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Sankthansbål 23. juni

Gammel åløkker holder talen
Årets båltaler er en sjælden kombination: Alex Ahrendtsen er både
folketingsmedlem og tidligere beboer i
Åløkkekvarteret.
Ja, altså, nu er der jo lige
et folketingsvalg 18.
juni, men uanset om
Dansk Folkepartis Alex
Ahrendtsen beholder sit
mandat eller ej, er han stadig valgt til at tale ved Åløkkekvarterets
santkhansbål fem dage efter.
48-årige Alex Ahrendtsen er kultur- og
undervisningsordfører for DF, og han er
også byrådsmedlem i Odense, hvor han
er medlem af Ældre- og Handicapudvalget. Og så er han gammel åløkkeboer.
Han boede på Åløkkehaven i et par år
før han blev valgt ind i Folketinget første
gang. I dag bor han lige over for Vollsmose og har dermed førstehåndskendskab til to af Odenses mest markante
kvarterer,
Hvad han vil tale om til sankthans, ved
vi ikke, men en valgtale bliver det i hvert
fald ikke. Måske henter han inspiration i
sin uddannelse. Han er cand.mag. i dansk
og religion fra Syddansk Universitet.
I Odenses nyere historie vil Alex
Ahrendtsen blive husket for kommu-

I 2008 sendte Alex Ahrendtsen (tv.) som viceborgmester cykelholdet Team Rynkeby
Odense af sted til Paris. Her hilser han på Kurérens redaktør. Foto: Christian Tvede
nalvalget i 2005, hvor han med 1441
personlige stemmer fik en nøgleposition på valgnatten. Han pegede på den
konservative Jan Boye som borgmester
og var dermed afgørende for, at 68 års
socialdemokratisk styre i Odense blev

Hekse og traditioner
Noget er nyt, men det meste er som det
plejer at være. Sådan har det været i
mange år med sankthansbålet i Åløkkekvarteret. Og sådan er det også i år.
Datoen er 23. juni. Det er i år en tirsdag. Stedet er Den Gamle Golfbane, der
hedder sådan fordi, nåja, her lå Odenses første golfbane. I dag er det grønt
område, og I er velkomne til at komme
allerede kl. 18 og holde fællesspisning
med medbragt mad. Der kan grilles på
den kommunale grill, og man kan sidde
på ”molekylerne”,
Fra kl. 19 til 20 er der aflevering af
hekse til bålet. Du kan godt komme efter
kl. 20 og sætte en heks på bålet, men så
indgår den ikke i bedømmelsen. Klokken
20.30 giver vi præmier for årets hekse.
Dommerne er bestyrelsesmedlemmer fra

Åløkkekvarterets Grundejerforening, og
de vil som sædvanlig ikke ud med, hvilke
kriterier, der bedømmes efter.
Båltalen holdes kl. 21, og bålet tændes
derefter. En nyere tradition er, at bålet
tændes af spejderne fra Gråbrødre Gruppe. Det gør de også i år. Når ilden har
godt fat, synger vi de omdelte sange.
Spejderne står også for en bod, hvorfra
der sælges øl og sodavand hele aftenen.
Og så er der faktisk ikke mere på programmet. Åløkkekvarterets sankthanbål
er en hyggelig og stemningsfuld aften,
hvor man kan mødes og snakke med sine
naboer, genboer, baggenboer, over- og
underboer, andre børns forældre eller
måske nogen af dem ovre fra Jernbanevej, som også deltager i bålaftenen.
 Åløkkekvarterets Grundejerforening
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brudt. Alex Ahrendtsen blev viceborgmester. Tag godt imod Alex Ahrendtsen,
når han for en stund vender tilbage til
Åløkkekvarteret og holder båltalen 23.
jni kl. 21. 
Hans Faarup
 Åløkkekvarterets Grundejerforening

Skumfiduser til
Store Brændedag
Søndag før sankthans samler vi altid
brænde i skoven til bålet. Det er den dag,
vi kalder Store Brændedag, og det er i år
søndag den 21. juni. Vi mødes ved bål
stedet kl. 13 og sanker brænde til kl. 15.
Denne ene dag om året har grundejerforeningen tilladelse til at køre bil på
skovstierne, så vi plejer at have to-tre
biler med trailer i fast rutefart mellem
sankestederne og bålpladsen. Så man
skal ikke selv slæbe genene.
Kom og vær med. Det er sjovt at sanke
brænde til bålet, og grundejerforeningen
giver som sædvanlig øl, vand og pølser i
gavmilde mængder til de flittige sankere.
De lokale spejdere fra Gråbrødre Gruppe er med til at sanke brænde og tænder
op i et lille spejderbål. Her kan man
komme og riste skumfiduser. hans

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
200 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.

