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Indsamling 8. marts

Lila Kohli bor alene med sine døtre, da hendes søn og mand er blevet nødt til at tage til Indien for at tjene penge til familien. Hendes
mand kommer hjem til Nepal hver 2-3 år. Foto: Thomas White

Hjælp til kasteløse
Søndag den 8. marts 2015 deltager
Hans Tausens Kirke igen i Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsamling til gavn
for verdens fattigste. I år er der især sat
fokus på kvindernes forhold.
Nogle mennesker
lever i fattigdom af
naturskabte årsager.
Det kan være tørker,
oversvømmelser
eller jordskælv, der

har skabt nøden. Ofte er det dog forhold
skabt af os mennesker, der enten er den
direkte årsag eller medårsag til fattigdom.
Det gælder for eksempel i Nepal, hvor
landets 4,5 millioner dalitter - også kaldet
kasteløse - fastholdes i fattigdom på grund
af mange generationers diskrimination
mod dem.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for
verdens fattigste; med akut nødhjælp efter
katastrofer, langsigtet udviklingshjælp for
at bekæmpe sult samt lokalt og internatio-

nalt arbejde for at forbedre forholdene for
særligt udsatte grupper som for eksempel
kasteløse.
Hans Tausens Kirke går med i indsamlingen, fordi vi føler en forpligtelse til at
hjælpe de mange mennesker ude i verden,
der har det langt dårligere end os i det rige
Danmark.
På menighedsrådets vegne
Lauge Vestergaard
og Frank Lindegaard Nielsen
Ved indsamlingen
i 2014 var der
mange konfirmander blandt
indsamlerne - her
ses tre af dem.
Vi håber, mange
af de nuværende
konfirmander
også vil melde
sig.
Foto:
Grethe Nielsen

Meld dig som
indsamler!
En forudsætning for at få et godt indsamlingsresultat er, at der er mange indsamlere. Derfor opfordrer vi alle til at melde
sig. Det kan ske til Lauge Vestergaard, tlf.
22 18 88 61, e-mail: lauge.vestergaard@
nalnet.dk. Indsamlingen foregår i tidsrummet 11.30-13.30 med start fra Hans
Tausens Kirke. Der bliver sat mad, drikkevarer, frugt og lidt lækkert frem, så man
kan forsyne sig før og efter gåturen.
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Onsdagscaféen
de næste måneder
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.

Onsdag 11. februar

Onsdag 18. marts

Danske filmhelte

Dansk Vestindien
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.

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.
Onsdag 8. april

Biernes verden

Onsdag 4. marts

Fyn i krig
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.
Onsdag 11. marts

Grib nuet - sejl
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.

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.
Onsdag 15. april

På cykel langs Vestkysten
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.

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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Sille, Signe, Tzaniela 5. B og Caroline 5. A med blå slushice og ditto tunger.

Nytårstaffel i klub Å-fri
Speederen var i bund, og bowlingarmen blev svunget, da Klub Å-fri holdt
nytårstaffel i Bowl and Fun. Børn fra
4. til 6. klasse nød dagen sammen på
kryds og tværs af klasser og årgange.
Klubbens nytårstaffel er lidt anderledes
end de nytårstafler, der ellers skrives om
i de trykte medier, men allerede nu kan
det afsløres, at humøret og engagementet
absolut ikke fejlede noget. I to timer blev
der bowlet og kørt gokart. De fleste af
ungerne havde prøvet at bowle før. Der
var stor kreativitet med kuglerne, tilløb og
fodarbejdet.
Anderledes var det med gokart. Opdelt
i pige- og drengehold overvandt de fleste
deres nervøsitet - og der blev kørt rigtig
stærkt. På enkelte strækninger var nogle
af bilerne oppe på 6-7 km/t! I skarpe sving
var hastigheden noget lavere – et forsigtigt
skøn lyder på 2-2½ km/t. Ingen skrammer og selv fotografen, som ellers gjorde
alt for at stå i vejen, blev ikke påkørt en
eneste gang. Sejest var nok Signe fra 5.B,
som flyttede banden. Ved at torpedere
den frontalt i et sving fik hun banden til
at hoppe op på betonafskærmningen - og
naturligvis kørte hun videre.
Undervejs blev der hygget med lidt
mobiltelefoni/spil og giftfarvet slush-ice.
Taflet sluttede, som navnet lyder - af med
en toretters gourmetmiddag bestående af
nuggets, pommes frittes, remoulade, rød
saftevand og til slut den altid populære

Rendi 6. A, Kasper 6. A,Albert 4.A, Alex 4. A, Emil 4. A, Andreas 4. A.

