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Det fælles beboer- og kirkeblad Kuréren
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andre store og små begivenheder, som er
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Er du i tvivl, så ring til redaktøren
på 29 29 13 52. Du kan også maile til:
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dine tekster eller billeder. Læg mærke til
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udgivelsen og står altid på side 2.
Vi skal også opfordre jer til at handle
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og dermed er med til at sikre udgivelsen
af Kuréren. Der er altid plads til en annoncør mere. Kontakt Henrik Gram på
tlf: 53 65 07 38.
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Hans Faarup, redaktør
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Fra sidste års græskarudskæring i skolegården på Åløkkeskolen. Foto: Alice Bager

Klar til halloween
Tid: 31. oktober kl. 18-20.30. Sted:
Åløkkeskoven. Gå ind gennem skovbrynet ved Mogensensvej eller det lille
Åløkkevænge.

Halloween betragtes af mange som en
amerikansk festdag, men den har sine
rødder i Irland og Skotland. Festdagen
kom til Amerika med de tusinder af irere,
der i 1800-tallet på grund af hungersnød
flygtede til Amerika og medbragte deres
skikke.
I Irland og på de britiske øer fejrede
man omkring 1. november, at man havde
høsten i hus, og man markerede sommerens slutning og et nyt års komme. På
overgangen til det nye år troede man, at
de der var døde i løbet af året, rejste til
de dødes rige. De døde var denne dag
særligt aktive og færdedes som ånder
blandt de levende, hvorfor man tændte
bål som beskyttelse mod eventuelle onde
ånder.
Udvidet med alle sjæle
Den katolske kirke indførte omkring
år 600 allehelgensdag 1. november til
minde om alle de helgener, der ikke har
en speciel dag. Omkring år 1000 blev
den udvidet med allesjælesdag 2. novem-

ber, hvor man mindes alle almindelige
døde. I Danmark blev de to dage slået
sammen til én dag, nemlig første søndag
i november.
Ordet halloween er en sammentrækning af det engelske ”all-hallow- even”,
som er et gammelt udtryk for ”alle helgeners aften” – aftenen før allehelgensdag.
Traditionen i Åløkkeskoven
I Åløkkeskoven har vi i en årrække fejret
halloween 31. oktober. De seneste år har
Åløkke Skovlaug stået bag med økonomisk støtte fra grundejerforeningen. Det
foregår på den måde, at Åløkkeskolen
og institutionerne i området får leveret
græskar, som de skærer ud. I ÅFri er der
lige som sidste år en konkurrence om at
lave det flotteste eller mest spændende
græskar. Her skæres græskar tirsdag den
28. oktober.
De færdige græskar afhentes den 31.
om eftermiddagen og anbringes ved
stierne i Åløkkeskoven, hvilket de lokale
spejdere og andre frivillige plejer at
hjælpe med. Klokken 18 er alle græskar
og øvrige lys tændt, og man kan vandre
igennem skoven og lade sig forskrække
af de uhyggelige hoveder. Har man ikke
deltaget før, kan det være en idé at starte
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ved enden af Mogensensvej.
Ved bålpladsen vil der være salg af kakao og lumumba og en eller anden form
for underholdning.
Kom og hjælp til
Har du lyst til at hjælpe med opstillingen
af græskar og sandposer med fyrfadslys
om eftermiddagen 31. oktober fra kl. 15
eller med oprydning 1. november om
formiddagen, kan du sende en mail til
Henrik Kjær Larsen på hkl@nalnet.dk
Snyd ikke dig selv og din familie for
en utrolig stemningsfuld aften i skoven.
Alice Bager

Gudstjeneste
til halloween
Søndag den 26. oktober
kl. 15 er der halloweengudstjeneste i kirken.
Kom gerne udklædt
til en u-hyggelig eftermiddag i kirken.
Gudstjenesten er for børn fra femårsalderen og ældre.Vi ses
Laila Groes og KFUM- spejderne

Tro, håb og kærlighed
- folkekirkens dna
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.