Sådan ser det ud, når orkestret med navn fra Guds eget land spiller jazz. Mississippi
Stompers kan opleves på Brummers Plads.

Jazzgudstjeneste
på Brummers Plads
Søndag 21.juni kl. 11 er der gudstjeneste på Brummers Plads. Her medvirker jazzbandet Mississippi Stompers.
Bandet blev dannet
i 2007. De spiller
hovedsagligt glad og
svingende New Orleans-jazz. Besætningen
er seks spilleglade musikere, som efterhåndet har spillet til et utal af forskellige
arrangementer og givet koncerter i andre
sammenhænge så som i Køng Kirke og
på Tommerup Efterskole.
Dets aktører kommer med vidt forskellig uddannelsesmæssig baggrund.
Læreren Tony From kommer fra Amager

og spiller banjo. Svenskeren Dan Johansson, som er den eneste professionelle
musiker, er konservatorieuddannet og
spiller saxofon. Trommeslageren Peter
Zachau har en dobbelt uddannelse dels
som lærer og dels som læge. Gruppens
trompetist hedder Greg Carter og er fra
Texas. Han er gymnasielærer og underviser i psykologi, religion og filosofi.
Nordmanden og bassisten Anders Hofset
er it-konsulent. Ture Larsen, som er
gruppens ældste medlem, spiller klarinet.
Han er født i Aarhus og opvokset i Kolding. Han var for øvrigt initiativtager til
Danmarks første katolske jazzclub uden
for København.

Organist Irina Natius

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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Læserbrev

Skønhed og humor
Det faldt sig så heldigt, at jeg besøgte
Hans Tausens Kirke store bededag. Jeg
afløste Laila. Store bededag er ikke en af
de helligdage, jeg jubler over at prædike på. Teksterne er vanskelige at få liv
i. Måske var det grunden til, at kun to
borgere fra sognet fandt vej til kirken den
dag. Derudover var der seks med bopæl
uden for sognet.
Men var der ikke liv i teksterne, var
der til gengæld et rent fyrværkeri fra
orglet, som Irina betjente, og fra koret.

Præludiet var særdeles fængende at lytte
til med sin usædvanlige og lettere rytmiske klang. Koret fremførte en virkelig
melodiøs motet efter prædikenen, og
til allersidst fik vi et postludium, hvori
var indflettet ”Happy birthday to You” i
anledning af en fødselsdag blandt kirkegængerne.
Det er ikke i alle kirker, man oplever
den slags.

Aage Møller, Bolbro

Erik Møller Nielsen fra Karl Withs
Vej under Manderevyen 2014.
Foto: Ole Søndergaard

Hallo - vil du
lave revy?
Det går på skift mellem kvarterets
mænd og kvinder at lave den årlige
revy. I februar 2016 er det mændendes tur, og hvis du har lyst til at være
med, er der opstartsmøde søndag den
14. juni kl. 14 i Åasen. Her kan du
høre om, hvad det egentlig går ud på,
og du kan tilbyde din hjælp på scenen, bag scenen, foran scenen eller i
køkkenet. Eller noget helt femte. NB:
Adgang kun for mænd.

Peter Vistoft
Manderevyen

Indskrivning af
konfirmander
Onsdag den 17. juni kl. 16-18 i kirken.
Konfirmationsdato i 2016 er lørdag
den 14. maj kl. 10.30. Er du forhindret
i at møde op den 17. juni, kan tilmelding ske til lgr@km.dk

Laila Groes

Brænd ikke affald
Det kan være fristende at
brænde sit haveaffald
af i baghaven, men i
Odense Kommune er
det kun tilladt i landzone.
I byzone, hvor vi bor, må private
grundejere ikke afbrænde haveaffald
– bortset fra sankthansaften. Denne
afbrænding må ikke give anledning til
ulempe for omgivelserne.
Til rekreative formål (for hyggens
skyld) må der hele året afbrændes
brænde i form af rent, tørt træ, på
særligt indrettede bålpladser.
Grundejerforeningen