Nu skal I bare se. Christian 6. A.

Freja 5. A. Koncentration før næste heat.

ta’selv-softicebar. Den sidste del af måltidet blev gennemført med stor kreativitet
- særligt hvad angår sammensætning af
toppings.
Klubben drives af frivillige forældre,

og der er altid plads til nye frivillige i
klubben. Har du fået lyst til at være frivillig kan du kontakte bestyrelsen v. Lisa
Jørgensen, Dronning Olgas Vej 34, mobil:
20 93 01 01.
Connie Juel Jensen
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Brevduen

Stemningsbillede fra sidste års tøndeslagning. Foto: Lauge Vestergaard

Brevduen er lettet
- en ny klumme
EN NY DUE er på vej med Kuréren! Menighedsrådet har lige
besluttet, at vi vil fortælle om, hvad vi laver, og hvad vi er optaget
af lige nu.

Slå katten
af tønden
Boller op og boller ned, boller i min
mave, hvis jeg ingen boller får, laver
jeg ballade
... men det behøver du ikke – altså lave
ballade, for der er fastelavnsboller og
kakao til alle søndag den 15. februar til
fastelavnsgudstjenesten i Hans Tausens
Kirke kl. 14. Først er der børnegudstjeneste. Derefter slår vi katten af tønden
uden for kirken. Vi skal også have
kåret årets kattekonger og kattedronninger og fundet de mest iderige
udklædninger. 
Vi ses

Laila Groes og spejderne

Suppe på en
kold vinterdag
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

Karen
Maigaard
formand for
menighedsrådet
i Hans Tausens
Sogn

SOM NY FORMAND er jeg optaget af at ”finde ud af det hele”.
Menighedsrådet er en slags bestyrelse for foreningen Folkekirken i
Hans Tausens Sogn i Odense. Vi skal ikke skrive under på, at vi tror
på Gud, men vi erklærer med vores personlige underskrift, at vi vil
udføre hvervet i ”troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke”. Vi skal med andre ord være med til ”at byde gode vilkår
for den kristne menigheds liv og vækst.”
DET KAN LYDE meget højtragende, men vi omsætter det i praksis. Sognet er et godt sogn og kirkelivet ligeså – og nu er vi en ny
flok, der bærer stafetten videre. Vi følger op på, hvad vore forgængere i rådet har besluttet, og så træffer vi nye beslutninger. Vi laver
vores egen inspirationsdag i marts med overskriften ”Fremtidens
kirke” for at komme fælles videre.
PÅ DET SENESTE møde i januar har vi snakket om, hvilke ideer
vi har med, når rådet i Ansgar Sogn inviterer til samarbejde også
med Bolbro, Skt. Knud og Vor Frue. Vi har besluttet, hvordan børnekonfirmandundervisningen skal foregå, vi har behandlet ansøgninger og drøftet interne forhold vedrørende bygninger, ansatte og
aktiviteter i kirken.
OG JA, vi har også drøftet, at biskoppen i København har haft en
præst til samtale, fordi han ikke troede på opstandelsen. Vi nåede til,
at det handler om at turde tro. Jeg mener, at troen er en sag mellem
mig og min Gud. Men at det også er vigtigt at tale om det med
hinanden.
Den nye mosaik i kirken skabt
af Ida Holm Mortensen.
Foto: Lauge Vestergaard
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Program for Midlife 2015
Her er programmet for 2015. Der
kan dog senere komme ændringer og
tilføjelser.

plads med grill og borde. Efter spisning er
der besøg i en spændende privat have.
August: Besøg på
Assistenskirkegården
Hvad gemmer filehugger Scharndorphs
gravsten? Er en udenrigsminister fra
Åløkkekvarteret begravet på kirkegården?
Hvad har 1864 med kirkegården at gøre,
og findes der en skibssætning for Odin
her? Vil du have svar på disse spørgsmål
og vide mere om Assistenskirkegården, så
tag med på rundtur, hvor Tom Bager viser
rundt. Det foregår fredag den 14. august
klokken 17.

