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Den nye stenglacis (som det hedder
i fagsprog) ved broen over Bolbro
Rende. Foto: Jacob H. Faarup
TRYK: Deslers Bogtryk, Assens

HANS TAUSENS KIRKE

Billeder til bladet

Vi er meget glade for at bringe billeder
fra begivenheder i kvarteret her i Kuréren. Så når du nu er med til Rockcafé,
halloween i skoven, gadefest eller noget
helt fjerde, må du gerne tænke på lige at
sende et af de mange billeder, du alligevel tager på mobilen.
I dette nummer har Solveig Stroyer,
Johannevej, gjort det, da hun kom forbi
Bolbro Rende og studsede over, at der
stod en bobcat ude i vandet (se næste
side).
Og Lisa Jørgensen fra Dronning Olgas
Vej huskede også på det, da der var
børneloppemarked på Åløkkeskolen (se

side 7). Nu var hun også selv med til at
arrangere det, så hun havde tænkt på det
på forhånd. Og tak for det.
Næste nummer er julenummer - og
det sidste beboer- og kirkeblad i år. Men
allerede 3. januar udsender vi første blad
i 21. årgang af Kuréren. Det er hurtigt
efter nytår, og redaktionen gør opmærksom på, at der er deadline for det blad før
jul, nemlig 21. december.
Brug dit blad - og støt vores annoncører. De støtter dig.
Hans Faarup,
redaktør

Næste nummer udkommer 6. december

Deadline: 23. november
Deadline for Kuréren er altid næstsidste søndag før det udkommer.
Bladet udkommer første lørdag i måneden. Omdeles i løbet af weekenden
Nr. 10 udkommer 6. december
Deadline: 23. november
2015
Nr. 1 udkommer 3. januar
Deadline: 21. december
Nr. 2 udkommer 7. februar

Deadline: 25. januar
Nr. 3 udkommer 7. marts
Deadline: 22. februar
Nr. 4 udkommer 4. april
Deadline: 22. marts
Nr. 5 udkommer 2. maj
Deadline: 19. april
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Nyt kirkeår
og skiftedag
i menighedsråd

Første søndag i advent er det ikke
kun nedtællingen til julen, vi fejrer.
Det er også starten på et nyt kirkeår, hvor vi igen skal opleve, jul,
påske, pinse, håb og trøst.

Entreprenørfirmaet Arthur og Bjarne Jensen har været i gang ude i vandløbet for at
sikre at siderne ikke skrider ned. Der flyttes sten og grus, der er skubbet væk, tilbage
til hullet. Senere blev der lagt store kampesten. Foto: Solveig Stroyer Andersen

Heftige skybrud
rammer også renden
Den lidt sløve Bolbro Rende bliver af
og til ret heftig på det sted, hvor vandet løber fra røret nær ved Rugårdsvej
ud i renden langs Åløkkeskoven.
Ved store regnskyl er vandkraften så stor,
at der var fremkommet et to meter dybt
hul, hvor vandet vælter ud. Det hul er
blevet ”lappet”, men hvad med fremtidens stigende vandmængder?
Det seneste års tid har der været to
meget synlige spildevandsprojekter i
kvarteret. Dels det kæmpestore bassin
mellem Langesøstien og Søhusstien ved
Stadionvej og dels det lidt mindre bassin på parkeringspladsen ved Nordisk
Tekstil. Et tredje projekt er den bunke
af granitsten, som er lagt ud i Bolbro
Rende der, hvor den løber under stien
fra Rugårdsvej ned til fårene. Ved første
øjekast ligner det et moleanlæg, som man
ser i havne, hvor de bryder bølgerne. Og
det er ikke helt forkert.
Stenene, der er kastet ud foran
stenskråningen rundt om udløbet under
broen, skal tage kraften ud af de store
vandmængder fra kommende skybrud
ved at skabe hvirvler og turbulens, når
vandet kommer brusende ud af røret under stien. Derved flyder vandet roligere
gennem Bolbro Rende og slider ikke nær
så meget på kanterne.