FÅRÅRSRENGØRING - 3. maj var der
udmugning hos fårene i Åløkke Fåreholderlaug. Mikkel Kristensen dokumenterede begivenheden med disse billeder
af de flittige fåreholdere ... som i øvrigt
altid hilser nye medlemmer velkommen.
Som fuldgyldige medlemmer med ret til
at muge eller blot som støttemedlemmer.
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Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
juni, juli, august 2015
Søndag 7. juni kl. 10.30
Første søndag efter trinitatis.
Lukas 16,19-31; Den rige mand og
Lazarus.
Ved Laila Groes
Søndag den 14. juni kl. 10.30
Anden søndag efter trinitatis
Lukas 14,16-24; Det store festmåltid
ved Regina Ljung
Søndag 21. juni kl. 11
Gudstjeneste med jazz på Brummers
Plads. Mississippi Stompers leverer
musikken, og Laila Groes prædiker.
Der er sandwich, en øl eller vand og
kaffe efter gudstjenesten. Se omtale
side 4.
Søndag 28. juni kl. 10.30
Fjerde søndag efter trinitatis.
Lukas 6,36-42; Tilgiv, så skal I få
tilgivelse. Giv, så skal der gives jer.
Ved Laila Groes
Søndag 5. juli
Ingen gudstjeneste
Søndag 12. juli kl. 10.30
Sjette søndag efter trinitatis.
Matt. 5,20-26; Jesus sagde: ”Hvis
jeres retfærdighed ikke overgår de
skriftkloges og farisæernes, kommer I
slet ikke ind i Himmeriget”.
Ved Regina Ljung
Søndag 19. juli kl. 9
Syvende søndag efter trinitatis
Lukas 19,1-10; Fortællingen om den
lille tolder Zakæus.
Ved Aage Møller
Søndag 26. juli kl. 10.30
Ottende søndag efter trinitatis.
Matt. 7,15-21; Tag jer i agt for de
falske profeter.
Ved Aage Møller

(Fortsættes næste side)

Salmesang med baby
1. september kl 10 starter vi op med
babysalmesalmesang i kirken. Kom og
syng salmer ind med modermælken.
Vi opretter nyt hold
i babysalmesang fra
1. september. Holdet
oprettes med minimum
fire og maksimum 10
deltagere efter først-til-fadet-princippet.
Der oprettes venteliste. Tilmelding kan
ske på mail: dittehtk@yahoo.dk. Husk at
oplyse fulde navn og adresse, samt
telefonnummer og mail. Angiv barnets
fulde navn, køn samt fødselsdato.
Babysalmesang henvender sig til de
helt små børn (3-12 måneder) og deres
forældre eller bedsteforældre. Vi mødes
om tirsdagen kl. 11, hvor der synges,
danses og vugges med børnene. Vi synger både gamle og nye salmer og sange,
mens vi enten sidder med børnene, laver
fagter og bevægelser, eller bevæger os

rundt med dem på armen.
Hensigten med babysalmesang er at
give børn mulighed for så tidligt som
muligt at stifte bekendtskab med nogle
af vore bedste og mest elskede salmer.
Det, børn hører i de allerførste måneder
af deres liv, glemmer de nemlig aldrig.
Det betyder, at de salmer, de hører i
deres første leveår, vil ligge gemt i deres
erindring resten af deres liv og dukke
frem, når de igen hører en af de salmer,
der blev sunget for dem, da de var helt
små. Den salmeskat som vi i Danmark i
ganske særlig grad er begunstiget med,
kan på denne måde blive lagt ned som
et kim i barnets øre og sind og vokse sig
større og større resten af barnets liv.
Første babysalmesang er i Hans Tausens Kirke 1. september kl. 10-11.

Ditte Hassing

kirke- og kulturmedarbejder

Havegudstjeneste
Gudstjeneste i præstegårdshaven
Prins Valdemarsvej 3 søndag den 23.
august kl. 10.30.
Organisten bliver
denne søndag erstattet af violinist Ilia
Skurastovskij. Han er
en dygtig musiker med
bred erfaring. Så han skal nok slå tonen
an, og vi håber rigtig mange vil møde op
og lægge stemmer til, så vi kan synge
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haven op. Efter gudstjenesten bydes der
på grillpølser med det hele – en øl eller
vand og kaffe.
Traktementet er gratis, men en tallerken vil gå rundt, og hvad der lægges i
den går til ”sommerbørn” – feriedage for
børn i Odense, der ellers ikke har mulighed for at komme på ferie.
I tilfælde af regn afholdes gudstjenesten i kirken.

Vel mødt
	
Laila og Tyge

Hvorfor når man
ikke over for grønt?
Ofte hører man vendingen: ”Der er alt
for kort tid med grøn mand, man kan
ikke nå over”. Her kommer en lille
forklaring, som også billister bør læse.
I krydset Åløkke Allé-Rugårdsvej er
fodgængerovergangene meget lange. Det
betyder, at der skal være meget lang tid
rødt for billister der skal krydse fodgængerovergangen.
I et hårdt trafikalt belastet kryds som
dette gør selv få sekunder rødt ondt på
afviklingen af trafikken.
Vejreglerne foreskriver, at der skal
være grønt mindst så længe, at en fodgænger når ud over midten, eller ud over
en midterhelle inden der skiftes til rødt.
Til gengæld er der en lang sikkerhedstid, inden der bliver grønt for de trafikanter, der kører på tværs af fodgængerovergangen.
Fodgængere skal fortsætte
Det er jo sådan, at den, der er trådt ud i
fodgængerfeltet i sidste sekund af grøntiden, skal fortsætte over til modsat fortov
og stadig kunne nå trygt i mål.

