge altertavlen med
de mange “levende” figurer, men heldigvis var der ingen købere. På gavlen af
kirkebænkene, var der malet symboler på
den apostolske trosbekendelse.

På tilbagevejen blev Jørgen Dahl sat
af i Vonsild, og vi fik et glimt af kirken,
der ligner en minikopi af domkirken i
København. Det skyldes, at arkitekten er
den samme, nemlig C.F. Hansen.
På hjemturen til Odense kunne vi nyde
landskaberne, og vi takker de ansvarlige
for en utrolig dejlig tur.
Tekst: Jette Stoksted
og Søren Michael Nielsen

Hans Tausens Kirkes Spirekor
Målgruppe: 0.- 1.og 2. klasse

Kom og vær med i
Spirekoret
Spirekoret er et dejligt sted for børnene at mødes omkring musik og samtidigt er det god
grundtræning som senere vil give børnene lyst og motivation for at gå videre med at synge og
spille.
Spirekoret øver i kirken hver tirsdag kl. 14.15.
Tilmelding på nedenstående mail eller telefonnummer.
Husk at opgive barnets navn, klasse, telefonnummer og e-mail.

Korleder: Ditte Hassing
E-mail:

For mere information se:

dittehtk@yahoo.dk

www.hanstausenssogn

Tlf. 23 20 55 72
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Hvem er Y’s
Mens Club?

Odense Y’s Men’s Club holder til i
Hans Tausens Kirkes lokaler, hvor
vi samles til klubmøder den 1. og 3.
onsdag kl. 18.30 til 21.Vi indbyder
til et aktivt fællesskab og netværk for
mænd og kvinder med et værdigrundlag baseret på en kristen livsopfattelse.
Alle møder starter med fællesspisning og et aktuelt foredrag eller et besøg i en virksomhed eller et kulturelt
arrangement. Det er klubbens målsætning at være en aktiv klub, hvorfor vi
har etableret forskellige projekter med
det formål at skaffe penge til uddeling.
Vi driver i fællesskab med Odin
Y’s Men’s Club, en genbrugsbutik
på Nyborgvej 85, og vi udgiver et
julemærke. Vi har i år uddelt 90.200
kroner til forskellige formål.
Klubben har gjort en del for at få
flere nye medlemmer, hvilket også
er lykkedes med 12 nye medlemmer,
så vi nu er 25 medlemmer. Vi har en
hjemmeside: wwwodenseysmen.dk
John Skovhus Nielsen
Odense Y’S Men’s Club.

BØRNELOPPEMARKED
Kom til børneloppemarked på
Åløkkeskolen, Kong Georgsvej
søndag den 5. oktober
kl. 10.00 - 12.00
Børnene i klub Å-FRI sælger
ud af deres legetøj
Kvalitetslegetøj, alt lige fra bamser,
dukkevogne, barbie-dukker, børnetøj til
brugte børnecykler, spil m.m.
Desuden er der hyggelig café med kaffe,
vafler og saftevand

Brobesøg bliver
11. september
Der var ikke nok tilmeldte
til at besøge Odins Bro
og det nye havnekontor
to gange, så vi har aflyst
besøget 18. september.
Men ikke besøget 11. september. Så
de, der har tilmeldt sig brobesøget,
kan møde op den aften kl. 19 ved
havnekontoret på Noatunvej.
hans

KOM OG GØR ET KUP

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

10

Mere trafik på
Åløkke Allé
På grund af lukningen
af Thomas B. Thriges
Gade er der kommet
mere myldretidstrafik
på Åløkke Allé og Toldbodgade. Især er der meget
lange køer på Toldbodgade morgen
og aften. Det kan være trafikanterne
finder andre veje, men det kan også
være, det bliver værre til vinter.
Vi holder i hvert fald øje med
trafikudviklingen og hører gerne kommentarer fra beboere, der kan mærke
stigning – eller fald - i trafikken.
Mail til: Myhr@nalnet.dk.

