KUREREN
Nr. 17
18.årgang
årgang
Nr.
21.
Udgives
Sogn
Udgives ii Hans
Hans Tausens
Tausens Sogn
September
Åløkkekvarteret-- Glasværkskvarteret
Glasværkskvarteret -- Kanalvejskvarteret
Januar
20152012 Åløkkekvarteret
Kanalvejskvarteret

I dette nummer:

Løbetid
Trafikmøde i Åasen


Skolereform
side 5

Side3

Basstjerne i kirken

Læs om kirkens
Side3
nye Høstgudstjeneste
voksenkor side 3

Bumpdebat
side 4

Side4

Svar i trafikhøring

 gang i Midlife Side5
Årets
Foredragside
om ondskab
Adventures
6-7


Side6

Deresildsjæl
hekse vandt
En lokal
 80 side 8-9
Side7
fylder
Sidste seniorudflugt

Luciabilleder
side 10

Side8-9
Besøg
Billeder
frafra Ukraine

Side10
julespillet
side
11
Interview med
præsten
Kirken
som (del 2)Side12
klasseværelse
side 12
Menighedsrådsvalg

Side13
Onsdagscaféens
Dåb og dødsfald
forårsprogram
side 13

Side15

varmer
StopKvinderevy
indbrud side
14 op


Bagsiden

Pokalhylden side 15
Dåb og dødsfald side 15
Kalenderen side 16

Åløkkens Fysioterapi
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

KURÉREN
udgives af
ÅKUR, Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
en samarbejdsorganisation for kvarterets
foreninger og institutioner.
REDAKTØR
Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16
Tlf: 29 29 13 52
hansfaarup@gmail.com
KIRKESTOF
Laila Groes, Prins Valdemars Vej 3
Tlf: 66 11 05 40
lgr@km.dk
ANNONCER
Henrik Gram, Åløkkevænget 16
Tlf: 53 65 07 38
KASSERER
Frank Lindegaard Nielsen
franklindegaard@gmail.com
SKRIV TIL BLADET
Tjek deadline for næste nummer.
Ring eller skriv til en af ovenstående. Du kan aflevere tekst og foto
på cd eller papir. Eller maile til:
Kureren@aaloekkekvarteret.dk
OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
gange om året i Åløkkekvarteret og
Hans Tausens Sogn.
FORSIDE:
Elever fra Åløkkeskolen i færd
med at modtage undervisning.
Se forklaring på side 5.
Foto: Connie Juel Clausen
TRYK: Deslers Bogtryk, Assens

Nye læ
begynd
Hov, hvad er nu det?
KURÈREN udgives af ÅKUR,
Åløkkekvarterets
HANS TAUSENS KIRKE Udviklingsråd,
en samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger
og institutioner.

Kære læser. Du sidder med
nummer af beboer- og kirk
REDAKTØR:
i hånden. Hvis du er ny i k
Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16
sker vi dig velkommen, og
Tlf: 29 29 13 52 eller 66 19 22 09
kunne tænke
dig at bidrage
Email:
hfa@fyens.dk.
Tænkte du sådan, da du fandt dette blad
21. årgang af et bladsamarbejde,
som ikke
billeder
til
bladet,
i din postkasse? Så er det nok fordi du er
kendes andre steder fra: Et fælles beboer- der udko
om året.
KIRKESTOF:
ny i kvarteret. Ellers ville du genkende det og kirkeblad.
Kuréren
uddeles
Lauge
Koch
Vestergaard,
fælles beboer- og kirkeblad, som omdeles
Bladet kunne ikke udkomme
uden
de gratis til a
Hans
Tausens
Sogn, og det
Steenbachsvej
2
gratis 10 gange om året til alle beboere i
trofaste annoncører, som binder sig for et
lade
sig
gøre
uden
Tlf:
66
17
97
17
eller
22
18
88
61
Hans Tausens Sogn.
år ad gangen til en favorabel pris. Kig på den fast
annoncører.
Mange tak til d
Bladet udgives formelt af Åløkkekvarannoncerne og se, hvem der
støtter kvarteOg
nu
vi
er
ved
det: Var de
ANNONCER:
terets Udviklingsråd, som er en samarret. Så kunne du jo også støtte dem.
annoncere
i
Kuréren?
Dels
Henrik
Gram,
Åløkkevænget
17
bejdsorganisation for kvarterets foreninger
Og så er alle beboere i øvrigt velkomne
som
på
dit
ﬁ
rma
i
et
blad,
d
Tlf:
66
17
92
66
og institutioner. I praksis fremstilles bladet til at bidrage med tekster og billeder. Det
grundigt
i
et
af
Odenses
m
af en redaktion sammensat af folk fra
har mange gjort i dette nummer, og det vil
cestærke kvarterer. Og dels
KASSERER:
vi gerne sige tak for.
menighedsrådet ved Hans Tausens
Kirke
medtil
tilbladet
at sikre
Frank
Lindegaard
Nielsen,
Du kan maile døgnet rundt
på:udgivelsen
og bestyrelsen i Åløkkekvarterets GrundOg
hvor
ringer
Johannevej
6
kureren@aaloekkekvarteret.dk. Skriv til man hen, n
ejerforening.
skal skiftes, murene pudse
Email:
ﬂ
n@kmd.dk
Kuréren - den skriver til dig.
Åløkkekvarteret er en del af Hans

Tausens Sogn, og vi har nu taget på hul på

Hans Faarup, redaktør
SKRIV TIL BLADET:
Tjek først deadline for næste
nummer. Ring eller skriv til en af
ovenstående ... og skriv så.
Almindelig annonce
Du kan aﬂevere tekst og foto på cd,
moms pr. nummer.
diskette eller papir. Eller sende mail
Samme annonce, b
til: Bladetkureren@yahoo.dk.
Private annoncer: H
Bruger du Word, kan du vedhæfte teksten som ﬁl. Ellers skal du
lejlighed, kan du kø
Deadline for Kuréren er skrive
altid næstsidste
søndag før det udkommer.
i mailens tekstfelt.
kolofonen her til ve
Bladet udkommer første lørdag i måneden. Omdeles i løbet af weekenden
Øvrige meddelelse
OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
af cykler eller ligne
Nr. 2 udkommer 7. februar
Deadline: 19. og
april
gange om året i Åløkkekvarteret
Deadline: 25. januar
Nr. 6 udkommer 6. juni len på side 11
Hans Tausens Sogn
Nr. 3 udkommer 7. marts
Deadline: 24. maj
Deadline: 22. februar
TEGNINGER: Jane Nygaard
Nr. 4 udkommer 4. april
Kuréren holder sommerferie og udDeadline for næs
Deadline: 22. marts
ikke
i juli og august.
TRYK: HO Tryk,kommer
Rugårdsvej
101
Nr. 5 udkommer 2. maj
Bladet udddeles