Med andre ord: når du først er gået ud
i krydset for grønt, kan du trygt fortsætte
til det andet fortov, eller eventuel midterhelle. Går du langsomt, og ankommer
til fodgængerovergangen efter skiftet til
grønt, kan du vente til næste gang, der
bliver grønt, for at få den fulde grøntid
og den fulde sikkerhedstid.
Bilister har altid vigepligt
Nu er det billisterne skal læse med:
Parallelt med fodgængerovergangen er
der grønt for kørende og dermed også for
højresvingende (og venstresvingende)
billister. Når billisten ser, at fodgængere
får rødt, har vedkommende stadig vigepligt for fodgængeren, der er i sin gode
ret til at fortsætte sin færd over i fodgængerovergangen.
Man skal pænt vente uden at rulle
langsomt frem, uden at give fingeren
og uden at dytte. Det gør det utrygt for
fodgængeren. Billister har altid vigepligt
for fodgængere.

Lauge Vestergaard
Steenbachsvej

Det kan føles
som en evighed
at vente på grønt
ved Rugårdsvej.
Men der er en mening med det hele.
Foto: Kuréren

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
(Fortsat fra forrige side)
Søndag 2. august kl. 10.30
Niende søndag efter trinitatis
Lukas 16,1-9; lignelsen om den uærlige forvalter. Ved Laila Groes
Søndag 9. august kl. 10.30
10. søndag efter trinitatis.
Lukas 19,41-48; Jesus græder over
Jerusalem. Ved Laila Groes
Søndag 16. august kl. 10.30
11. søndag efter trinitatis.
Lukas 18,9-14; Farisæeren og tolderen
i templet. Ved Laila Groes
Søndag 23. august kl. 10.30
Gudstjeneste i præstegårdshaven
Prins Valdemars Vej 3. Se omtale side
6. Ved Laila Groes og på violin Ilia
Skuratovskij.
Søndag 30. august kl. 10.30
13. søndag efter trinitatis
Lukas 10,23-37; ”Salige er de øjne,
som ser det, I ser”.
Ved Laila Groes
Søndag 6. september kl. 10.30
14. søndag efter trinitatis
Lukas 17,11-19; Jesu møde med ti
spedalske.Velkomstgudstjeneste for
nye konfirmander og forældre og alle
andre. Ved Laila Groes
Gudstjenester
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag den 4. juni kl. 13.30
Torsdag den 2. juli kl. 13.30
Torsdag den 6. august kl. 13.30

Bilers og fodgængeres hastigheder
En fodgænger, der går rask til, går 1,5 meter pr. sekund.
Men flertallet går snarere med 1 m/sek. og nogen kun 0,7 m/sek.
Hvis fodgængerovergangen er 20 meter lang, vil der være behov for en
grøntid på 13-28 sekunder for at nå hele vejen over.
I en vognbane kører der ca. en bil pr. to sekunder.
20 sekunder grøntid kan således afvikle 10 biler.
I runde tal betyder det for krydset Åløkke Allé-Rugårdsvej ca. 300 biler i
timen.

7

Følg os på Facebook
Åløkkekvarteret findes også på
Facebook. Skriv ”Åløkke” i søgefeltet
og tilmeld dig. Så modtager du
opdateringer, når grundejerforeningen
har nyt fra kvarteret.

Rejse
Amalie Kæseler Akselsen er 21 år, opvokset på Åløkkevænget og har gået på
Åløkkeskolen og Odense Katedralskole. Amalie Kjærgaard Johansen er 20 år og
bor i København. De har mødt hinanden på Krogerup Højskole, som har linjen
Verden Brænder Burma. Efter undervisning om demokrati, fagforeninger og
Burma tog de to piger på en måneds studietur for at opleve landet på egen hånd.
For ikke at forvirre bliver de kaldt Mulle (Johansen) og Malle (Akselsen). De har
sendt denne rejseskildring til Kuréren.

48 timer som
burmeser
Mae Sot, et mini-Myanmar i Thailand.
Vi er to gange Amalie, en københavner og
en fynbo, som med Krogerup Højskole er
taget til Myanmar for at opleve et indtil for
få år siden meget lukket land.
Da regeringen ikke tillader homestays i
Myanmar, tog vi til Mae Sot for på egen
krop at opleve, hvordan hverdagen ser ud
for en burmeser. Mae Sot er kendt som mini-Myanmar, da størstedelen af byen består
af immigrerede burmesere.
Homestay
Da vi åbner lågen ind til haven, bliver vi
mødt af et hus, der umiddelbart ligner et, vi
har set utallige gange før de sidste par
uger; et hus sammentømret af trærester, et
bliktag og hvad man nu ellers kunne finde
til at lappe med.
Men man skal aldrig dømme en bog på
dens omslag. Bag den noget beskedne facade blev vi mødt af et lys- og glittershow
uden for dimensioner. Aldrig har vi set så
meget glitterstads og så mange plakater af
michelin-babyer på så få kvadratmeter. Hist
og her havde der også sneget sig en 3D-katteplakat ind.
Mingalaba
Familien, vi boede hos, kunne ikke et ord
engelsk. Dog forstod vi det imødekommende ”mingalaba”, som på alle måder overgår
det mere flade danske ”hej”.
Vi fandt dog hurtigt ud af, at selvom
man kan komme langt med fagter og tegn,