Midlife er en forening for folk, der står
midt i livet og har lyst til oplevelser af
kulturel og naturmæssig art sammen med
andre mennesker i Åløkkekvarteret. Det
koster 100 kroner pr. person om året at
være medlem af Midlife, og for at blive
medlem skal du lægge 100 kroner pr.
person i en kuvert sammen med navne,
adresse, telefonnummer og e-mailadresse
i postkassen hos Ingelise Bagge, Valdemars Vej 8, så vil du i god tid før hvert
arrangement få en e-mail. Er du allerede
medlem, og du ikke har ændret adresse
osv. kan du overføre pengene til vores
konto 5384 0503495.
Februar: Odense Bunkermuseum
Torsdag den 5. februar kl. 17 har vi en
rundvisning på Odense Bunkermuseum.
Det foregår i en 450 m2 stor atombunker,
der tidligere rummede Odense Kommunes
kommandocentral. Det var stedet, hvor
borgmesteren og infrastrukturens nøglepersoner skulle sidde i det værst tænkelige
tilfælde under Den Kolde Krig. Bunkeren
står helt intakt og med flotte udstillinger
om det civile beredskab og fjenden i øst.
Februar: Det nordatlantiske Hus
Tirsdag den 24. februar klokken 17 kan
du komme med på en rundvisning i Det
nordatlantiske Hus. Det er et spændende
byggeri, og interiøret er unikt. Rundvisningen tager ca en time, og vores guide,
John Gitz Holler, er meget vidende om
kulturen på Grønland og på Færøerne.
Bagefter får vi en lille anretning i restauranten.
Marts: VUC
Vi har fået en af Fyns største uddannelsesinstitutioner i vores nabolag. Onsdag
den 25. marts klokken 17 viser forstander
Marianne Karlshøj os rundt i den store
nye skolebygning, som tænker ny og
avanceret pædagogik ind i en moderne
bygning.
April: Den nye cykelarena
Vi besøger Odenses nye cykelarena. Datoen er endnu ikke fastsat, da vi ikke kender
cykelbanens program for april måned.
Arkitekt Torry Faxø, som tidligere har
boet i Åløkkekvarteret, vil vise os rundt i
arenaen. Vi skal høre lidt om idegrundlaget bag byggeriet. Torry Faxø har været

Fra sejlturen til Ærø i 2014.