Næste nummer udkommer 7. februar

Annonce

Deadline: 25. januar

V/Allan Rasmussen - Abigaelsvej 13 - 5000 Odense C

Telefon 65 91 22 50 - Mobil 40 42 71 75
KASPERSEN

VVS & BLIK

www.danskvinduespoleringsservice.dk

MALERFIRMA
A-S
info@danskvinduespoleringsservice.dk
Brug tiden på det, du synes er sjovt, og lad os tage os af dine vinduer. Vi sørger
KILDEMOSEVEJ 21
TLF: 66 14 11 44
for, at du jævnligt får pudset dine vinduer!!

Blikkenslageraut.
aut VVS
Blikkenslager
VVS -- installatør
installatør

5000 ODENSE C

Rugårdsvej 37
37 5000
5000Odense
OdenseCC
Rugårdsvej
Tlf.
66
13
55
03
Biltlf.
10 55 04
Tlf. 66 13 55 03 Biltlf.22
40165403

FAX: 66 14 63 32

Erhverv og privat
2

Her er kirkens voksenkor
I kirkens voksenkor (kvartet) har der
siden sommeren været noget udskiftning. Herunder kan du læse om de
aktuelle sangere.
De fire unge sangere
udgør en dygtig voksenkor-kvartet i vores kirke.

Megumi Pedersen (sopran). Er ansat
i vores kirkekor fra august 2014. Megumi kommer fra Tokyo, hvor hun efter
endt jurastudie på universitetet startede
shipping- uddannelsen hos A.P.Møller-Mærsk. Efter nogle år på hovedkontoret i København sagde hun op og startede
et eksport-firma af danske design- møbler
og produkter til Japan. Som lille lærte
hun at spille klaver og fik undervisning i
musikteori af sin mor, som var musiklærer. Efter morens tidlige død gik der nogle
år, inden Megumi igen kunne dyrke sin
passion for musik. Som 19-årig begyndte
hun at lære klassisk sang. Sidste år fik
hun efter en lang pause mulighed for at
spille musik igen og får i øjeblikket privat
sangundervisning. Hun er meget glad for
at være en del af Hans Tausens kirkekor.
Privat er Megumi dansk gift og er en glad
mor til lille Gustav.

Anja Backmann Andersen (alt). 25 år
og har været i Hans Tausens Kirke, enten
som fastansat eller som vikar, siden 2009.

De deltager i alle gudstjenester og øver
i kirken 1-2 gange ugentligt. De har helt
fantastiske faglige evner, er flinke, flittige,
entusiastiske og fungerer godt i hyggeligt
samvær. Det er en fornøjelse at arbejde
med såden et kor. De tager med glæde
imod de mange udfordringer, som kirkens
musikliv byder på.

I øjeblikket er koret ved at forberede et
udvidet musikprogram til Kyndelmissen
2. februar. Kom og oplev dem synge.
Tekst: Irina Natius
Kirkens organist og voksenkorleder
Foto: Lauge Vestergaard

Voksenkoret sammen med korleder Irina Natius (th.).
Hun er musiker og går på Musikkonservatoriet i Odense som rytmisk sanger. Ud
over at arbejde som kirkesanger, er hun
ansat som sangunderviser i ungdomsskoler og på en efterskole. Lever af at
undervise og spille koncerter.

Malte Nordtorp Pedersen (tenor). 22
år og går på Syddansk Musikkonservatorium, hvor han studerer rytmisk trompet.
Maltes trompetspil har vi allerede oplevet
i kirken ved forskellige lejligheder. Han
har haft sit ståsted i kirkemusikken, siden
han startede hos Syngedrengene i Assens
som seks-årig, og har siden dengang været
aktiv som kirkesanger med få pauser. I
dag deltager han i en masse forskellige
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musikalske sammenhænge i kraft af sit
virke som udøvende musiker og sanger.

Björn Eyrikur Helgason (bas). Ansat
i kirkens kor siden 1. august 2014. Björn
er en meget erfaren sanger fra Assens
Syngedrenge ved Vor Frue Kirke, hvor
han har sunget i 10 år. I samspil med koret
og Assens Musikskole har han modtaget
undervisning i både kor- og solosang af
blandt andre Niels Thåstrup og Mette
Nordtorp Pedersen. Han har sunget solo til
flere af musikskolens og korets koncerter.
I sommeren 2014 begyndte Björn på
bacheloruddannelse i anvendt matematik
på Syddansk Universitet i Odense.

Læserbrev

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.

Det omtalte bump på
Langelinie.

Foto: Kuréren

Ingen bump på
Dronning Olgas Vej
Hvad mener I om disse bump? spørger
bumpudvalget (i Kuréren 10-2014, red.)
Vi synes, bumpene på Langelinie og Tarupgårdsvej, som er afbilledet i Kuréren,
er ganske gode, fordi netop disse to veje
tidligere har været plaget af bilister, der
skød genvej. Man bruger jo med stor succes bump som chikaner for at forhindre, at
en vej bruges som smutvej.
Det er ikke tilfældet på Dronning Olgas
Vej. Vi ligger i en lomme, og vejen kan på
ingen måde bruges som smutvej. Laver
vi chikaner, laver vi ris til egen bagdel.
Så vores konklusion er: vi skal ikke have
bump på Dronning Olgas Vej.
Næsten alle, der kører her, er mennesker, der bor på vejen og deres gæster.
Bliver vi enige om at sætte farten ned til
30 km/timen, må der sættes skilte op, der
tydeligt viser det. Hvis nogen kører hurtigere, end skiltene viser, må vi have mod
til at sige det til dem.
I øvrigt kører folk generelt ansvarligt på