Aftensmad med familien.
så var dette ikke tilstrækkeligt, når man
ønskede at forstå familiens konstruktion og
baggrund. Via en burmeser med lidt større
engelsk ordforråd blev der åbnet op for
familiens historie.
Familien består af en mormor, morfar og
deres to børnebørn på 14 og 2 år. Børnenes
mødre er begge flyttet til Bangkok for at
tjene penge til familien. I Myanmar havde
de haft hus og jord, men blev tvunget til
at flytte, da regeringen gav deres jord til
kinesere.
Familien bekræftede os i den utilfredshed, vi havde mødt blandt mange på vores
rejse i Myanmar.
Gæstfrihed i varmen
Selvom deres midler var sparsomme, og
deres samtalekøkken var et ildsted under
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Mulle (tv.) og Malle med Than Than.

ebrev

Vores burmesiske familie.

Burmesere i Thailand

Uofficielt er der fire millioner burmesiske immigranter i Thailand.
Det er er ca. 90 procent af alle
immigranter i Thailand.

Mulle og Malle prøver cykeltaxa.
åben himmel, er det ikke det, vi husker
tilbage på, men derimod deres ustoppelige
gæstfrihed.
Vi oplevede at blive taget ind med åbne
arme, og de to dage vi var på besøg, tog
de os med ud for at se en pagode, snakke
politik på et børnehjem, spise utalige lækre
forskellige burmesiske risretter, være med
på arbejde på markedet, hvor mormoren
hver dag stod og solgte friturestegt mad og
køre byen tynd bag på en truck til Songkran
(vandfestival i forbindelse med det thai-
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landske nytår). Fra Danmark havde vi medbragt gaver og især sorteper-spillet var et
hit blandt alle aldre. Det blev ivrigt spillet
og førte til megen latter, når vi sad samlet
efter aftensmaden, og dagens gøremål var
overstået. Overraskende nok var det morfaren, der lavede maden, og efter at have
spist, var det en kamp at få lov til at hjælpe
med opvasken.
Det var to piger med mange sommerfugle
i maven, der tog på homestay. Vi oplevede
en endnu større gæstfrihed, end vi havde regnet med. Familien var nogle af de
sødeste, mest smilende og velkommende
mennesker, vi nogensinde har mødt. De har
fået os til at indse, at mange materielle ting
ikke er det, der skaber glæde i livet.
Derudover synes vi også, at vi kan lære
noget af den gæstfrihed, de udviste. Ikke
bare over for mennesker de kendte, men for
to fremmede og blege danskere som os.



Tekst og foto: Amalie Kjærgaard
og Amalie Kæseler Akselsen

Har du lyst til
at synge i kor?
Så er du velkommen i Åløkkekoret.
Vi er et kor, som primært er glade for
at synge og have nogle gode timer
sammen, men vi bliver også udfordret
på vores stemmer og vi konstaterer,
at det er muligt at bruge stemmen til
andet end højskolesange.
Repertoiret er mest rytmisk, med
en blanding af musicalsange og noget
pop/rock. En del af numrene er flot
arrangeret af Jakob Bobjerg, som er
vores korleder og pianist.
Vi er indimellem ude at optræde.
Blandt andet optrådte vi med flash
mobs forskellige steder i byen op til
Melodi Grand Prix foråret 2013.
Vi øver mandage kl. 19-21 i Hans
Tausens Kirke med start 7. september.
Kom gerne og få en prøvegang. Læs
eventuelt mere på www.1748.dk.

Bodil Fauerskov

Læs Kuréren på
kirkens hjemmeside
Kuréren er både et beboerblad og et
kirkeblad. Derfor findes Kuréren på
kirkens hjemmeside: www.hanstausenssogn.dk. Så hvis man ikke har
modtaget bladet, kan det læses på
hjemmesiden. Bladene slettes ikke,
så der er mulighed for at finde ældre
blade. Hvis du ikke har modtaget et
blad senest søndag efter udgivelsen,
kan du skrive en mail til kureren@
åløkkekvarteret.dk.