Foto Maja Johannesen.
tilsynsførende på byggeriet, så mon ikke
han kan give os en god rundvisning.
Maj: Ida Holm Mortensen
Tirsdag den 19. maj klokken 17-19 skal
vi på besøg hos kunstneren Ida Holm
Mortensen. Hun bor Kertinge Bygade 11
Kertinge. Ida er maler, grafiker og keramiker, og I kender hende sikkert fra udsmykningen på Hans Tausens Kirke. Ida er
uddannet på Det Fynske Kunstakademis
malerskole og har haft eget atelier og
keramikværksted siden 1978. Medbring
madkurv og drikkevarer til efterfølgende
skovtur. Hvis vejret driller, kan vi benytte
naboens lade.
Juni: Tur til Hindsgavl
Lørdag den 20. juni går turen til Hindsgavl Dyrehave i Middelfart. Vi bliver vist
rundt af en naturvejleder i halvanden time.
I naturparken Hindsgavl Dyrehave stiller
Middelfart Kommune et unikt rekreativt
område til rådighed ved et af de smukkeste kystområder i Danmark. De mange
forgrenede stier gør området tilgængeligt
for alle. Et af områdets kendetegn er de
godt 300 styk hjortevildt. Bestanden er
stor nok til, at det er nemt at møde hjortene og opleve dem i deres naturlige omgivelser. Vi medbringer mad. Efter rundvisningen spiser vi sammen på en indrettet
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September: Todages tur
til Dybbøl og Als
Vi mødes ved Historiecenter Dybbøl
Banke fredag den 12. september kl.
9.50 om morgenen. Dybbøl Banke er et
populært sted i dag efter DR’s serie om
1864. Rundvisningen tager to timer, så
ved 12-tiden kan vi nyde vores medbragte
frokost. Senere kører vi til Arnkilsøre,
hvor Nis Kristian Nissen står klar til at
tage imod os klokken 14. Han vil fortælle, hvordan tyskerne i 1864 gik i land
på netop dette sted. Klokken 16 kan vi
komme ind på Sønderborg Vandrerhjem,
hvor vi har reserveret 10 værelser. Middagen står vi selv for, idet hver person/
par medbringer sin favorit-ret til en fælles
buffet. Der er bestilt morgenmadsbuffet til
om søndagen. Efter morgenmaden vil vi
gå et stykke ad den smukke Gendarmsti,
der snor sig langs kysten fra Høruphav
til Padborg, Det var den sti, gendarmerne
gik på for at hindre tyskerne i at krydse
grænsen. Hvis man hellere vil være turist
i Sønderborg, er der mange muligheder.
Vandrerhjemmet koster 280 kroner pr.
person i dobbeltværelser. Det er inklusive
morgenmad.
Oktober: Møbelfabrik i Gelsted
Så skal vi igen kigge på møbelproduktion. Denne gang på Carl Hansen & Søns
møbelfabrik i Gelsted. Det er en moderne
virksomhed, der kombinerer klassiske
håndværksmæssige dyder med moderne
teknologi. Vi får mulighed for at besøge
fabrikken i dagarbejdstiden på første skift.
Mere om besøget senere (vi satser på 7.
oktober).

Sanne Langkjær, 61 69 9403
Ingelise Bagge, 51 23 08 40
Gustav Johannesen, 66 11 46 79

Billedrep

En rejseberetning fra Ål
Tekst og foto:
Jørn Jensen, Åløkkevænget
Drengen vil til Maldiverne. Naboerne er flyttet til New York. Vennerne er rejst på rundrejse til Panama og Costa Rica. Og de er flittige
til at uploade billeder på deres blog. Tak for det. Januar på vænget
synes meget lidt eksotisk. Men så alligevel. Solen skinner faktisk.
Himlen er krystalblå, og luften er klar og frisk. Det er tid til at møde
det nye år iført optimisme og kamera.

Første stop er skoven, hvor
skovbunden er kørt op af flittige
cyklister i kamp mod julens ekstra kalorier. Det minder om æltet
brun dej, og dufter faktisk ret
markant af den fineste januarpløre, som kunne gøre selv Klods
Hans misundelig. Jeg mindes en
monolog i forrige års kvinderevy
om disse ”mountainbikere” og
smiler stille for mig selv.

Smilet bliver ikke mindre, da jeg
kort efter møder et par stykker i
det laveste slæbegear. ”Stille og
roligt”, hilser jeg kækt. ”Det er
lige mig”, siger den sidste ganske ærligt, mens han kører ned
mod æltet ved renden. Hvis han
kommer til at sidde fast i broens
brede revner, kommer han vist
ikke fri, før sommeren har tørret
sporet. Godt, at han har makkeren med.

En knækket gren giver genskin
i solen og kalder nærmest på
kameraets kærlige linse. Pludselig er turen en ekspedition og
jeg en opdagelsesrejsende. Blot
få meter vores hjem. Lad blot
vennerne have Panama for dem
selv. Varmen og stranden for billederne har jeg ikke, men skoven
giver noget andet. Og så er den
min. På sådan en dag er der ikke
brug for andet.

Jeg kommer op af skoven ved
Mogensensvej og mærker
friskheden i luften. Solen står
pludseligt endnu skarpere og
kaster dramatiske skygger på
bunkerens trådnet.

Hvorfor har jeg aldrig tidligere
set det? Her har jeg været hundrede gange. Selv gang nr. 101
giver nye oplevelser.