Dronning Olgas Vej. Det er kun få gange,
vi har registreret folk, der kører råddent.
Henrik Præstegaard,
Dronning Olgas Vej 52
Gustav Johannesen,
Dronning Olgas Vej 15
Grundejerformand Carsten Myhr svarer:
De fleste mennesker i vores kvarter
kører pænt og roligt. Men der er jævnligt
observeret bilister, som kører råddent,
og de er farlige for os andre. Der er målt
hastigheder på over 80 km/t på Johannevej. Det er begrundelsen for, at vi i disse
år undersøger mulighederne for at etablere
fartdæmpende foranstaltninger.
Der må kun opsættes skilte med f.eks.
30 km/t, hvis der samtidig er lavet de fartdæmpende foranstaltninger, som kræves
af politi og færdselsstyrelsen. Vi er en del,
der har påtalt for høj fart til andre beboere.
I heldigste fald har vi fået et høfligt svar.

tandproteser med livskvalitet

Nu kan du nyde kokkens
favoritter … derhjemme.

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

hver dag tilbyder vi dig
tre retter at vælge imellem.

Åbent
hver dag mellem
kl. 15 og 21

Aarup · Søndergade 2
Tlf. 64 43 22 00
5 års garanti på nye tandproteser og
finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år.
www.tpt.dk

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

Madhuset alfred og Kamilla · Rugårdsvej 103
5000 Odense C · 66 12 16 12 · alfredogkamilla.dk
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Læsetid i 3.b. Her
er det Mathilde
(tv.) og Ruta.
På forsiden af
Kuréren er det
Augusta (tv.) og
Emilie, der løber
som en del af
undervisningen på
Åløkkeskolen.
Foto: Connie Juel
Clausen

Åløkkeskolen løber
sig ind i skolereformen
Den nye skolereform rummer mange
nye tiltag, men et af dem, der har fået
størst opmærksomhed, er kravet om
øvet fysisk aktivitet. Det er nu et mål,
at alle elever hver dag skal være fysisk
aktive i minimum 45 minutter.
På 3. klassetrin på Åløkkeskolen har man
grebet denne udfordring meget praktisk
an. Hver skoledag startes således nu med
løb. Men det startede egentlig som en
idé til, hvordan man som lærer kan være
med til at opbygge et selvværd og vise
eleverne, hvor hurtigt man kan opnå nye
mål og forbedre sig.
Her er løb genialt. Alle mærker hurtigt
en forbedring, og via et belønningssystem med stjerner for dagens etape, er det
pludselig let at se, hvor god den enkelte
er blevet til at løbe. Og denne erkendelse
kan bruges i andre fag og bredt være med
til at styrke elevernes tro på egne evner.
Brænder krudtet af
Selvom projektet blev født i gymnastiktimerne, var der ikke langt til at lærerteamet på 3. årgang besluttede, at alle elever
på 3. årgang skal starte dagen med løb.
Nu er det ikke kun elevernes bevidsthed

om egne styrker det gælder. Alle - både
elever og lærere, har en fælles opfattelse
af, at det er en rigtig god start på dagen
Adspurgt er eleverne i 3. B ivrige efter
at byde ind med, hvorfor det er en god
start: Carrie 3. B siger at det er godt, fordi man får bedre kondition, og Mathilde
synes det er sjovt. Jeppe ser en fordel af
at blive ”krudtet” af – og forklarer samtidig, at han glæder sig til at der ligger sne,
for så kan man glide!
Efter løbeturen er eleverne hurtige til
at finde deres pladser. I dag har de aftalt
med Anette, at de skal læse i deres læsebog, når de kommer tilbage. Da Anette
igen har klassen samlet, mødes hun af
kritik over, at frilæsningsbøgerne er for
lette – 3. B kommer med en kraftig opfordring til, at der lånes bøger i et mere
passende niveau.
Bekymringer gjort til skamme
Fysisk aktivitets betydning for både
indlæring og velvære er både velkendt
og veldokumenteret. Det er således ikke
kommet som nogen overraskelse for de
implicerede lærere, at ordningen er en
succes.
De bekymringer, der var inden lærerne
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kastede sig ud i projektet, har vist sig
overflødige. For eksempel var lærerne
bekymrede over, om alle ville have egnet
fodtøj på til turen og hvordan det ville
gå på regnvejrsdage. Det eneste, det har
været nødvendigt at justere, er selvbelønningssystemet med stjerner. Det gav lidt
uro, og nogle elever var lidt for rundhåndede med stjerner efter løbeturen. Og så
er det ikke længere lovligt, eller nødvendigt, at gå turen – alle skal løbe.
Et af flere tiltag
Lærerteamet på 3. klassetrin understreger, at løbeturen blot er et af flere tiltag
for at øge den fysiske aktivitet i løbet
af skoledagen. Der arbejdes med fysisk
aktivitet gennem hele skoledagen – som
man i øvrigt altid har gjort på Åløkkeskolen.
Så når du en tidlig morgen bevæger
dig via Ny Kongevej eller Prinsesse
Maries Allé er der en rigtig god chance
for at møde de godt 50 glade elever fra
Åløkkeskolen som glade spurter sig en
god skoledag.
Connie Juel Clausen
Ny Kongevej

Midlife Adven

Åløkkere på farten
Her er et kort gennemgang af vore arrangementer og ture i 2014 oplevet og
fortalt af Ingelise Bagge, Sanne Langkjær og Gustav Johannesen.
Programmet for 2015 kan ses i februarnummeret af Kuréren.
18. marts: Glud og Marstrand
Det er en stor fabrik, vi har som nabo.
Vi havde en aftale med Jens og Jørgen,
der begge bor i Åløkkekvarteret, om en
rundvisning for max 25 personer. Jens
fortalte om fabrikken fra dengang, den
hed Haustrups Fabrikker til nu, hvor navnet er Glud og Marstrand.
Vi blev vist rundt i to grupper i de store
fabrikshaller og så, hvordan produktionen kørte. Mange af processerne bliver
nu styret af robotter. Vi så store maskiner
til fremstilling af dåser på forskellige
niveauer, pakkemaskiner og et værksted,
hvor værktøjsmageren kunne fremstille
små bitte skruer eller andet, som en given maskine manglede. Til slut fik vi en
udsøgt forplejning i fabrikkens kantine.