Kirkens kunst på
keramikmuseum
To skulpturer, der normalt kan ses i
Hans Tausens Kirke, udstilles på Danmarks Keramikmuseum.
Hans Tausens Kirke
modtog midt i februar
en forespørgsel fra
Grimmerhus, Danmarks Keramikmuseum, om lån af Peter Brandes’ to keramiske skulpturer, ”Der Hirte” 1990, til
visning på den store udstilling ”Brandes
og Bindesbøll” på museet i forbindelse
med museets nye tilbygning.
Menighedsrådet har i enighed sagt ja
til dette udlån, og de to skulpturer blev
afhentet 23. april.
Udstillingen på Clay, Keramikmuseum
Danmark, som museet nu benævnes,
åbnedes for publikum 20. maj og vises
frem til 10. januar 2016.
På den baggrund har menighedsrådet
søgt efter kunst til opsætning i kirkesalen, og er efter et spændende besøg på
udstillingen ”Veje, der krydser” eller
”Crossways” i Valgmenighedskirken 31.
marts i seriøs dialog med den amerikanske kunstner Perry Oliver og hans danske
kontaktperson Edel Thomsen angående
lån af et, måske to, kunstværker, idet
Olivers kunst med relation til religion vil
passe godt i kirken.
Udstillingen blev omtalt i martsnum-

Olivers kunst i Valgmenighedskirken,
hvor valgmenighedspræst Inger Bergeon fortalte og viste rundt 31. marts.
Foto: Karen Maigaard
meret af Kuréren med titlen ”Kunst og
korsveje”.

Søren Michael Nielsen
Kirkeværge

Vær en god nabo
... og vær god ved din hund.
Lad den ikke stå og gø
i timevis ude i haven.
Måske kan du ikke selv
høre det. Men det er der
mange andre, der kan.

Med venlig hilsen
Åløkkekvarterets
Grundejerforening
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Konfirmander 2015

Bageste række fra venstre: Jasmin Lund Dørffler Nybroe, Natacha Lund Dørffler Nybroe, Cecilie Møller Nyby Johansen, Camilla
Trads Andresen, Freja Juel Jensen, Lærke Schoubo Scherning, Anna Leth Christiansen. Forreste række fra venstre: Valdemar
Saabye Simonsen, Albert Skriver Jochumsen, Oliver Hovgaard Hansen, William Rask.

Bageste række fra venstre: Carla Ludvigsen, Matilde Støttrup Møller, Asta Skovdal, Matilde Fectenburg Henriksen, Sofie Josefine
Rasmussen. Forreste række fra venstre: Mads Mørk Jensen, Isak Due Iversen, Frederik Zoffmann Jepsen, Sebastian Steenberg
Poulsen.
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Konstituering
hos grundejere
Bestyrelsen i Åløkkekvarterets Grundejerforening har konstitueret
sig efter generalforsamlingen. Der er ingen
ændringer sket, så posterne
er fortsat fordelt således: Formand
Carsten Myhr, næstformand Peer Jochumsen, kasserer Alexander Danker
og sekretær Hans Faarup. De menige
medlemmer er: Stephan Brandt, Henrik Kjær Larsen, Marlene Kjeldsen,
Stefan Søberg og Sebastian Riber.
En af den nye bestyrelses opgaver i
det kommende år bliver at finde ud af,
hvordan foreningens 90-års jubilæum
skal fejres. Åløkkekvarterets Grundejerforening blev stiftet i 1916 og er
Odenses ældste frivillige grundejerforening. hans

Pokalhylden
POKALHYLDEN - er det sted,
hvor du kan prale af egne eller børns
idrætspræstationer. Send billede og
tekst til: kureren@aloekkekvarteret.
dk. Eller mms til: 29 29 13 52

SÆSONOPSTART AF SPIRE- OG
BØRNEKOR
I HANS TAUSENS KIRKE
1. SEPTEMBER 2015
SPIREKOR KL. 14.15
BØRNEKOR KL. 15.15
HANS TAUSENS KIRKE, KORLOKALE I KLD.
RUGÅRDSVEJ 62, 5000 ODENSE C
Kom og vær med i et humørfyldt, musikalsk, lærerigt og socialt fællesskab!

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

Korene medvirker ved kirkens spaghettigudstjenester, højmesser og
højtider, samt deltager i arrangementer uden for sognet, små stævner og
sociale udflugter.
Undervisningen er gratis, men til gengæld forpligtende.
Find mere info på kirkens hjemmeside: www.hanstausenssogn.dk