Solen kæmper bravt og sender
sine spæde stråler på én af årets
første dage gennem skovens
bare grene. Skyggerne står
skarpt og gør selv en lav træstub
skulpturel. Jeg stopper op.
Kigger efter. Føler træet årer, der
føles som dybe kratere i solen.
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Jeg skal næste holde mig for øjnene, når jeg kigger på de hvide
gavle, der står knivskarpt i den
lave sol. Hvert et udspring kaster
en skygge, som var det billedhuggerkunst tænkt i hovedet på
en storslået skulptør.

portage

løkkes sjæl
Grenene på træerne holder sig
heller ikke tilbage i skyggespillet, og vimplens bløde skygge
blander sig med bindingsværkets
rette linjer. Bindingsværket slår
et kors, og jeg mærker den guddommelige nærhed. Lige midt
på Ny Kongevej. Lad dem bare
have Times Square for dem selv
lidt endnu.

Johannevej bliver endnu et med
flere skygger, spejlinger og de
varmeste røde teglfarver.

Faktisk minder rækken af huse
mig pludseligt mere om Amsterdam end en forstad i Odense.

På Prinsesse Maries Allé rækker
vejtræerne deres golde fingre
mod himlen. Hvad mon de
søger? Hvad er det, de vil have?
Er det solens spæde stråler, som
de forsøger at gribe? Forsøger de
at male himlen ekstra blå? I så
fald har de gjort et fantastisk job
i dag, for sceneriets krystalblå
baggrund fås næppe skarpere. Jeg trækker vejret dybt og
mærker den blå farve helt ned
i lungerne. Det er som om, at
der er ekstra ilt i luften i dag, og
beruselsen er endnu kraftigere
end efter nytårets champagne.
Bliver 2015 fantastisk? Det tror
jeg nok, det gør!

Åløkkevængets tage bliver en
symfoni i rødt, mens altanens
grå skygger går i ét med det
galvaniserede stål.

På Dronning Olgas Vej får hver
en husmur et ekstra strøg af solens gavmilde lys, og husnumre
bliver små kunstværker.

En kajak i vinterhi under
garagens beskyttende spær
slutter rejsen af med et spark
glasfiberrødt mod skovens brune
baggrund.

Det blev ikke til Maldiverne i
denne omgang, men mindre kan
også gøre det. En lille spadseretur gennem Åløkke kan blive en
rejse gennem kvarterets arkitektoniske sjæl og naturens uanseelige mirakler. Der er masser at
komme efter for den, der kan se
det store i det små. God rejse.

En lysmast bliver en del af et
maleri med både hvasse kanter
og bløde former, og pludseligt
får Guggenheim Museet konkurrence fra en uventet kant. Min
færd er blot minutter gammel,
men rejseberetningen fylder
allerede adskillige kapitler i mit
hoved.
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Anmeldelse af K

Øl, selfies og
hornmusik
I anledning af 100-året for kvinders
stemmeret havde holdet bag årets
Åløkke Kvinderevy i programmet lagt
op til en satirisk rejse gennem de sidste
100 år, krydret med aktuelle emner fra
kvarteret.

I

sin anmeldes af den forrige kvinderevy
(2013) efterlyste Lars Iversen mindre
pænhed, og mere grovhed. Den enkle
scenografi antydede, at der var blevet
lyttet efter. Med aftenens første fadøl i
hånden, og placeret ved et rent herrebord,
var mine forventninger derfor store.
Hvert bord havde sit eget tema. Kurérerens udsendte anmelder befandt sig ved
et bord med 1980’er-ikoner gemt under
den gennemsigtige dug.Serveringen havde
dog et mere 1970’er præg over sig - inden
for de første 15 minutter, var undertegnede både blevet tilbudt bollerum, hashpiber
og anden VIP-behandling, af en flok
hippieklædte kvinder.

Helkropstwerking i klassisk kvinderevy-stil.
Kvindemode de seneste 100
år blev præsenteret årti for
årti.