Biskop Tine Lindhardt
i Hans Tausens Kirke
torsdag den 30. oktober kl.
19.30
Undertiden
bliver jeg
spurgt,
hvorfor vi
har en folkekirke og hvad vi skal med
den. Bliver man klogere, får
man kønnere koner, rigere
mænd og sødere børn hvis
man går i kirke og er med i
folkekirken?
Nej og nej og nej og nej
– det gør man ikke. Men
man får tro og håb på Guds
kærlighed.
Det budskab er folkekirkens dna. Det som det
handler om. I foredraget
vil biskop Tine Lindhardt
fortælle om Paulus som er
ophavsmand til ”tro, håb og
kærlighed” og om folkekirken og dens opgave med
dna’et.
Det er gratis at deltage,
men I er velkommen til
at give et lille bidrag til
kirkebøssen. Det indsamlede
beløb har Tine Lindhardt besluttet skal gå til KFUM/K’s
sociale arbejde
Laila Groes
Biskop Tine Lindhardt.
Foto: Fyens Stift

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

Åbent
hver dag mellem
kl. 15 og 21

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

MADHUSET Alfred og Kamilla · Rugårdsvej 103
5000 Odense C · 66 12 16 12 · alfredogkamilla.dk
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Allehelgen i kirken
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Søndag den 2.
november kl. 10.30
Allehelgen er den
søndag, hvor vi
i gudstjenesten
mindes vore døde og takker for det
liv, vi fik lov at dele med dem. Ved
gudstjenesten tænder vi lys og læser
navnene op på dem, vi har mistet her
hos os siden sidste allehelgen. Kirken
vil være pyntet med mange levende
lys, og der vil være smuk musik og
sang ved børnekor og voksenkor.
Laila Groes
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Vores forslag om Mellemgaden - markeret med rødt på det gamle havnespor.

Politikerne skal gå
tur på havnesporet
Læs her hvorfor du en morgen kan
møde en flok politikere og embedsmænd gå tur ad det nedlagte havnespor ved Åløkke Allé.
Politikerne i Odenses
by- og kulturvalg har tre
gange her i efteråret vores
forslag om Mellemgaden
på det gamle havnespor på
dagsordenen. Første gang var som en
orienteringssag. Anden gang bliver som
en såkaldt drøftelsessag.
Tredje gang, gaden er på dagsordenen,
kommer den til at stå som en beslutningssag. Politikerne skal altså tage
stilling til forslaget om at anlægge en
tosporet vej kun til biler mellem Åløkke

Allé og Gammelsø ad det nedlagte jernbanespor.
By- og kulturudvalget har ønsket at
møde os fra kvarteret på stedet, så de
rent fysisk kan se, hvad det er vi foreslår,
inden det møde, hvor de skal træffe en
beslutning. Vi har derfor inviteret politikere og embedsmænd ud til et morgenmøde, hvor vi skal gå en tur ved sporet
og på gaderne.
Udvalget plejer at lægge den slags udflugter lige før sit tirsdagsmøde om formiddagen, så hvis du en tirsdag morgen i
den kommende tid ser en masse officielt
udseende mennesker vandre rundt i flok
på de gamle sveller, ved du nu, hvad der
foregår.
Hans Faarup/Carsten Myhr
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Vil du være med
i Polyatleterne?
Søndage fra kl 17 til 18 spiller vi basket og hockey i skolens gymnastiksal. Vi kunne nemt bruge nogle flere
aktive legekammerater. Mød bare op
en søndag. Vi ses!
Polyatleterne
V/Henrik Gram

Kuréren på nettet
Kuréren er både et beboerblad og
et kirkeblad. Derfor findes Kuréren
på kirkens hjemmeside: www.hanstausenssogn.dk. Det lægges op ved
midnatstid på udgivelsesdagen, som
altid er den første lørdag i måneden.
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

Over et halvt hundrede sognebørn var mødt op for at få indflydelse på sammensætningen af det nye råd. Formentlig det største
fremmøde siden kampvalget i 1988. Foto: Kuréren

Nyt menighedsråd
9. september var der velbesøgt valgforsamling i Hans Tausens Kirke. Der
blev valgt et nyt menighedsråd for de
næste to år.
Vi har nemlig tilsluttet
os Kirkeministeriets
prøveordning, hvor
menighedsrådet bliver
valgt for to år ad gangen. Så selv om det føltes lidt som i går,
at der sidst var valg, så skulle vi til den
igen. Det er slet ikke så ringe endda at
mødes lidt oftere og diskutere de mange
gode aktiviteter i kirken og rette fokus på
fremtiden og formålet.
Valgt blev:
Pia Haugaard, Johannevej 13.
Lauge Haugaard, Steenbachsvej 2
Trine Bruun Sørensen, Rasmus Nielsens Vej 26.
Allan Nielsen, Prins Valdemars Vej 8
Laila Back Krum, Karl Withs Vej 1
Karen Maigaard, Brummers Plads 24
Grethe Nielsen, Johannevej 6
Søren Michael Nielsen, Østre Stationsvej 42.
Det nyvalgte menighedsråd tiltræder
første søndag i advent, 30. november.