Herover: Bolig
i Den selvforsynende Landsby.
Foto:
Berit Olsen.

29. april: Rudolf Steiner Skolen
Poul Erik Black, der er lærer på skolen,
gav os en kompetent rundvisning, hvor
vi fik et indblik i, hvordan en anderledes
skole fungerer. Eleverne på skolen har
meget musik og andre kreative fag, og
på den måde får de nogle anderledes
kompetencer end i folkeskolen. De går
ikke til eksamen, men slutter af med en
årsopgave efter 12 klasse.
8. maj: Thorøhuse
Suzanne Hestbæk er naturvejleder og
godt inde i historien om Thorøhuse. Hun
fortalte om Harald Plum, der ejede øen
og satte sit præg på den i en årrække.
Han fik lavet skulpturen af tordenguden
Thor, som i dag står ved Glud og Marstrand. Denne skulptur skulle stå på det
højeste sted på Thorø og være et symbol
på Harald Plums store rigdomme. Men
alt fik en ende, da der blev krise i verdenshandelen. Harald Plum mistede alt
og endte med at tage sit eget liv.
Vi gik en runde på øen på cirka tre timer
i den smukke natur, mens Suzanne veloplagt fortalte om de historiske steder.
21. maj. Skovtur i Åløkkeskoven
Vi har skoven liggende lige ved siden
af os og omkring os, men hvad ved vi

Til venstre: Fra
turen til Ærø.
Grillaften ved
havnen.
Foto:
Alice Bager.
egentlig om den? Tom Bager fra skovlauget tog os med på en tur rundt i skoven
og viste os de ting, vi ikke normalt lægger mærke til. Det blev en lærerig tur på
en skøn forårsaften, for Tom Bager er en
meget vidende mand. Vi fik et indblik i
Odense Kommunes planer med skoven.
Vi blev opmærksomme på de forskellige
træsorter, og hvordan man udvikler skoven.
19. juni:
Den selvforsynende Landsby
Økologi og bæredygtig livsstil var i fokus, da vi besøgte Den selvforsynende
Landsby i Hundstrup på Sydfyn. 28
voksne og 40 børn har her sat samvær
og samarbejde om praktiske aktiviteter
i centrum for deres tilværelse. De fleste
har selv bygget deres huse af halm, træ
og ofte af genbrugsmaterialer. Deres
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køkkenhaver og drivhuse kunne imponere de fleste af os. Håndteringen af affald
og spildevand var organiseret. Byttecentralen med tøj, møbler og køkkengrej var
eksemplarisk.
Husdyrholdet bestod af en malkeko,
får med lam, unggrise og syv små hønsehold. Alt fungerede som et lille landsbysamfund. Den fredede gård midt i de 15
hektar jord fungerede som fællesrum og
spisestue, hvor der var daglig fællesspisning. Modsat Drejerbanken, som vi besøgte sidste år, var dette fællesskab mere
hippieagtigt. Enkelte af
husene kunne lige så godt ligge i Christiania. Der er ikke langt fra Odense
til Hundstrup, men der er en verden
til forskel på Åløkkekvarteret og Den
selvforsynende Landsby. Vi kan betragte
fællesskabet der som et tiltrækkende og
livsbekræftende initiativ.

ntures i 2014

”Skatkammeret” Ursula fra Intarsia viser
os den fine finér. Foto: Berit Olsen.

Fra søfartsmuseet i Marstal. Foto: Alice Bager
6.- 7. september: Tur til Ærø
Weekend på Ærø i september i fuld sol
og med en flok rare midaldrende fra
kvarteret var en stor succes. Marstals
vandrerhjem var hyggeligt og hjemligt,
men vi var stort set de eneste gæster.
Rise Bryggeri bød på gode øl og en lækker frokost. Tom Bager tog os med på en
historisk rundtur i de smalle gader i Mar-

stal. Vi sluttede i Tom og Alices dejlige
byhus. Søfartsmuseet var en positiv overraskelse for os, der ikke havde været der
tidligere. Et af højdepunkterne på turen
var lørdagens grillaften på havnen
2.oktober: Intarsia
Bag en villa i Ringe ligger værkstedet,
hvor Ursula laver intarsia. Ursula er ene-
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ejer og alene på værkstedet i hverdagen.
Bagest i værkstedet ligger skatkammeret:
et lager af tynde finérplader af sjældne
træsorter, som kan bruges til at lave de
smukkeste billeder i borde, serveringsbakker og skabe. Der var sågar en stor
altertavle bestilt af en privat mand. Vi fik
også beretningen om oliesheiken, som
byggede sit eget slot med 63 døre. Alle
døre blev lavet med intarsia fra Ringe.
Da slottet var færdigt, blev han nervøs
for, at slottet skulle brænde ned, så han
bestilte 63 døre mere, som han bevarede
i en boks, så han havde dem, hvis uheldet
var ude.
Ursula fortalte os om, hvordan selve
arbejdet med intarsiaen blev udført.
Hun har også en passion for at lave tro
kopier af stuer, fuglebure og andet i
miniature format. Det var svært at løsrive sig fra at se på de små fine kopier i
installationerne. Hvis du har lyst, kan du
komme på kursus og få ro i sindet, sagde
Ursula.
Ingelise Bagge, Sanne Langkjær
og Gustav Johannesen