MADEN, der blev serveret ved vores bord, bragte os hurtigt tilbage til
1980’erne. Menuen bestod af tunmousse
til forret, stegt kalv med kartofler, vildt
sovs og Waldorf-salat, og til dessert
”100 års kage”. Hertil rigeligt med fadøl.
Maden ved 80’er-bordet får fem flotte
kokkehuer, og roser til køkkenholdet,
Sanne, Ninna B, Britta, Birther, Silja, Ulla
og Anne-Grethe.
REVYENS første akt lagde fremragende
ud med flere aktuelle emner. Vi var med
Annemarie til infomøde for seniorer
(publikum). Vi blev i seniortemaet med
”Velfærdsteknologi” en satire over moderne bleer, der selv detekterer både stort
og småt med Kim Larsen’s Blip-Båt som
musikalsk forlæg.
”Facebook - live” legede lidt med tanken
om, hvordan internettets populære kom-

Penetration af æhh ...
scenetæppet
munikationsform, kunne fungere uden for
computerskærmen. Jeg synes, der manglede lidt flere reklamer, så der skal nok
arbejdes lidt mere med konceptet, inden
en eventuel børsintroduktion.
ET AFTENENS vokale højdepunkter, var
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Charlottes globale opvarmningsudgave, af
Liva Weel klassikeren ”jeg ku blive noget
så...”.
Efter en forfriskning fra baren i pausen,
lagde anden akt stærkt ud med 80’er-nummeret ”Hårmoden skifter” fremført af de
upåliderlige.

Kvinderevy 2015

Blip båt - som ældre skal vi vænne os til fuldautomatiske bleer, så en enkelt plejer kan overskue mange borgere. Levende som døde.

Facebook i virkeligheden - hvordan ville tilværelsen se ud, hvis den kun bestod af statusopdateringer og likes?
”Rengøringsholdet”, Susanne, Trine og
Annemarie, slog to fluer med ét smæk,
med en slags rengørings-workout. Begejstringen ved bordet var stor, da Trine
vistehvordan man holder kosten, uden
hænder. Et par pæne indslag senere, var
vi tilbage i den grove genre, med ”Selv-

ransagelse”, der bød på underlivs-selfier i
70’er-stil.
DER VAR også blevet plads til flere
indslag om livets gang i Åløkkekvarteret.
Som sædvanlig måtte kvarterets mænd
lægge ryg til en del latterliggørelse, men
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Knærke som den påholdende og ernæringsmæssigt storsindede husmor, der kan
få en karklud til at holde flere dage, hvis
den tilberedes med omhu.
som noget nyt indgik flere prominente navne fra manderevyen med navns
nævnelse. Mon ikke det skal hævnes om
et års tid?
HORNMUSIKKEN inklusive noget så
eksotisk som en tuba, blev flot leveret af

Åløkkefruen,
der over for den
mindre designbevidste nabo
praler med,
hvor mange
Kähler-vaser,
PH-lamper og
Syverstole, hun
har fået stjålet.

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
februar og marts
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
Se omtale i bladet

”Nu med
tuba” var
undertitlen på
årets kvinderevy. Og jo,
der blev både
spillet på tuba
og valdhorn i
orkestret.

Søndag 22. februar kl. 10.30
Første søndag i fasten
Mattæus 15,21-28; fristelsen i ørkenen
ved Hans Jørgen Jeppesen
Søndag 1. marts kl. 10.30
Anden søndag i fasten
Matt 15,21-28; Den Kanaanæiske
kvinde. Børnekoret medvirker ved
gudstjenesten og der er kirkefrokost
denne søndag. Pris for maden er 30 kr.
Ved Laila Groes
Torsdag 5. marts kl. 17-18.30
Gud og spaghetti med gæstevist af den
musikalske fortælling ” Den lille sjæls
rejse” og spirekoret synger også for os.
ved Laila Groes. Se omtale i bladet.
Søndag 8. marts kl. 10.30
Tredje søndag i fasten.
Lukas 11,14-28; Jesus helbreder en
stum. Ved Bo Haug
Søndag 15. marts kl. 10.30
Midfaste. Johannes 6,1-15; bespisningen af 5000 med fem bygbrød og to
fisk. Ved Laila Groes
Søndag 22. marts kl. 10.30
Marie bebudelse
Lukas 1,26-38; ”Frygt ikke Maria! For
du har fundet nåde for Gud”.
Ved Laila Groes

(Fortsættes næste side)