Hver kandidat rejste sig og præsenterede
sig selv. Her Pia Haugaard.

Opstillingsmødet var samtidig en afsked
med menighedsrådsformand Birgit Boelskov, der flytter fra sognet.

Fedor Bang og Marie Toxværd Smet
kontrollerede, at alle var stemmeberet-

”Alt må forandres, for at alt kan forblive som det er” siges det. (Lampedusa).
Der er meget, der skal forblive som det
er i Hans Tausens Kirke. Et rigt, varieret
menighedsliv med livlige aktiviteter og

mangfoldige, smukke gudstjenester.
Vi, der nu trækker os tilbage, ønsker det
nye menighedsråd fortsat god fornøjelse
med det meningsfulde arbejde.
Birgit Boelskov
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Træerne slap
gennem varmen

PRØVEVAGABOND – Onsdagscaféen havde 10. september besøg af den ny formand
for Ældresagen, Palle Vennekilde, som fortalte om sin tid ved livgarden i Frederik
den 9.’s tid, og en prøvetur som vagabond. Det blev en glimrende eftermiddag med
en god fortæller, som også gav os et par viser undervejs. Tekst og foto: Gunner Bai
Andersen

Onsdagscaféens program
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 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.

De nyplantede japanske kirsebærtræer
på Ny Kongevej fik en vanskelig start
med en lang, tør sommer, men de
klarede den.
Bladene har stået flot hele sommeren, og det er tydeligt, at beboerne på
vejen har været flinke til at vande og
ikke mindst hjælpe naboerne med at
vande, når de var på ferie.
Kommunens park- og vejfolk
kommer forbi i løbet af efteråret og
tager et tjek på træerne. De vil køre
rundt og vande alle træerne ekstra og
stramme ”selerne”, der holder træerne
lige.
Der er stor ros fra Ny Kongevejs
Trælaug til beboerne for at passe så
godt på træerne. Grundejerforeningen

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

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

26. november
I Osvalds vise-univers.Vi begynder med
en lille kort gudstjeneste ved sognepræst
Laila Groes og derefter en musikalsk
rundrejse i Osvald
tandproteser med livskvalitet
Helmuths enorme
univers, hvor Stig
Nørregaard, Ry,
fortolker en stribe
af Osvalds viser og
Odense C · Pakhusgården
fortæller om denne
Rugårdsvej 103 B
store kunstners
Tlf. 66 16 91 61
turbulente liv.
Aarup · Søndergade 2
Undervejs bliver
Tlf. 64 43 22 00
du indbudt til fællessang.
5 års garanti på nye tandproteser og

finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år.
www.tpt.dk
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Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke

Søndag 5. oktober kl. 10.30
16. søndag efter trinitatis.
Johannes 11. 19-45; Jeg er opstandelsen og livet.
Børnekoret synger ved gudstjenesten
Ved Laila Groes
Søndag 12. oktober kl. 10.30
7. søndag efter trinitatis.
Markus 2,14-22; Ung vin på nye
sække.
Ved Hans Jørgen Jeppesen
Søndag 19. oktober kl. 10.30
18. søndag efter trinitatis
Johannes 15.1-11; Jeg er det sande
vintræ.
Kirkefrokost efter gudstjenesten.
Maden koster 30 kroner.
Ved Laila Groes
Søndag 26. oktober kl. 15
Halloween
Børne/familiegudstjeneste i samarbejde med KFUM og K-spejderne.
Ved Laila
Se omtale i bladet
Søndag 2. november kl. 10.30
Allehelgensdag
Mattæus 5.13-16; Således skal jeres
lys skinne for mennesker.
Mindegudstjeneste for vor kære døde.
Kirkens børnekor synger ved gudstjenesten.
Ved Laila Groes.
Se omtale i bladet.
Gudstjenester Lille Glasvej
Torsdag 6. november kl. 13.30