Christel Poe

Christel Poetzsch
fylder 80 år 21. januar
Det er ikke til at se det, hvis man
ikke lige ved det. For onsdagscaféens ubestridte leder og iværksætter er en flot og smart dame, og
der er fart over feltet, hvor Chris
færdes.
Chris har i mange år lagt et væld
af tid og kræfter i Onsdagscaféen
og arbejdet har i den grad båret
frugt. Men der er heller ikke noget, der bliver overladt til tilfældigheder. Alt er nøje gennemtænkt
– lige fra det varierede program
til dug, serviet og blomsterpynt.
Mange mennesker finder onsdag efter onsdag vej til Hans
Tausens Kirke,og Chris står i døren og byder alle hjertelig
velkommen.
Den 21. januar er en onsdag, og selvfølgelig er caféen åben
selvom chefen fylder firs. Her vil Chris blive fejret og hyldet
af alle sine mange fans.
Tusind tak for dit engagement og et stort tillykke fra.
Laila Groes, sognepræst

”Kære Chris.
Du har besteget flere trapper
end to på 40. Hilst på flere mennesker
end to på 40. Lavet mere kaffe end to
på 40. Sagt flere sandheder end to på
40. Givet flere blomster end to på 40
... og smilet større. Tak for dig og tillykke
med de 80”.
”Livskraftig,
nysgerrig og
initiativrig”

Kærlig hilsen Jane Nygaard,
kirkemedhjælper

Karen Maigaard
Formand for menighedsrådet
fra december 2014
Tegning og talebobler: Jane Nygaard
Foto: Lauge Vestergaard
8

etzsch 80 år

”Chris = myndighed, initiativ, indleven, varme, humor og
overraskelser. Chris har lige hvad der skal til for at sætte
noget i sving: personligt kunstnerisk talent samt evne og
lyst til at organisere. Hvad enten hun ringer med klokken
for at få stilhed, eller hun træder dansen eller synger, så
løfter hun stemningen. Det eneste, der ikke er sjovt er,
hvis ens telefon ringer under forestillingen, og man ikke
kan finde ud af at stoppe den. Det blik, man så får, er
yderst umisforståeligt. Men stadig med et blink og et løfte:
vi er stadig venner. Hjerteligt tillykke kære Chris!”
Kærlig hilsen
Birgit Boelskov, afgående formand
for menighedsrådet

”Chris du er en cool 80-årig.
Gid jeg må holde mig
lige så godt som dig.”
Kærlig hilsen
Hanne josefesen, kirketjener

”Kære Chris. Et stort tillykke
med din kommende 80-års fødselsdag.
Mage til frisk, engageret og dygtig 80-årig dame
skal man lede længe efter. Tak Chris, for din
utrættelige indsats for Onsdagscaféen igennem
mere end 10 år. Caféen har været en kæmpe
succes og et rigtig godt aktiv for Hans Tausens
Kirke, og jeg håber, du har kræfter
og lyst til at fortsætte arbejdet
mange år endnu.”
Kærlig hilsen
Frank Lindegaard Nielsen, tidligere
formand for menighedsrådet
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Suppe på en
kold vinterdag

Indtryk fra lucia

8. februar efter gudstjenesten kl. 10.30.
I 25 år har vi i kirken haft den tradition,
at vi byder på hjemmelavet oksekødssuppe en søndag i februar.
menu: Oskekødssuppe med urter og
kød-og melboller. Okse og hønsekød
med kartofler og peberrodssovs.
Pris for maden: 30 kroner.

Madholdet

Spaghettigæster
5. marts er der Gud og spaghetti i
Hans Tausens Kirke kl. 17-18.30.
Denne torsdag med gæstevisit af den
musikalske fortælling ”Den lille sjæls
rejse” med Maren Hallberg og Anja
Præst.

Vil du være spejder?

SPIRE- OG BØRNEKORET sang luciasange ved gudstjenesten
30. november. Her er
nogle indtryk fra arrangementet.
Foto: Lauge
Vestergaard

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.

Vil du være polyatlet?
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
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3. B gav kirkerummet
liv i december
Et stemningsbillede fra julespilsugen.
Traditionen tro
øves der sange,
dans og replikker,
når eleverne fra 3.
B besøger Hans
Tausens Kirke i julemåneden. Englesangen toner fra pulpituret, hyrderappere,
dansende får og haremspiger fylder
rummet og giver kirken liv og skaber
julestemning. Disciplin er også en vigtig
del af den daglige dosis og stemmerne
lyder indimellem højt og der må tales
kraftigt og klappes for at opnå ørenlyd i
det støjfyldte rum. Børnene er fyldt med
energi og har det sjovt og hyggeligt.
Jeg spurgte tre piger, hvad de synes om
at lave julespil.
Mathilde: Det er sjovt at skulle spille
forskellige roller og sjovt at synge. Det
er også sjovt at skulle være haremsdame
og danse solodans på scenen, selvom det
også er lidt pinligt.
Hvordan føles det?
Mathilde: Det kilder i maven og jeg får
sommerfulge i maven af at skulle danse
solo.
Hvilken rolle spiller du?
Martha Marie: Jeg spiller englen Gabriel. Det er sjovt at være en særlig engel.
Det er også sjovt at synge på latin og også
en lidt svær sang. Men nu har vi lært den
og så er den ikke svær mere.
Hvad med dig? Hvilken rolle spiller du?
Madeleine: Jeg spiller Jomfru Maria.
Det er hyggeligt og sjovt at have en pude
på maven. Men jeg undrer mig over
hvorfor Jesusbarnet ikke er mørkt. Det er
han jo i Jesus og Josephine, så det troede
jeg også han skulle være her i stykket. Det
undrer mig en del. Og så synes jeg det er

lidt mærkeligt at skulle gå med Josef under armen. Det føles mærkeligt, ligesom
at ha’ en kæreste. Det er også sjovt og rart.
Synes I, at der er noget, der skulle være
anderledes?
Mathilde: Ja, jeg ville ønske at englene
skulle flyve ud oppe fra der hvor vi står,
altså med en sikkerhedsline på. Så kunne
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vi også flyve op igen når vi var færdige.
Det kunne være virkelig godt.
Madeleine: Jeg synes mikrofonen er
træls at have på, den er tung og sidder fast
i mine strømpebukser.