INDVIELSE - 8. juni blev der afsløret en ny mosaik på gulvet i Hans Tausens Kirke.
Menighedsrådsmedlem Poul Tornøe stod for afsløringen sammen med Mathilde
Thomassen fra aspirekoret (i kjole) og Klarea Throelsen Kingo fra brnekoret. Se
omtalen i Kuréren maj 2014. Foto: Hans Tausens Kirke

Dårlig belægning
på flere veje
Abigaelsvej, Åløkkevænget, Kanslergade
og Mogensensvej er
blandt de gader i kvarteret, der har bøvl med
belægningen. Det har vi konstateret
efter cykelture rundt i kvarteret.
Desuden er cykelstien på den
sydlige side af Rugårdsvej hårdt ramt
af trærødder, der trænger op gennem
asfalten. Vi noterer ned og snakker
med kommunen om, hvorvidt noget af
det kan ordnes.
Carsten Myhr
grundejerformand

Børneloppemarked
i Klub Å-fri
Hvis du er medlem af Klub Å-fri (aftenklubben for 5.-7. klasse) og gerne
vil have en bod til loppemarked 5.
oktober på skolen, så send en sms til
Lisa Jørgensen tlf.: 20 93 01 01. Husk
at skrive navn og klasse.

I DET FRI - Indtryk fra friluftsgudstjenesten på Brummers Plads 22. juni. Jazzmusikken blev spillet af Christan Søgaard på keyboard, Erik Sørenen på klarinet og
Jens Holgersen, kontrabas. Foto: Heino og Erik Sander
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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

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke

Søndag 7. september kl. 10.30
12. søndag efter trinitatis.
Velkomstgudstjeneste for konfirmander og familie.
Mattæus 12,31-42; Et træ kendes på
frugten. Ved Laila Groes.
Søndag 14. september kl. 10.30
13. søndag efter trinitatis.
Mattæus 20.20-28; I ved, at folkenes
fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over
dem. Sådan skal det ikke være blandt
jer. Ved Aage Møller.
Søndag 21. september kl. 10.30
14. søndag efter trinitatis.
Høstgudstjeneste med ekstra musik og
smukt pyntet kirke.
Efter gudstjenesten høstfrokost.
Pris for deltagelse: 30 kroner.
Johannes 5,1-15; Da jesus så ham
ligge der og vidste, at han allerede
havde været der i lang tid, sagde han
til ham: ”Vil du være rask”.
Se omtale i bladet.
Ved Laila Groes
Torsdag 25. september
kl. 17-18.30
Gud og Spagetti. Børnegudstjeneste
hvor kirkens spirekor deltager.
Efter gudstjenesten er der mulighed
for at spise sammen.
Se omtale i bladet.
Ved Laila Groes.
Søndag 28. september
Ingen gudstjeneste
Lørdag 4. oktober kl. 11
Dåbsgudstjeneste. Ved Laila Groes.
Søndag 5. oktober kl. 10.30
16. søndag efter trinitatis.
Johannes 11,19-45; jeg er opstandelsen og livet, den, der tror på mig, skal
leve, om han end dør.
Børnekoret synger ved gudstjenesten
Ved Laila Groes.
(Fortsættes næste side)

Så starter vi igen
i Onsdagscaféen
Efter en skøn sommer starter vi igen
onsdag 10. september kl. 14.30 med foredraget ”Fra Amalienborg til landevejen”
med Palle Vennekilde, Odense.
Det koster 30 kroner for kaffe, kage og

foredrag. Alle er velkommen. Herunder
er programmet for efteråret.
På gensyn
Christel Poetzsch,
Onsdagscaféen

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.

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

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
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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

Høstgudstjeneste
Søndag den 21. september kl. 10.30 er
der høstgudstjeneste i Hans Tausens
Kirke.
Talentlinjeelevers band
fra Assens Musikskole
Folke Deluxe vil med
deres dejlige musik
medvirke til, at vi får en
festlig gudstjeneste.
Ultimo september holder vi hvert år
høstgudstjeneste, også selvom vi er en
kirke midt inde i Odense. For det er vel

ikke kun folk, der bor på landet, der har
noget at takke Gud for. Mon ikke vi alle
har noget at sige tak for. For livet. For de
mennesker vi elsker. For alle de ting, der
aldrig bare må blive en selvfølge. Ved
høstgudstjenesten er kirken smukt pyntet
med neg og blomster og frugt og grønt
fra haven, og vi synger alle de kendte og
elskede høst- og efterårssalmer.
Efter høstgudstjenesten er der kirkefrokost. Maden koster 30 kroner.
Laila Groes

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
(Fortsat fra forrige side)
Søndag 12. oktober kl. 10.30
17. søndag efter trinitatis.
Markus 2,14-22; Ingen fylder ung vin
på gamle lædersække, for så sprænger
vinen sækkene, og både vin og sække
ødelægges. Nej ung vin på nye sække!
Ved Hans Jørgen Jeppesen
Søndag 19. oktober kl. 10.30
18. søndag efter trinitatis.
Johannes 5,1-11; Jeg er det sande
vintræ.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost. Pris for deltagelse: 30 kr.
Ved Laila Groes
Gudstjenester på Lille Glasvej
Torsdag 4. september kl. 13.30
Torsdag 2. oktober kl. 13.30
Nadver

Vil du være spejder?
Folk Deluxe med medlemmer fra Assens Musikskole.