KONTAKT DITTE HASSINGPÅ MAIL: DITTEHTK@YAHOO.DK/TLF. 23 20 55 72
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Åløkkekvarterets
forslag om Mellemgaden på det
gamle jernbanespor.
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Hvad med
Mellemgaden?
Grundejerforeningen arbejder videre
med planerne om en gade mellem
Åløkke Allé og Gammelsø.
Der er mange byggeprojekter i gang i Odense,
men Mellemgaden er ikke
et af dem endnu. Mellemgaden er arbejdstitlen
på forslaget om at forbinde Åløkke Allé
med Gammelsø ved at lave en gade kun
for biler ad Havnesporet – det nu nedlagte jernbanespor, som i dag ligger øde og
ubenyttet hen.
Der er heller ikke udsigt til, at der sker
noget foreløbig. Forslaget er stillet af
Åløkkekvarterets Grundejerforening og
det seneste halve år har der været holdt
en del møder mellem folk fra kvarteret
og folk fra kommunen. Uden at der er
sket mere. Politikerne i By- og Kultur
udvalget er blevet inviteret herud for at
besigtige strækningen, men har takket
nej til invitationen.
Grundejerforeningen arbejder sammen
med Trafikgruppen – en gruppe af lokale
borgere med interesse for trafik – om at

få etableret Mellemgaden. Senest har formand Carsten Myhr begæret aktindsigt
i alle papirer om sagen for at dykke ned
i, om der er noget, man har overset eller
glemt at fortælle videre.
Trafikken er stigende
Grundejerforeningen og Trafikgruppen
lancerede for fire år siden idéen om Mellemgaden for at aflaste kvarterets veje for
de den stigende biltrafik.
Siden er Thomas B. Thriges Gade
lukket for gennemkørende biler, og
trafikmængden gennem Åløkkekvarteret
er vokset. Men samtidig er man også
gået i gang med at opføre City Campus
til op mod 7000 elever på Wittenborgs
gamle grund, og det er uvist, om der er
plads til både et grønt campusområde (på
den gamle Stark-grund) og en ny vej med
tilkørselsramper og lyskryds.
Så på spørgsmålet om, hvorvidt Mellemgaden bliver til noget, kan grundejerformand Carsten Myhr kun svare, at
herfra arbejdes der videre med henblik
på at få Mellemgaden etableret.
	
Hans Faarup
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Husk at melde dig
til seniorudflugten
20. august er der
seniorudflugt fra
Hans Tausens
Kirke. Turen koster
260 kr. som medbringes på selve udflugtsdagen. Der er
bindende tilmelding senest 31. juli.
Tilmeldingen kan ske på kirkens
kontor, eller til mig på mailadresse:
dittehtk@yahoo.dk.Husk at oplyse
fulde navn, adresse, samt telefonnummer ved tilmelding. Vel mødt og på
godt gensyn 20. august.

Ditte Hassing

kirke- og kulturmedarbejder

Program for
seniorudflugt
Torsdag den 20. august 2015
Kl. 7.45: Afgang med bus mod
Middelfart
Kl. 8.25: Opsamling af guide samt
kaffe og rundstykker
Kl. 9: Afgang mod Give
Kl. 10-11.30:
Rundvisning på
Give Egnens Museum
Kl. 11.40: Afgang mod Skovdal
Kro
Kl. 12-13.30: Middag på Skovdal
Kro
Kl. 14-14.45:
Rundvisning på Kongernes Jelling,
museum
Kl. 14.45-15.15: På egen hånd
ved museet
Kl. 15.30-16.15:
Kaffebord på Byens Café
Kl. 16.15-17: Lille besøg og rundvisning på Jelling Bryghus
Kl. 17: Afgang mod Odense
Kl. 18.30: Hjemkomst

Henvendelse
til kirken

Brevduen

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 på www.borger.dk eller ved udfyldelse af en Ansvarsog Omsorgserklæring, som kirkekontoret
kan sende til moderen.

Mangfoldighed
BLADET, du sidder med i hånden, har nu eksisteret
i mange år. Bladet blev startet af en flok frivillige fra
henholdsvis kirke, skole og grundejerforening. Bladet
har været en succes og er et meget læst lokalblad.
KIRKEN har fået et godt udgangspunkt for at kommunikere med sognets beboere.

DÅB: Henvendelse til sognepræsten
NAVNGIVELSE UDEN DÅB
Kan ske via www.borger.dk. Eller ved
henvendelse til kirkekontoret.
NAVNEÆNDRING
Kan ske via www.borger.dk. Eller ved
henvendelse til kirkekontoret.

Allan Nielsen
mdlem af menighedsrådet ved Hans Tausens
Kirke

BRYLLUP
Dato for vielse aftales med præsten.
Dernæst henvender man sig til kommunen (Borgerservice, Skulkenborg 1). Her
udstedes prøvelsesattest. Husk dåbsattest.
Prøvelsesattest og dåbsattest afleveres
hos sognepræst, og her aftales nærmere.