Tekst: Ditte Hassing

Foto: Lauge Vestergaard

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
Januar og februar
Søndag 4. januar kl. 10.30
Helligtrekonger Søndag
Mattæus 2.1-12; Vise mænd fra Østerland. Ved Laila Groes
Søndag 11. januar kl. 10.30
Første søndag efter helligtrekonger.
Lukas 2.41-52; Den 12-årige Jesus
i templet i Jerusalem. Efter gudstjenesten kirkefrokost. Det koster 30
kroner at deltage, og alle er hjertelig
velkommen. Ved Laila Groes
Søndag 18. januar kl. 10.30
Anden søndag efter helligtrekonger.
Johannes 2,-11; Brylluppet i Kana
ved Regina Ljung
Søndag 25. Januar kl. 10.30
Sidste søndag efter helligtrekonger.
Mattæus 17,1-9; Forklarelsen på bjerget. Ved Laila Groes
Søndag 1. februar kl. 10.30
Septuagesima søndag/kyndelmisse
Mattæus 20,1-16; Arbejderne i vingården. Prædikant: Se dagspresse og
hjemmeside
Søndag 8. februar kl. 10.30
Seksagesima søndag
Markus 4,1-20; lignelsen om sædemanden. Efter gudstjenesten bydes
der på hjemmelavet oksekødssuppe og
oksekød med peberodssovs. Maden
koster 30 kroner. Se omtale i bladet.
ved Laila Groes
Søndag 15. februar kl. 14
Fastelavn. Børne- og familiegudstjeneste med tøndeslagning og fastelavnsboller og kakao. Gudstjenesten er et
samarbejde mellem kirken og KFUMspejderne. Ved Laila Groes

Sådan kan kristendomsundervisning også foregå. Foto: Ditte Hassing

Gør døren høj
Hele skoledage er blevet henlagt til
Hans Tausens Kirke med anderledes
kristendomsundervisning.
Samarbejdet mellem
Hans Tausens Kirke og
Åløkkeskolen er ingen
nyhed. Men fra og med
den nye skolereform er
samarbejdet udvidet til også at omfatte
kristendomsundervisningen på skolen.
Siden august har elever fra 1. til 5.
klassetrin gæstet kirken for at modtage
en anderledes form for kristendomsundervisning. Eleverne har arbejdet med
forskellige emner inden for religions - og
kristendomsfaget og har arbejdet med
emner som kirkeåret, Jesu liv og lignelser,
Hvem er jeg? hvad betyder dåben? og
med begravelsesritualer i fortid og nutid.
Hver klasse har arbejdet med viden og
forståelse for eksempel gennem samtale,
tegning og maling, sang, drama, fotokollage, salmedans, samarbejdsøvelser,
storyboard og gennem besøg i Jernalderlandsbyen og Næsby Kirke. Kirkens
kirke- og kulturmedarbejder har primært
stået for undervisningen i samarbejde med
præst og skole.

Det er næsten som at være i praktik som
præst. Foto: Ditte Hassing
I løbet af de hele skoledage i kirken
har eleverne været tæt på alle de ansatte
i huset, og børnene har ivrigt spurgt til
arbejdet i kirken. Det har været en stor
fornøjelse at opleve børnenes nysgerrighed, og det har givet os lejlighed til at
fortælle stort og småt om livet i kirken.
Her på årets sidste dage glæder vi os
derfor over mødet med både lærere og
elever fra Åløkkeskolen, og vi glæder os
til at modtage nye klasser til undervisning
i det nye år.
Ditte Hassing
Kirke- og kulturmedarbejder
ved Hans Tausens Kirke

ROCKFOTO - I forrige nummer skrev vi, at der ikke var taget billeder ved Rock Caféen på
Åløkkeskolen 1. november. Og
så dukkede dette mobilfoto op.
Fra venstre skimtes guitarist
Mikkel Kristensen, korsangerne
Lars Halbye og Sofie Dalslykke
Sarbro, trommeslager Søren
Fink og konferencier Lars
Nielsen. Foto: Sofies far

Søndag den 22. februar kl. 10.30
ved Hans Jørgen Jeppesen
Gudstjenester på
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag den 8. januar kl. 13.30
Torsdag den 5. februar kl. 13.30
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Onsdagscaféens forårsprogram
Onsdag 7. januar

Sprogdoktoren på fynsk
Det danske sprog og den fynske dialekt.
Foredrag ved sprogdoktoren Anders Berthelsen, bl.a. kendt fra kommentarer til
sproget på Fyens Stiftstidendes bagside.
Onsdag 14. januar

I selskab med HCA
Om H.C. Andersens liv, hans historier og
dem, som har ladet sig inspirere af ham.
Foredrag af Per Hammerich, Roskilde,
som er en fantastisk historiefortæller.
Onsdag den 21. januar

Musikalsk eftermiddag
Med Haarby-musikanterne Tage, Jørgen
C. og Jørn S. Kom til en hyggelig eftermiddag.
Onsdag 28. januar

Alaska på tværs

26. november havde vi besøg af Stig Nørregaard, Ry, som både fortalte om Osvald
Helmuts liv og på en fantastisk måde fortolkede en del af hans viser. En helt igennem
flot eftermiddag, Foto: Gunner Bai Andersen
Onsdag 4. marts

Onsdag 8. april

Fyn i krig

Biernes verden

Onsdag 4. februar

Andreas Skov fra Odense Stadsarkiv
fortæller om modstandsbevægelsens
virke på Fyn under Anden Verdenskrig
1940-45. Andreas Skov har netop skrevet
en bog om emnet, som han medbringer
til foredraget.

Jesper Ussing, Otterup, fortæller om
biernes levevis og opbygning af deres
samfund. Honningens vej fra blomsterne
til honningglasset på morgenbordet, ledsaget af dejlige billeder og små filmklip.

Soldaternes reservemor

Onsdag 11. marts

Ved eventyrer, forfatter og foredragsholder Erik B. Jørgensen. Alaska kaldes
”den sidste vildmark”. Det var et eventyr ud over det sædvanlige i sommeren
2014. 72 dage i vildmarken - 60 dage til
fods og 12 dage i gummibåd.

Reservemor for udsendte danske soldater
ved Ruth Brik Christensen, kendt fra
bestselleren ”Ruth i krig”. Blev i 2010
kåret til ”Årets helt” af Jyllands-Posten.
Foredraget giver en spændende og anderledes vinkel på Danmarks militære
engagement i verdens brændpunkter.