Folk Deluxe til
høstgudstjenesten
Høstgudstjenesten har stor betydning
som afslutning på årets høst på markerne.
Danmark var tidligere overvejende et
landbrugssamfund. I det moderne liv
fejres høstgudstjenesterne stadig, også
i bysogne. Her får de mere karakter af
en takkegudstjeneste for naturens gaver.
Traditionen videreføres, blandt andet ved
medvirken af nye generationers musikere
i gudstjenesterne.
I år får Hans Tausens Sogn en anderledes musik-oplevelse ved høsten:
Folk Deluxe kommer fra Assens Mu-

sikskole og består af fem unge talentlinje-elever, der spiller på henholdsvis
violin, kontrabas, guitar og cajon.
Bandet, som har eksisteret i to år,
spiller akustisk folkemusik og blander
den traditionelle danske dansemusik og
gamle middelaldersballader med flotte
folkemelodier fra andre nordeuropæiske
lande, såsom Sverige, Shetlandsøerne og
Irland.
Repertoiret indeholder både gamle
klassikere inden for genren såvel som
mindre kendte melodier. Men alt bliver
fremført med et smil - eller fem.
Irina Natius, kirkens organist.
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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.

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

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.

Septemberluften
er så klar og stille
September måneds salme er naturligvis en høst-efterårsalme. Teksten er skrevet af Ester Bock i 1985
og musikken af Bjarne Haahr også i 1985.
Septemberluften er så klar og stille,
og solen spejler sig i hver en bille,
hver edderkoppespind bliver fyldt med dråber
og glitrer som en dejlig dronnings kåber.
Det skabte foldes ud i al sin glans
Vi går i dugvådt græs i æblehaven,
i efterårets gyldne blomsterkrans.
i tætte træer hænger sommergaven,

på jorden ligger overmodne blommer
og minder om den sødmefyldte sommer.
Så er det ved at være efterår,
et klart og køligt solskin står og spår.

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.

Vi høster nu agurker og tomater
og skærer dem i skiver som oblater,
vi lægger dem på brødets grove kærner,
så de til vinter os mod sygdom værner.
Du store Gartner som har vandet kloden
Vi ruster os med forråd og med høst,
og nu har gjort at al vor høst blev moden,
de fulde lader er vor vintertrøst.
hjælp os at rækker lidt af denne gave
ud over hækken rundt om Danmarks have.
Du gav et rystet, presset, topfyldt mål,
så vi kan fylde mange sultnes skål.

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

Slagtehusene er endelig solgt

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

12. august blev de gamle slagtehuse på
hjørnet af Grønløkkevej og Rugårdsvej
endelig solgt. Det har Odense Kommune forsøgt i 10 år. Først blev de udbudt
til 30 millioner kroner, men ifølge
Fyens Stiftstidende endte salgsprisen
på 14,7 millioner kroner. Den nye ejer,
H. Skjøde Knudsen, har store planer
om en nænsom, men gennemgribende

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

restaurering. De 6500 kvadratmeter skal
indrettes til både bolig og erhverv. Byggeriet går i gang til foråret, og grundejerforeningen holder naturligvis øje
med, om det vil medføre øget trafik i
krydset, hvis det lykkes for de nye ejere
at tiltrække en dagligvareforretning.
Grundejerforeningen
v/Hans Faarup

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

Storskærme
Videokonference
Lydanlæg
LED bander

ENERGIVEJLEDNING UDFØRES

rarbejde
Blikkenslage
re
udfø s

ENERGIVEJLEDNING UDFØRES

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

Svendborgvej 39 - 5260 Odense S
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Pokalhylden

Vejviser til kirken
ADRESSE: Rugårdsvej 62.
Linje 21 og 22 kører lige til døren.