Tre kunder tester hårdheden og spændstigheden af - viser det sig - en sofa.
Trine, Bodil, Inge og Lene, på trods af
en smule tekniske problemer med lyden
undervejs. Den traditionsrige Emmy gik
videre fra Marius til Henrik fra AV Center.
REVYEN sluttede med stående ovationer,
og udfordring til manderevyen. Opfordringen er hermed givet videre, selvom
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enkelte navne nok ikke behøves nogen.
Bandet iPop sluttede aftenen af på
scenen, medens anmelderen evaluerede i
baren over en enkelt fadøl. Hvis du aldrig
har været til revy før, så snyd ikke dig selv
for oplevelsen næste gang.
Skuespilholdet bestod af gamle kendinge, og flere debutanter. Alle leverede

Vinger på hjernen
- En musikalsk forestilling ved skuespiller Cecilia Zwick Nash. Tirsdag den 3.
marts kl. 19 i Hans Tausens Kirke.
I 100-året for kvinders valgret har vi i
samarbejde med Karen Brahe Selskabet
inviteret Cecilia Zwick Nash til Odense
med sit one woman multimedia show,
hvor hun henter sine heltinder fra fortiden
ind til en dialog om livet, kærligheden,
eksistensen og meningen med det hele.

I forestillingen arbejder Cecilia på et
kunstværk med lyd, billede, ord, musik og
bevægelse, hvor personlige fortællinger
mikses med fiktion og poesi, og hvor Nora
fra ”Et Dukkehjem”, Selma Lagerlöf,
Emma Gad og andre heltinder blander sig
insisterende og nysgerrigt. De flydende
grænser mellem tid, rum og virkelighed
beskriver lunt og humoristisk det moderne liv, hvor valgmulighederne ofte er så
mange, at man nemt farer vild.

Henrik Nielsen
(tv.) indehaver
af AV Center
modtog ved fredagsforestillingen
Årets Emmy, der
her gives videre
af sidste års prisvinder, Marius
Langkjær. Henrik
AV stiller trofast
op hvert år med
teknisk hjælp og
udstyr til kvarterets revyer. Emmy
er i øvrigt en
porcelænshund.
en flot præstation. Annemarie, Bodil,
Charlotte, Cæcilie, Dorte, Elin, Hanne,
Ingelise, Inger, Knærke, Kristina, Mette F,
Mette K, Marianna, Nina, Rikke, Susanne, Tina
Kvinderevyen 2015 får seks store fadbamser for en vellykket aften.

Tekst: Thomas Agermose Jensen
Foto: Jesper Beenfeldt/Jørn Jensen
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Vinger på hjernen er instrueret er af
Ebbe Knudsen med musik af Poul Halberg og poesi af Jacques Werup

Jane Jakobsen
Entre: 50 kr.
Billetter købes ved døren, men kan forudbestilles på kirkekontoret i åbningstiden
onsdag og fredag mellem 13.30 og 15.30
eller send en mail til: kela@km.dk

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
februar og marts
(Fortsat fra forrige side)
Søndag 29. marts kl. 10.30
Palmesøndag
Mattæus 21,1-9; indtoget i Jerusalem
Børne- og spirekor medvirker
Ved Laila Groes
Gudstjenester på
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag den 5. marts kl. 13.30
torsdag den 9. april kl. 13.30

Henvendelse
til kirken

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

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.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af et revideret regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg
Evt.

Der vil blive serveret en forfriskning, og der vil være kaffe og boller
På Laugets vegne
Gustav Johannesen

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.
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.

Generalforsamling
i grundejerforeningen
Der afholdes generalforsamling i Åløkkekvarterets Grundejerforening onsdag
den 11. marts 2015 klokken 19 i Åasen på Åløkkeskolen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.Tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
er på valg. Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Både ejere
og lejere i kvarteret kan blive medlemmer. Et medlemskab pr. husstand. Er du i
tvivl om, hvorvidt du bor på en gade, der hører under Åløkkekvarterets Grundejerforening, så kontakt bestyrelsen. Du kan blive meldt ind ved at kontakte kasserer Alexander Danker på mail: alexanderdanker@hotmail.com. Kontingentet er
175 kroner årligt pr. husstand. Der serveres øl, vand, kaffe og kage.

På bestyrelsens vegne

Carsten Myhr

SE OGSÅ www.hanstausenssogn.dk

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

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.