Onsdag 15. april

Grib nuet - sejl

På cykel langs Vestkysten

Onsdag 11. februar

Grib nuet, ”mist fodf æstet for en stund”
og ”kom tættere på dine drømme”. Peter
og Bente Brendstrup efterlevede disse
sætninger på deres seks år lange togt med
deres 35 fod sejlbåd Carpe Diem. Turen
og alt, hvad de har lært af den, fortæller
de om i onsdagscafeen.

Ægteparret Mette og Poul Nørup, Esbjerg, fortæller om turen langs den jyske
vestkyst. I ord, med fællessang og med
billeder ser deltagerne naturens og kulturens mangfoldighed og oplever det
unikke kystlandskab, med marsk, klitter
og byer, der bærer præg af havets og
sandstormenes ødelæggende kræfter.

Dansk Vestindien

Onsdag 18. marts

Onsdag 22. april

Palle Mygenfordt, Odense, om dansk
Vestindien, fortid og nutid og Danmarks
tilstedeværelse på øerne. Foredraget
bliver ledsaget af billeder.
Onsdag 18. februar

Mit eget livs eventyr
Torben Iversen (H.C. Andersen Paraden)
holder foredrag om sit liv. Bagefter vil
Gunner Bai vise klip fra caféens fester
2013 og 2014.
Onsdag den 25. februar

Min fynske barndom
Sagn, sange og eventyr. En opvækst med
højskolesang, som Kirsten Flensted Jensen, Brylle, vil fortælle om.

Danske filmhelte

Foredragsholder Stig Ulrichsen, Randers
fortæller de sjove anekdoter og spændende historier om Ib Mossins og de
andre filmheltes liv. Blandt andre Poul
Reichardt, Ib Schønberg, Peter Malberg,
Arthur Jensen og Karl Stegger. Der bliver også mulighed for at høre nogle af
deres populære sange.
Onsdag 25. marts

Damecykel til Gibraltar
Ved Jørgen Falkenberg og Leif Petersen.
Kom og oplev de to herrers cykeltur på
3500 km til Gibraltar. Foredraget bliver
ledsaget af flotte billeder fra deres tur,
som startede 5. maj 2014 fra Korup.
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Regnskov og tørke
Historiefortæller og kunstner Maria
Junghans, Tommerup, fortæller en samling historier fra sine rejser i Latinamerika. Historier om menneskers skæbne,
mod og venlighed mod en fremmed, der
rejser alene.
Onsdag den 29. april

Musikalsk eftermiddag
Med fortæller, foredragsholder og pianist Hans Peter Rasmussen, Aalborg,
som spiller små klaverstykker fra kendte
komponister som Grieg, Gade, Schubert
og Beethoven. Hans Peter Rasmussen
var hos os i efteråret til en fantastisk
eftermiddag om den danske sangskat.

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.

Æsken fra Den Kgl. Mønt. Der er ikke noget indhold i, men hvis ejermanden er inter
esseret i at få æsken tilbage, kan det lade sig gøre. Foto: Mads Schjerbech

Indbrud i kvarteret

NAVNEÆNDRING
Henvendelse til kirkekontoret
BRYLLUP
Dato for vielse aftales med præsten.
Dernæst henvender man sig til kommunen (Borgerservice, Skulkenborg 1),
hvor der udstedes en prøvelsesattest.
Husk dåbsattest. Prøvelsesattest og
dåbsattest afleveres hos sognepræsten,
og der aftales nærmere.
DØDSFALD: Aftale om begravelse
sker ved henvendelse til sognepræsten
- som regel via en bedemand, der også
ordner de praktiske ting.
PRÆSTEN: Er en personlig præst
for hvert enkelt folkekirkemedlem i
sognet. Det betyder, at hun med sin
tavshedspligt og sin neutralitet står til
rådighed for alle sognets beboere.
SE OGSÅ www.hanstausenssogn.dk

Indlæg fra beboer med opfordring
til at hjælpe hinanden med at holde
øjnene åbne og bruge de tjenester, der
er tilgængelige for alle.
Jeg har her til formiddag 1. januar fundet
en æske fra Den Kgl. Mønt ved busstoppestedet på Åløkke Allé lige ved siden
af skoven. Æsken var desværre tom, og
hængslet var ødelagt, så der er nok en
tyv, der har været på spil i kvarteret her i
disse dage.
Desuden fandt jeg ovre ved hjørnet af
Stadionvej og Rasmus Nyerups Vej et
billede malet af et barn samt en sæk eller
en frakke, der lå lige ved siden af. Hvem
smider sådan noget, hvis det ikke er en
tyv?
Kort og godt vil jeg bare gerne opfordre folk til at tilmelde sig Nabohjælp, der
jo er blevet digitaliseret, siden ordningen
først blev lanceret. Ud over det kan jeg
kun anbefale folk at gå ind på Stopindbrud.dk for at se, hvad man kan gøre for

Professionel lyd og billede

HAR DU DRØMMEN??
SÅ LAVER
VIDRØMMEN??
BADEVÆRELSET
HAR
DU
Vi sørger
for VVS,
murer, tømrer, el og maler.
SÅ LAVER VI BADEVÆRELSET
rarbejde

Vi tilbyder salg, installation, udlejning og service
til erhverv og offentlige kunder i hele Danmark.
Projektorer og lærreder
Interaktive tavler
Rumstyringssystemer
Digital skiltning

at undgå indbrud.
For man kan virkelig gøre meget for
at undgå indbrud, men så vidt jeg ved,
er det de færreste, der faktisk gør noget
aktivt for at forhindre det. Stopindbrud.
dk har mange gode råd til folk, der både
bor i lejlighed og hus, blandt andet
findes der ordningen Operation Mærkning, hvor man mærker sine ting for at
forhindre en tyv i at kunne videresælge
dem. Men det nytter jo ikke noget, at
en ordning findes, hvis man ikke bruger
den!
Jeg kan ydermere fortælle, at Nabohjælp kan forhindre hvert fjerde
indbrud, og det siger jo en del. Ud over
det er Danmark det land med andenflest
indbrud i Europa ifølge fagbladet Dansk
Politi. Og når skaden er sket, og arvesølvet og guldsmykkerne er væk, er det
jo ligesom for sent. Så jo før, man gør
noget aktivt, jo bedre.