Det er derfor, vi
altid første søndag i
advent synger: Vær
velkommen Herrens
år. I salmen synger vi nemlig om jul,
påske og pinse, som vi igen skal møde
i det nye kirkeår. Første søndag i
advent er også skiftedag i menighedsrådet. Søndag den 30. november påbegynder det nyvalgte råd sit arbejde.
Første søndag i advent siger vi også
farvel og et stort tak til de afgående
medlemmer af rådet. Tak til Birgit
Boelskov, Poul Tornøe Knudsen,
Connie Tipsmark Knudsen, Helga
Schmidt og Leo Nancke. Tak for jeres
store arbejde og engagement.
Laila Groes

Fabriksstøj på
Åløkkevænget

Og sådan ser den nye stensætning ud
inde fra røret. Foto: Jacob H. Faarup
En tilsvarende stenglacis, som det hedder, er lavet ved udløbet af det nye bassin
ved Stadionvej ved kolonihaverne. Man
kan læse om begge projektet på Vandcenter.dk under ”Her arbejder vi”
Solveig Stroyer Andersen/
Hans Faarup
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I over halvandet år har
beboere på Åløkkevænget jævnligt klaget over
nattestøj fra Glud &
Marstrand på Næsbyvej.
I sommer var det så slemt, at flere
beboere måtte lukke vinduerne om
natten for at få ro til at sove.
Glud & Marstrand har løbende
været i dialog med en repræsentant
for beboerne og der har været undersøgelser på fabriksområdet for at
finde støjkilden og regne ud, hvordan
man skal slippe af med den. Glud &
Marstrand har meddelt, at man ved,
hvor støjen kommer fra, og at man har
en plan for at fjerne den. Det er bare
ikke sket endnu. Grundejerforeningen
holder øje med, om det sker.
Myhr/Faarup
POKALHYLDEN - er det sted i Kuréren, hvor du kan prale af egne eller
børns sportspræstationer. Send billede
og tekst til: Kureren@aaloekkekvarte
ret.dk. Eller mms til 29 29 13 52.

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.

Organist Lars Frederiksen.

Foto: Vor Frue Kirke

Julekoncert i kirken
Torsdag 27. november kl. 19 er der
julekoncert i Hans Tausens Kirke med
organisten fra Vor Frue Kirke.
Organist Lars Frederiksen spiller et spændende
juleprogram. Han er
født i Odense i 1964 og
begyndte som fjortenårig sine orgelstudier hos domorganist Poul Børch. Efter
afsluttet studentereksamen startede han
sine orgelstudier ved Det fynske Musikkonservatorium som elev af Bo Grønbech, Ib Bindel og Jesper Madsen.
Efter sin diplomeksamen i 1990 og
musikpædagogisk eksamen 1992, blev
Lars Frederiksen samme år optaget som
elev i solistklassen ved Det Kongelige

Danske Musikkonservatorium som elev
hos professor Hans Fagius. To år senere
gav han sin første solokoncert i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn.
Lars Frederiksen har deltaget i talrige
mesterkurser ved blandr andre Harald
Vogel, Michael Radulescu, Daniel Roth,
Ludger Lohmann og Jürgen Essl.
Han har været organist ved kirkerne i
Rørup, Agedrup og Vollsmose, og siden
1998 i Vor Frue Kirke i Odense.
Ved Løgumkloster Kirkemusikskole
har Lars Frederiksen siden 1996 virket
som timelærer. Desuden giver han en del
koncerter både i Danmark og i udlandet.
Kom og hør et spændende klassisk julemusikprogram. Der er fri entré.
Organist Irina Natius

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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Bump for
bumpudvalg

HISTORIER - 8. oktober var det arkivchef ved Historiens Hus i Odense Jørgen Thomsen, der fortalte og viste billeder fra det gamle Odense. Han kan sit stof, og jeg tror,
at alle syntes, det var spændende. Tekst og foto: Gunner Bai Andersen

Onsdagscaféens program

5. november
Karen Blixens 12 år i Afrika. Foredraget
holdes af tidl. oversergent i Jægerkorpset
og manuskriptforfatter Knud Hedin. 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 har i mange år
rejst på kryds og tværs i Rusland, hvilket
blandt andet har bragt ham til Kamtjatka
og Wrangeløen. Han fortæller om og
viser billeder fra 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 uni-