Kontorchefen
går på efterløn
I gamle dage - der var engang
Hans Tausens Kirke
var i kordegnetrang ...
... da hørte vi et rygte
om en organist, der
kunne lidt mere end
få fine toner ud af sit
instrument. Det var
selvfølgelig Niels Hansen, der for mange
år siden startede sit musikalske virke
rundt om i det fynske kirker.
I Hans Tausens Kirke ville vi gerne
have en musikalsk kordegn til at løse alle
de mangfoldige opgaver, der er på denne
specielle arbejdsplads, og Niels Hansen
blev ansat.
Og heldigvis løb han ikke lige af
pladsen med det første. Niels takker nu
efter eget ønske af 1. oktober efter godt
20 års virke.
Der kunne fortælles mange historier
om Niels, for han er en skøn finurlig type
med sit eget underspillede fynske vid og
lune. Computernørd kan man ikke kalde
”kontorchefen” i kirken. Fremstillet helt
uden brug af edb kunne man i mange år
læse på kirkens juleprogrammer, og til
de små, der endnu ikke kunne læse, var
der tegnet en computerskærm med kryds
henover.
Jeg tror, vi er mange, der kommer
til at savne Niels’ små sjove beskeder
underskrevet ”kontorchefen”. Selv
menighedsrådsforeningen måtte trække
på smilebåndet, da de blev tituleret som
menighedsrodsforeningen.
Vi siger Niels mange tak for hans

Niels Hansen - som vi kender ham.
Foto: Kuréren
mangeårige virke som kordegn. Var der
en ekstra opgave, blev Niels på pladsen
til den var løst. Og var der et presserende problem, ja, så hoppede Niels på
sin cykel også selvom det var uden for
kontortid og fik problemet løst.
Niels har været en trofast og afholdt
medarbejder og altid hjælpsom over for
de mange brugere der skal serviceres på
en så speciel arbejdsplads som et kirkekontor er.
Laila Groes

Vil du være spejder?

Ny kordegn er fra Bolbro

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.

Selvom det er trist at sige farvel til Niels
Hansen som kordegn ved Hans Tausens
Kirke, så er der også to gode nyheder.
Den ene er, at vi har indgået et samarbejde med kordegn ved Bolbro Kirke
Karl Ejvind Larsen. Og den gode nyhed
er der mange gevinster ved.
For det første er Karl Ejvind Larsen en
dygtig, erfaren og gemytlig mand, der
ved, hvad han har med at gøre, og som
det er rart at møde. Det har stor betydning, at sognemedlemmers møde med
kordegnen forløber godt. Og at opgaver-

8

ne bliver udført til punkt og prikke.
For det andet har samarbejde mellem
kirkerne en positiv effekt. Det er vejen
frem.
For det tredje sparer vi lidt penge på
ordningen. De penge sender vi direkte ud
i aktiviteter for sognets børn og ældre.
Den anden gode nyhed er, at Niels
Hansen har sagt ja til fortsat at komme
og spille, når der er behov for det. Så
vore veje skilles i helt.
Birgit Boelskov

Fra ”broen” mod nord kan man næsten træde lige ud på vejbanen, når den østlige broklap er svinget helt ud. Foto: Kuréren

Beboere på broen ved broen
Hvor lang tid tager det at åbne Odins
Bro? Og hvordan finder man ud af,
hvornår man skal åbne den, når et
skib kommer ind gennem kanalen?

Det var nogle af de spørgsmål, 14 beboere fra Åløkkekvarteret havde med, da
Odense Havnekontor 11.
september gav en rundvisning for medlemmer af Åløkkekvarterets
Grundejerforening.
Teknisk chef Steen W. Gade viste rundt
i det nye havnekontor, og han behøvede
ikke forklare så meget, for mens han var
i gang med at fortælle, kom der et fragtskib, og så fik kunne vi fra broen i det
trekantede hus overvære hele processen.
Svaret på det første spørgsmål er: Omkring tre minutter. Men dertil skal lægges
den tid, der går inden åbningen med at
holde trafikken tilbage og sikre sig, at
alle trafikanter er væk fra broklapperne.
Så set fra førersædet i en bil, kan det tage
8-10 minutter, før man kan køre videre.
Peder Skram som sigtepunkt
Og nu ved vi, at folkene på broens bro
kan bruge det gamle ildledertårn fra
fregatten ”Peder Skram” ved ved H.J.
Hansen lidt længere ude ad kanalen
som sigtepunkt. Når et skib på vej ind
passerer masten, går de sidste manøvrer