FODBOLDMESTRE - TPI U12 piger (årgang 2002) vandt suverænt Fynsmesterskabet i A-rækken i juni 2014. Det var nogle glade og stolte piger der kunne lade
sig hylde af trænere og forældre. Åløkkeskolen var igen flot repræsenteret med
fire spillere. Fie (årgang 2002), Mille (årgang 2003), Josefine (årgang 2003) og
Alberte (årgang 2004). De tre første piger ses ved siden af hinanden i midterste
række, mens Alberte ligger ned. Tekst og foto: Claus Poulsen

Opslagstavlen
Efterlysning

25. maj: Alma Elise Rasmussen,
Kanslergade 7, st.th.
25. maj: Frederik Rud Petersen,
Rasmus Nielsens Vej 15 d
8. juni: William Pakkar Tadbiri
Fogtmann, Rugårdsvej 32, st.tv.
15. juni: Nor Elias Bo Mikkelsen,
Åløkkehaven 37, 1.

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.

Min Suzuki FZ50 knallert er blevet stjålet fra
vores carport på Dronning Olgas Vej 10 natten mellem 15. og 16.august. Hvis du ser den,
eller bliver tilbudt at købe den, så kontakt mig
på tlf: 27131163.
Rasmus Dupont

Dåb

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.

ORGANIST: Irina V. Natius.
Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby.
Tlf. 40 81 49 51

17. august: William Damgaard
Johansen, Kanslergade 28, 2. -4

Dødsfald
Dato for begravelse/bisættelse

12. juni: Jonna Steffensen Olsen, 77 år
11. juli: René Viggo Jensen, 72 år
17. juli: Erik Ebbe Hartvig, 65 år
29. juli: Mogens Nielsen, 81 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. 15-17 på 66 12 87 04, eller til
sognepræst Laila Groes.
KIRKEN PÅ NETTET:
www.hanstausenssogn.dk
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Så er det tid til
Rock Café 2014
Der afholdes Rockcafé i gymnastiksalen
på Åløkkeskolen 1. november.
Dørene åbnes kl. 18, og der er spisning
fra 19 til 21. Billetterne koster 200 kr. pr.
person og kan købes på Karl Withs Vej
10 hos Kuddi og Karen efter aftale på tlf.
21 48 79 10.
Fra kl. 21 til ? vil et hold af musikere

samt diverse sangere fra og udenfor
Åløkkekvarteret spille og synge for os.
Det er muligt at købe dansebilletter for
50 kr. pr. stk. og så er der adgang fra kl.
20.30.
Vi glæder os til af se jer.
På Rock Café-gruppens vegne
Kuddi

Revykvinder søges
Er du kvinde og går og drømmer om
at være med til at lave kvinderevy
2015?
Så kom til revy-opstartsmøde
søndag den 5. oktober kl. 19 i Åasen
på Åløkkeskolen.
Vi kan bruge alle kvinder fra
Åløkkekvarteret, der har lyst til at
lave teater, synge, spille eller lave
mad, kulisser, dekorationer, kostumer til revyen, som ligger 29.-31.
januar 2015. Kom frisk!
På vegne af Kvinderevyen
Mette Fechtenburg

SEPTEMBER
9: Valgforsamling i kirken kl. 19
(se side 5)
10: Palle Vennekilde i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
11: Rundvisning på havnen kl.
18-20. (Se side 10)
11: Opstillingsvalgmøde til
menighedsrådet kl. 19.30 i
Kirkenettet
17: Per Hammerich i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
23: Koncert med beatsalmer i
kirken kl. 19.30 (se side 6)
24: Niels Lysbjerg i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
25: Spathettigudstjeneste i
kirken kl. 17-18.30
OKTOBER
1: Erik B. Jørgensen i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
5: Børneloppemarked i skolegården kl. 10-12
5: Kvinderevy - opstartsmøde i
Åasen kl. 19.
8: Jørgen Thomsen i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
15: Foredrag om Norge i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
22: Festaften i Onsdagscaféen
kl. 14.30-16.30
30: Fyns biskop, Tine Lindhardt, i kirken kl. 19.30

Åløkkens Fysioterapi

NOVEMBER
1: Rockcafé i gymnastiksalen
på Åløkkeskolen kl. 19-?

Speciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister !

Professionel behandling og træningsplanlægning

Tlf.: 36 89 66 66

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

Kvinderevyen 2013.

Har du vand i kælderen?

Foto: Jesper Beenfeldt

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