Grundejerforeningens
bumpudvalg, som er en
udløber af de vejmøder, vi
holdt fem steder i kvarteret, har set på flere typer af bump
i arbejdet med at trafiksanere Dronning Olgas Vej, Dronning Louises
Vej, Johannevej, Steenbachsvej og
Åløkkevænget. Der er mange bump
i arbejdet. For eksempel at de ”skildpaddebump”, som udvalget bedst kan
lide, ikke foretrækkes af kommunen,
som på sin side foretrækker bump, der
ikke kræver vedligeholdelse.
Det er svært at kombinere, når
bumpudvalget som øverste prioritet
har bump, der dels er brutale nok til
at dæmpe bilernes fart, dels tillader
passage af cykler i begge sider og
dels har beplantning. Men udvalget
arbejder videre. Intet er afgjort endnu.
Grundejerforeningen

Spejderne tager
sig af Tarzangynge

ERIK B. JØRGENSEN besøgte os 1. oktober igen. Denne gang havde han været
i Nordøstgrønland - skrønernes land.
Samtidig med, at han viser flotte billeder
og videoklip, er han en rigtig god fortæller, så vi havde en fantastisk eftermiddag.
vers, hvor Stig Nørregaard, Ry, fortolker
en stribe af Osvalds viser og fortæller om
denne store kunstners turbulente liv. Undervejs bliver du indbudt til fællessang.

Store og små børn kan godt begynde
at glæde sig. Den populære Tarzangynge for enden af det lille Åløkkevænge bliver genetableret. De lokale
spejdere i Gråbrødre Gruppe har
påtaget sig pionerarbejdet.
hans
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

tandproteser med livskvalitet

Alle specialer inden for fodterapi,
diabetes, gigt, bøjlebehandling
og fodindlæg.

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

Tilskudsberettiget via den offentlige
sygesikring og Danmark. Kommunalt
tilskud via helbredstillæg.

Aarup · Søndergade 2
Tlf. 64 43 22 00

V/statsaut. fodterapeuter
Bente Frederiksen og Brian Panvig,

5 års garanti på nye tandproteser og
finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år.
www.tpt.dk

Pakhusgården 1 B, 5000 Odense C
v/Rugårdsvej/Åløkkekvarteret
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Allehelgen i kirken
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

Julegudstjeneste for de helt små
I Hans Tausens Kirke
er der julegudstjeneste for vuggestue-,
dagpleje- og børnehavebørn. De fordeler
sig på følgende dage:

Tirsdag 9. december kl. 10:
Vuggestue- og dagplejebørn og meget
gerne forældre og bedsteforældre.
Torsdag 11. december kl. 10:
Børnehaver og bedsteforældre.
Laila Groes

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.
Har du ikke modtaget et blad senest
søndag efter udgivelsen? Mail til:
kureren@aaloekkekvarteret.dk.
Lauge Vestergaard

Hårde hvidevarer og møbler afløses nu af slag, spark og kast. Foto: Jacob H. Faarup

Stort center for kampsport
1. marts næste år kommer der nyt liv i
den store, tomme bygning mellem Lidl
og Glud & Marstrand.
De 6000 kvadratmeter som ligger ud
til Næsbyvej, men har postadresse på
Thorslundsvej, omdannes til kampsportscenter med træningslokaler for 20
foreninger.
Odense Sportscentrum, som i dag holder til i Pakhusgården i Åløkkekvarteret,
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står bag det nye multi-og kampsportshus,
som blandt andet kommer til at lægge
gulv til Odense Fægteklub, brydeklubben Herkules samt kampsportsgrene som
kung fu, aikido, bujinkan, jiu-jitsu, karate
og taekwondo.
Det store hvide hus, som tidligere har
rummet blandt andet Punkt1 bliver Nordens største center for kampsport.
Hans Faarup

Børneloppemarked i Klub Å-fri

LOPPERI - Igen i år skinnede efterårssolen på Klub Å-fris børneloppemarked, som blev afholdt på Åløkkeskolen. Der var
mange, der havde valgt at bruge en søndag i oktober til at få ryddet op i tøj og legetøj tøj, og som havde sat tingene flot op i
salgsboder i skolegården. Klubbens vaffelbod var godt besøgt, og vi fik et godt overskud, som skal bruges til at lave aktiviteter
for børnene i aftenklubben. Tak til alle jer, der var kommet og havde sat boderne op, og til jer, der besøgte vores loppemarked.
Går du i 5. eller 6.klasse og kunne du tænke dig at være med i aftenklubben, Klub Å-fri, så kontakt undertegnede. Vi mødes hver
tirsdag fra. 18.30 til 21.00, hvor vi hygger os og tager på ture f.eks. i biografen, Funky Monkey Park o.lign. Klub Å-fri er et forældredrevet tilbud til kvarterets unge, så hvis du er forældre og vil være med, så hører vi også meget gerne fra dig.
Lisa Jørgensen, tlf: 20 93 01 01