Fra ”dækket” mod syd er der en fremragende udsigt ind mod havnen, Kanalvej og
Næsbyhoved Slotsbanke. Foto: Kuréren
i gang, og trin for trin åbner svingbroen
sig, så den er helt åben præcis i det øjeblik, skibet passerer.
Det var meget fascinerende at overvære. Måske mest fordi det foregår så stille,
at man griber sig at stå og hviske, mens
den 100 meter lange østlige broklap lægger sig lige under ens fødder (se det store
billede).
Grundejerforeningen vil gerne arrangere flere virksomhedsbesøg i vores
nærområde. Så kontakt os endelig, hvis
du har et forslag, eller måske selv har en
virksomhed, som kunne være interessant
at besøge.
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Så er skibet på vej forbi broen uden at
skulle sætte farten ned.
Hans Faarup
Åløkkekvarterets grundejerforening

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.

Udstilling for kvarterets
amatørkunstnere

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

Ligger du inde med nogle hjemmeproducerede kunstværker og kunne
du være interesseret i at lade dem
udstille lokalt?

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.

Så har du nu måske muligheden for det.
Det kan være tegninger, malerier, fotografier, kunsthåndværk eller skulpturer
i diverse materialer.
Målet er en udstilling på Åløkkeskolen - nok realistisk engang til foråret
2015. Det kan være både inde- og
udendørs.

SE OGSÅ www.hanstausenssogn.dk

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

I første omgang har jeg brug for at
høre, om der er interesse for projektet. Så er du interesseret, så send mig
hurtigst mulig en kort mail. Så hører du
nærmere.
Når jeg kender interessen for projektet, vil du få mulighed for at være med
til at detailplanlægge udstillingen og
opsætte nogle retningslinjer.
Henrik Gram
Åløkkevænget 16
henrik@companygames.dk

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
OPSLAGSTAVLEN hænger altid på næstsidste side (bare ikke i dette nummer).
Her bringer vi meddelelser fra beboer til beboer, hvis man for eksempel har noget
til salg eller tilbyder sin arbejdskraft. Opslag er gratis. Gælder ikke boligannoncer.
Mail til: kureren@aaloekkekvarteret.dk

Vejviser til kirken

Pokalhylden

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: Kontordegnen
træffes på kirkekontoret ved kirken,
66 12 87 04, onsdag og fredag
kl. 13.30-15.30. Henvendelse kan
også ske til sognepræsten.
Mail: hanstausens.sogn@km.dk

ISVINDER – 13-årige Freja Juel Jensen, der
bor på Ny Kongevej og stiller op for Odense
Skøjteklub vandt Dansk Skøjte Unions efterårskonkurrence på hjemmebanen i Odense
Isstadion. Her er hun i en himmelpiruette.
Tekst og foto: Thomas Agerskov Jensen

Dåb

31. august: Storm Bønnelycke Sørensen, Aaløkkehaven 37, st.
7. september: Kristian Kirckhoff
Rosendahl, Rugårdsvej 59, 1.
14. september: Astrid Martzak,
Rugårdsvej 30, 2. tv.
13. september: Elvira Skovkjær
Agertoft, Dronning Louises Vej 3

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

Dødsfald

Dato for begravelse/bisættelse
6. september: Arly Pedersen, 61 år

KIRKETJENER: Hanne Josefsen,
Tlf. 24 76 99 61. Fridag mandag.
ORGANIST: Irina V. Natius.
Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby.
Tlf. 40 81 49 51
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

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

OKTOBER
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
26: Halloween i kirken kl. 15
29: Musikalsk eftermiddag i
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
30: Fyns biskop, Tine Lindhardt, i kirken kl. 19.30
31: Halloween i Åløkkeskoven
kl. 18-20.30
NOVEMBER
1: Rockcafé i gymnastiksalen
på Åløkkeskolen kl. 19-?
2: Allehelgengudstjeneste i
kirken kl. 10.30
5: Knud Hedin om Blixen i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
12: Carl Erik Foverskov i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
19: Fynske sagn og eventyr i
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
26: Oswald Helmuth-tema i
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30

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

Professionel behandling og træningsplanlægning

KOM OG GØR ETTlf.:
KUP
36 89 66 66

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

Har du vand i kælderen?

100/20 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.

50/10 Mbit/s

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

25/5 Mbit/s

kr. 169,- (pr. måned)

Tlf.: 70 13 03 39

www.nal-medienet.dk

(GRATIS oprettelse)

2/0,5 Mbit/s

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

D in fo rbin d else til
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