Mads Schjerbech
Åløkkehaven

Storskærme
Videokonference
Lydanlæg
LED bander

lage

Blikke
Vi sørger for VVS,
murer, tømrer,
el ns
og maler.
ENERGIVEJLEDNING
UDFØRES
udføres

ENERGIVEJLEDNING UDFØRES

Kontakt en af vores konsulenter på telefon 70 20 29 55
for uforpligtende tilbud, eller se mere på www.avcenter.dk

rarbejde
Blikkenslage
udføres

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
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.
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.

AVISVINDERE - 8.a fra Vestre Skole kan godt
kalde sig fynsmestre i at lave avis. Klassen deltog
sammen med 40 andre fynske skoleklasser i den
landsdækkende konkurrence om at lave en avis
over temaet ”mod” og løb med førstepladsen
for 8.-10. klassetrin. Her har klassen lige fået
overrakt diplom og præmier på Fyens Stiftstidende, hvor finalen blev holdt. I 8.a går flere tidligere
elever fra Åløkkeskolen. Foto: Fyns Pressefoto

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

SKØJTELØBERE - Freja Juel Jensen, Ny Kongevej 28, deltog ved DM i kunstskøjteløb i Herning
6.-7. december. Hun skiftede sidste års bronzemedalje ud med en af sølv i rækken for piger under
13 år. Her er Freja med sine to søstre, Mia og
Emilie, der også deltog i DM.
Tekst og foto: Thomas Agermose Jensen

Dåb
9. november: Mynte Helga Søgaard
Rødkær, Store Glasvej 33, 1
16. november: Hollie Wichmann
Thrane, Rugårdsvej 73, 1
29. november: Johan Hurup Kibsgaard, Kanslergade 20
30. november: Tobias Juul Rosenlund, Ørstedsgade 46, 1

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

6. december: Liam Madawan Slot,
Rugårdsvej116 st. th.

SOGNEMEDHJÆLPER:
Ditte Hassing
Tlf. 23 20 55 72
Mail: dittehtk@yahoo.dk

Dødsfald

MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Karen Maigaard
Brummers Plads 24, 2, 5000 Odense C
Telefon: 66 13 38 45

Dato for begravelse/bisættelse
12.december: Povl Fjeldgaard Pedersen, 88 år

KIRKEVÆRGE:
Søren Michael Nielsen
Østre Stationsvej 42, 1, 5000 Odense C
Telefon: 65 91 01 42
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

66166766.indd 1
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Generalforsamling i fåreholderlauget

Der afholdes generalforsamling i Åløkke Fåreholderlaug mandag d. 9. marts
2015 kl. 19.00 i Åasen på Åløkkeskolen.

JANUAR
7: Anders W. Berthelsen i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
Dagsorden ifølge vedtægterne:
14: Per Hammerich i Onsdags1.
Valg af dirigent
caféeni Hans
kl. 14.30-16.30
Nr.
7
2.
Formandens beretning for det forløbne år
Udgives
Tausens Sogn
Haarby-musikaterne
i OnsSeptember
2012 Åløkkekvarteret -21:
3.
Forelæggelse af et revideret regnskab
til godkendelse
Glasværkskvarteret
- Kanalvejskvarteret
dagscaféen kl. 14.30-16.30
4.
Fastsættelse af kontingent
5.
Behandling af indkomne forslag
28: Erik B. Jørgensen i OnsI dette n
6.
Valg
dagscaféen kl. 14.30-16.30
7.
Evt.
29: Kvinderevy - forpremiere
Trafikmød
30: Kvinderevy - premiere

Der vil blive serveret en forfriskning, og der vil være kaffe og boller
31: Kvinderevy - sidste aften
Basstjerne
På Laugets vegne
Gustav Johannesen



FEBRUAR
4: Ruth Brik Christensen i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
11: Palle Mygenfordt i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
15: Fastelavnsgudstjeneste og
tøndeslagning i kirken kl. 14
18: Torben Iversen i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
25: Kirsten Flensted Jensen i
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30

MARTS
3: Teaterforestillingen ”Vinger
på hjernen” i kirken kl. 19
4: Andreas Skov i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
5: Gud og spaghetti i kirken
kl. 17-18.30 (se omtale)
9: Generalforsamling i fåreholDer afholdes generalforsamling i Åløkkekvarterets Grundejerforening onsdag
derlauget kl. 19 i Åasen
den 11. marts 2015 klokken 19 i Åasen på Åløkkeskolen.
11: Peter og Bente Brendstrup i
Dagsorden ifølge vedtægterne.Tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
er på valg. Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Både ejere
11: Generalforsamling i grundog lejere i kvarteret kan blive medlemmer. Et medlemskab pr. husstand. Er du i
ejerforeningen kl. 19 i Åasen
tvivl om, hvorvidt du bor på en gade, der hører under
Åløkkekvarterets
GrundSpeciel
erfaring med ryg, nakke
og idrætsskader. Ingen ventelister
!
17: Niels
Malmros-filmen ”Sorg
ejerforening, så kontakt bestyrelsen. Du kan blive meldt ind ved at kontakte kasog glæde” i kirken kl. 19.30
serer Alexander Danker på mail: alexanderdanker@hotmail.com. Kontingentet er
24: Niels Malmros taler om
175 kroner årligt pr. husstand. Der serveres øl, vand, kaffe og kage.
filmen i kirken kl. 19.30

På bestyrelsens vegne
Professionel behandling og træningsplanlægning

Carsten Myhr

Generalforsamling
i grundejerforeningen

Høstguds


Svar i traf


Foredrag


Deres hek


Sidste sen


Besøg fra


Interview
præsten (d

Menighed


Dåb og dø


Kvinderev


Åløkkens Fysioterapi

Tlf.: 36 89 66 66
Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk

Har du vand i kælderen?

100/20 Mbit/s

Et af Danmarks hurtigste
Internet til prisen.

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)

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

fremti d en