Larmende lastbiler
ved villabyen
Beboerne i Dæhnfeldts Villaby – og
især i den sydøstlige ende, tættest på
jernbanen, har i længere tid været plaget af en enerverende støj om natten.
Vi fik lokaliseret støjen til at
komme fra området mellem
bankocentret på Grønløkkevej og Bull Burger
på Middelfartvej. Vi tog
kontakt til ejeren af området,
som blev overrasket over at der skulle
komme støj om natten, eftersom der ikke
er noget produktion på det tidspunkt. Til
gengæld er der parkerede lastbiler. Og
nogle af dem har kølevogne, som kræver,

at en motor kører hele natten. Det er
motorstøjen fra disse kølevogne, der har
brummet hen over jernbanen og hen over
Dæhnfeldts Villaby.
Efter vores henvendelse har ejeren
af området lovet, at de vogne, der skal
holdes i gang hele natten, bliver flyttet
til et område i det sydlige Odense, hvor
der ikke er nogen naboer at genere. Hvis
støjen fra Grønløkkevej fortsætter, eller
der dukker en anden vedvarende støj op,
beder vi beboerne kontakte grundejerforeningens formand. Kontaktoplysninger
står på side 4.
Myhr/Faarup
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Vil du være spejder?
Går du i 0-4. klasse, kan du blive
spejder hos Gråbrødre Gruppe, der er i
spejderhytten ved tennisbaner og fårefold bag Åløkkeskoven. Som spejdere
laver vi mange spændende ting. Mad
over bål, løb i skoven, leg og meget
andet. Vi kalder os ulveunger og har
møde torsdag kl. 18.00-19.15. Du kan
bare møde op eller kontakte Lauge
Vestergaard på 22 18 88 61.
Er du ældre, kan du også blive spejder. Så er det om torsdagen kl. 19-21,
samme sted.

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

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke

Søndag 2. november kl. 10.30
Allehelgensdag
Mattæus 5,13-16; Således skal jeres
lys skinne for mennesker
Mindegudstjeneste for vore kære
døde.
Kirkens børnekor synger ved gudstjenesten, og vi tænder lys for dem vi har
mistet. Ved Laila Groes
Søndag 2. november kl. 13.30
Døvegudstjeneste ved Christina
Ebbesen
Torsdag 6. november kl. 17
Gud og spaghetti
Børnegudstjeneste med efterfølgende
spisning. Se omtale i bladet.
Søndag 16. november kl. 10.30
22. søndag efter trinitatis
Mattæus 18,1-14; Lignelsen om det
vildfarne får. Ved Laila Groes
Søndag 23. november kl. 10.30
23. søndag efter trinitatis
Mattæus 11,25-30; Kom til mig alle
I, som slider jer trætte og bærer tunge
byrder, og jeg vil give jer hvile.
Kirkefrokost. Deltagerpris 30 kr.
Ved Hans Jørgen Jeppesen
Onsdag 26. november kl. 14
Andagt i forbindelse med onsdagscaféens juleaflsutning.
Ved Laila Groes

Kunstneren på arbejde. Foto: Nina Bresling

Åbent atelier hos
Carsten Rudolfsen
Søndag den 16. november kl. 13-16 på
Karl Withs Vej 6.
I gennem alle årerne (30 år) i Åløkkekvarteret, er jeg ofte blevet spurgt,
om jeg ikke ville holde åbent hus i mit
atelier. Nu er det ikke altid at kunstnere
er så vilde med at fortælle om dem selv
i forhold til deres kunst og jeg er én af
dem. Men, men, nu kaster jeg mig ud i
det.
Det bliver under afslappede forhold,
hvor du/I kan komme forbi i tidsrummet
og se og få en snak om min kunst.