FODBOLDSTÆVNE - TPI U13 piger fik en flot sølvmedalje til årets store indendørs
stævne i fodbold - Stiften Cup. Nederlaget på 1-2 i finalen var ekstremt uheldigt med
mange skud på træværket og et brændt straffespark i overtiden. Godt gået, tøser,
selvom det var lidt hårdt lige efter slutfløjtet! Mille fra 5. A på Åløkkeskolen (i midten på nederste række) var repræsenteret på holdet. Sidste år fik hun bronzemedaljer
i stævnet, så næste år vil hun gerne have guldmedaljer. Tekst og foto: Claus Poulsen

Tak
Tak til alle som var med til at gøre min
80-års dag til en fantastisk festdag. Tak
for blomster, gaver, søde ord og smil.
Jeg vil slutte med to små vers, som jeg
synes siger meget.
Mit liv har jeg levet,
mit liv har jeg brugt.
Hvordan det blev levet,
hvordan blev det brugt?
Det tænker jeg på,

Dåb
11. januar: Bjørk Sofie
Friborg-Sørensen, Åløkke
Allé 7,3,-309

når jeg ser tilbage på alle de år
med de brugte dage.
Mit liv er en gave
som ikke kan byttes,
Hver dag er en gave,
og den skal benyttes.
Mit liv er et godt liv,
det skønner jeg på,
og takker for hver dag,
jeg endnu må få.

Christel Poetzsch
Onsdagscaféen

Dødsfald

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

Dato for begravelse/bisættelse
2. januar: Christian Andreas Nissen, 97 år
3. januar: Minna Irene Jensen, 86 år
16. januar: Anna Knoldborg Munkesø, 37 år
16. januar: Arne Nielsen, 83 år
28. januar: Minna Kristine Haslev, 66 år

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

KUREREN

FEBRUAR
4: Ruth Brik Christensen i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
11: Palle Mygenfordt i Onsdagscaféen
14.30-16.30
Nr. 7
Udgives
i Hans kl.
Tausens
Sogn
Fastelavnsgudstjeneste
og
September 2012 Åløkkekvarteret -15:
Glasværkskvarteret
- Kanalvejskvarteret
tøndeslagning i kirken kl. 14
18: Torben Iversen i OnsdagsI dette n
caféen kl. 14.30-16.30
25: Kirsten Flensted Jensen i
Trafikmød
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30 

Maren Hallerg (tv.) og Anja Præst fotograferet under en opførelse i Tornbjerg Kirke.
PR-foto

Gud og spaghetti og
den lille sjæls rejse
Torsdag den 5. marts kl. 17-18.30 er
der igen Gud og spaghetti i kirken.
Gud og spaghetti er korte gudstjenester for børn mellem 4 og 10 år.
Denne torsdag får vi besøg af
Anja Præst og Maren Hallberg.
De vil opføre ”Den lille sjæls
rejse” for os.
Det er en musikalsk fortælling om den lille sjæl, som
besøger Gud for at få hjælp til
at finde ud af, hvem den er
og sendes på en eventyrlig
rejse i følelsernes øhav.
Undervejs inddrages børne-

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 fåreholderlauget kl. 19 i Åasen
11: Peter og Bente Brendstrup i
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
11: Generalforsamling i grundejerforeningen kl. 19 i Åasen
17: Niels Malmros-filmen ”Sorg
og glæde” i kirken kl. 19.30
24: Niels Malmros taler om
filmen i kirken kl. 19.30

ne med klap, sang og spil. Anja Præst
spiller klarinet og basklarinet og synger,
og Maren Hallberg spiller harmonika og
synger - begge er rigtig gode til at
fortælle. Spirekoret synger også
et par sange for os .
Bagefter er der spaghetti
og kødsovs og salat. Maden
koster 25 kroner for voksne erfaring
og er med
gratis
Du
Speciel
ryg, for
nakkebørn.
og idrætsskader.
Ingen ventelister !
må meget gerne tilmelde dig
senest 2. marts til lgr@km.dk,
men du er også velkommen
til bare at dukke op.
Professionel behandling og træningsplanlægning

Laila Groes
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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