Søndag 30. november kl. 17
Første søndag i advent
Mattæus 21.1-9; Jesu indtog i Jerusalem. Luciaoptog ved spire-og børnekor. Se omtale i bladet
Ved Laila Groes
Søndag 7. december kl. 10.30
Anden søndag i advent
Lukas 21,25-36; Og der skal ske tegn
i sol og måne.
Efter gudstjenesten er der julefrokost
for alle, der har lyst til at spise med.
Vi plejer også at synge et par jule(Fortsættes næste side)

To af Carsten Rudolfsens værker. Virker
stilen bekendt? Så er det måske fordi, der
hænger et kunstværk af ham på en af trappeopgangene på Åløkkeskolen.
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Efter endt udannelse på Kolding
Kunsthåndværker Skole i 1981 har jeg
siden arbejdet som professionel kunstner.
Et til tider ensomt erhverv, men også
særdeles berigende og jeg kunne ikke
forestille mig noget andet job.
Skulle I have interesse i at se, hvad jeg
arbejder med på forhånd, gå da ind på
www.rudolfsen.dk.
Vel mødt til en afslappende eftermiddag i kunstens tegn.
Carsten Rudolfsen

Lucia i kirken

Spire- og børnekor
går luciaoptog
Første søndag i advent - 30. november kl. 17.

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
(Fortsat fra forrige side)

Første søndag i advent kommer et af Danmarks sødeste luciaoptog
og synger luciasangen for os. Det er kirkens spire- og børnekor
der går lucia ved gudstjenesten kl. 17. Vi tænder det første lys i
adventskransen og tager hul på et nyt kirkeår og den dejlige juletid.
Laila Groes
Tegning: Jane Nygaar

sange/salmer og måske er vi heldige,
at kirkens kor også synger lidt for os.
Pris for deltagelse 30 kr.
Ved Laila Groes

Bedre signal i lyskurvene

Torsdag 11. december kl. 10
Julegudstjeneste for børnehaver
Se omtale i bladet.

Grundejerforeningens
lyskurvudvalg har ikke
været ude at måle ventetid
på grønt for fodgængere og
cyklister siden seneste nummer af Kuréren, men måske er det heller
ikke nødvendigt. Flere beboere fortæller,
at det nye lyssignal ved Store Glasvej
tilsyneladende er begyndt at oppe sig,

så man ikke længere skal stå og vente i
op til tre minutter på at få grønt efter at
have trykket på knappen eller som cyklist
passeret den spole, der ligger i asfalten.
Det samme gælder lyskrydset ved
kirken. Flere daglige brugere siger, at
signalet virker meget bedre og reagerer,
når der kommer cykler fra Prinsesse
Maries Allé.
Myhr/Faarup
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Tirsdag 9. december kl. 10
Julegudstjeneste for vuggestuer og
dagplejebørn med voksne.

Søndag 14. december kl. 10.30
Tredje søndag i advent
Ved Bo Haug
Gudstjenester
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag den 6. november kl. 13.30
Torsdag den 4. december kl. 13.30

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.

Gud og
spaghetti
Torsdag den 6. november kl. 1718.30. Spirekoret synger ved gudstjenesten.
Vi fortsætter vores
Gud og spaghettigudstjeneste med
efterfølgende spisning.
Sidste gang var vi cirka 70 i kirken
og til spisning. Her hørte vi om
Jakobs drøm og himmelstigen, hvad
mon vi skal høre den 6. november?
Maden koster 25 kr. for voksne og for
børn er den gratis.
Tilmelding er ikke nødvendig,

Kort 3: Forslag til Mellemgade

NAVNEÆNDRING
Henvendelse til kirkekontoret
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Professionel lyd og billede
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SE OGSÅ www.hanstausenssogn.dk

Tjah, vi kan ikke sige
andet end, at en beslutning om Mellemgaden
sådan set er tættere på
end nogensinde før. Projektet er på dagsordenen for politikerne i By- og Kulturudvalget, så det
skal diskuteres og der skal tages en
politisk beslutning. Vi ved bare endnu
ikke hvornår.
Hele området omkring en eventuel
Mellemgade er i rivende udvikling
efter at Stark-grunden blev ryddet og
Wittenborgs bygninger nu rives ned.
Området skal huse det kommende
City Campus og skal sammen med

dgade
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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.

Hvad sker der med Mellemgaden?
Bliver den til noget? Er den sparet
væk?

Næ

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

Gang i Mellemgaden
Åløkke Allé

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.
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Vores forslag om Mellemgaden.
sbe
arl
J

det nye VUC på Ejlskovsgade rumme
over 5000 studerende.
Politikerne har endnu ikke svaret på
vores invitation til at gå en tur ad det
gamle havnespor mellem Åløkke Allé og
Toldbodgade og høre om vores forslag.
Men grundejerforeningen og Trafikgruppen holder vågent øje med, hvad der
sker i forvaltningen.
Myhr/Faarup

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

men I må meget gerne tilmelde jer til:
lgr@km.dk
Laila Groes

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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Rockgudstjeneste
Vejviser til kirken

Ansgars kirke �
Torsdag den 5. februar kl. 19.00
Pr¾st: Susanne Holst�
Musiker/Band: S¿ren Okholm�
Coldplay covermusik

Vrede�
Misundelse�
FrŒdseri�
Dovenskab�
Guds �
K¾rlighed�
Griskhed�
Utugt�
Hovmod�

Dåb

4. oktober: Gertrud Nielsen Agergaard, Dronning Louises Vej 3
4. oktober: Hermod Nielsen Agergaard, Dronning Louises Vej 3
5. oktober: Carmen Danielle Borup,
Kanslergade 5, 2.sal.tv,

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
KIRKETJENER: Hanne Josefsen,
Tlf. 24 76 99 61. Fridag mandag.
ORGANIST: Irina V. Natius.
Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby.
Tlf. 40 41 48 42
Mail: irinanatius@gmail.com

Dødsfald

Dato for begravelse/bisættelse
Ingen i denne periode

SOGNEMEDHJÆLPER:
Ditte Hassing
Tlf. 23 20 55 72
Mail: dittehtk@yahoo.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Birgit Boelskov
Store Glasvej 38, st. th.
66 12 20 16
KIRKEVÆRGE:
Poul Tornøe Knudsen,
Ny Kongevej 10, tlf. 20 97 02 74.
KIRKEBIL: Ældre, svagelige og
gangebesværede kan til gudstjenester
og møder blive kørt til og fra kirken.
Kirken betaler. Ring til kirkekontoret.
Ved søndagsgudstjeneste senest fredag
kl. 13.30-15.30 på 66 12 87 04, eller
til sognepræst Laila Groes.
KIRKEN PÅ NETTET:
www.hanstausenssogn.dk
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ANDESPIL
TIRSDAG D. 18. NOVEMBER KL. 19-21
SPILLER VI BINGO PÅ ÅLØKKESKOLEN I
GYMNASTIKSALEN
ALLE I KVARTERET ER VELKOMMEN, OG DER ER
MANGE FLOTTE PRÆMIER. DØRENE ÅBNES
18:30.
DER ER OGSÅ EN HYGGELIG CAFE MED SALG AF
KAFFE, SLIKPOSER m.m.

Andespillet afholdes af Klub Å-FRI, som er en frivillig aftenklub for
kvarterets unge fra 5. klasse og opefter. Klubben drives af frivillige
voksne. Overskuddet går til klubbens arbejde for de unge.

KALENDEREN
NOVEMBER
1: Rockcafé på skolen kl. 19-?
2: Allehelgengudstjeneste i
kirken kl. 10.30
5: Knud Hedin om Blixen i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
6: Gud og Spaghetti i kirken
kl. 17-18.30
12: Carl Erik Foverskov i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
16: Åbent hus hos Carsten
Rudolfsen kl. 13-16
18: Andespil på skolen kl. 19
19: Fynske sagn og eventyr i
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
26: Oswald Helmuth-tema i
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
27: Julekoncert med Lars Frederiksen kl. 19 i kirken
30: Spire- og børnekor går
luciaoptog i kirken kl. 17
DECEMBER
9: Julegudstjeneste for vuggestue og dagpleje i kirken kl. 10
11: Julegudstjeneste for børnehave og bedsteforældre kl. 10
2015

JANUAR
22: Gud og Spaghetti i kirken
kl. 17-18.30 (foreløbig dato)
29: Kvinderevy - forpremiere
Speciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister
!
30: Kvinderevy
- premiere
31: Kvinderevy - sidste aften

Åløkkens Fysioterapi

Husk Kvinderevy
Tlf.: 36 89 66 66
29.-31. januar 2015

FEBRUAR

Professionel behandling og træningsplanlægning

MARTS
5: Gud og Spaghetti i kirken
kl. 17-18.30 (foreløbig dato)

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)
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