MANGE af de frivillige, der startede bladet, deltager nu
som hjælpere i kirken ved mange forskellige lejligheder.
I kirken holder flere foreninger til. Y’s Men, AA-forening, spejdere, børnekor-spirekor. Åløkkekoret starter
efter sommerferien.
KIRKEN samarbejder med skolen om undervisning,
tilbyder foredrag, filmforevisninger, onsdagscafé og så
selvfølgelig også det, det hele handler om: gudstjenesten.
KUNST har også altid haft plads i kirken og måske kan
der også være udstillinger. Nye ideer til kirken og hænder fra nye frivillige er selvfølgelig meget velkomne.

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

BRUG din kirke – det gør din nabo.

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.

Brevduen flyver i hvert nummer af Kuréren ag skrives på
skift af menighedsrådsmedlemmer fra Hans Tausens Kirke

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

ÅLØKKEKVARTERET sammenligner ofte sig selv
med en landsby i byen. Egen skole, daginstitutioner og
et hav af foreninger. Kirken er med til at samle folk i et
kulturkristent fællesskab. Kirken tager hånd om dåb,
konfirmation, bryllup og begravelser.

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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Dengang i Åløkkekvarteret
For 85 år siden
Fra grundejerforeningens generalforsamling 31. august 1920 i Fyns
Forsamlingshus:
”Formanden meddelte at Landpostbud Petersen som i flere Aar har haft
sin Rute i Aalykkekvarteret nu vilde
trække sig tilbage paa Grund af Alderdom, og det vedtoges at foretage en
Indsamling hos Beboerne og overrække
ham det indkomne Beløb som Tak for
hans pligtopfyldende og tro Tjeneste.
Foreningen vedtog at yde et Bidrag på
25 kr.”

For 75 år siden
Fra grundejerforeningens generalforsamling 9. april 1930 på det Ny
Slagteri:
”Uordenen i Numrene paa Johannevej og Dr.Louisevej er bragt i Orden.
Teknisk Udvalg har lovet at holde
Anlæget paa Pr.M.Allé og har ligeledes
lovet Jord og Sten til en Stenhøj paa
Dr. Olgasvej. Teknisk Udvalg arbeder
for at faa Vejen gennem Aalykkegården
forbedret. Dagrenovationen er blevet
gennemført.”
”Træerne paa Ny Kongevej og
Pr.M.Allé har Kommunen ladet Klippe

Dåb
22. marts: Emillie Bergholdt Lange,
Ørstedsgade 37
12. april: Victor Munch Grooten,
Kanslergade 31 st.
26. april: Emil Borum Hundstrup,
Højemarksvej 32, 2. th.
2. maj: Solveig Kjærgaard Lange,
Kanslergade 14
3. maj: William Hartmann Fich,
Søhustoften 34

for egen Regning, men vil dog helst af
med Træerne.”
”Flere Medlemmer ønsker Grøften
langs Rugaardsvej fjernet. Kauslund
udtalte at Grundejerforeningen har
klaget over den aabne Grøft til Teknisk
Udvalg og en Henvendelse er sket
tli Odense Byraad, som godt vil gaa
med til at fylde Grøften, men saa skal
Grundejerne afgive 2 Mtr. og bekoste
Rendesten.”

For 40 år siden
Fra grundejerforeningens bestyrelsesmøde 12. maj 1975 på Grønløkkehus:
”Formanden berettede om klager
over en møgbunke, der i 2 år havde
ligget foran Dr. Olgasvej 23A. Henvendelse til politiet gav intet resultat, men
ved kommunens hjælp kom den væk.”
”Der blev forelagt et nyt forslag til
trafikken ad Ny Kongevej.Mogensensvej. Grundejerforenngen forkastede
forslaget, da det var uigennemførligt,
og da trafikken indtil nu har virket godt
nok.”
”Det nævntes, at Scantemo er startet
med kabelnedlægning til fællesantennen i Næsby.”

Ib Olsen/Hans Faarup

24. maj: Frederik Langkjær Gormsen,
Jernbanevej 48
24. maj: Christian Emil Forsmark,
Johannevej 41

Dødsfald
Børge Ejner William Pedersen, 97 år
Annelise Beese, 76 år
Kaj Nielsen, 80 år

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.
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
KIRKE- OG
KULTURMEDARBEDER:
Ditte Hassing
Tlf. 23 20 55 72
Mail: dittehtk@yahoo.dk
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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KUREREN
KALENDEREN

LAMMESPISNING

JUNI
6: Loppemarked på Abigaelsvej
kl. 10-15
14: Idémøde for Manderevyen i
7
1
Udgives i Hans Tausens Sogn
Åløkke Fåreholderlaug Nr.
Åasen kl. 14
September 2012 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret
17: Indskrivning af konfirmander
afholder lammespisning
til 2016 kl. 16-18 i kirken
I dette nu
21: Friluftsgudstjeneste på
lørdag d. 29 august kl. 18
Brummers Plads kl. 11
Trafikmøde
21: Store Brændedag kl. 13-15 
I spejderhytten ved åløkkeskoven
23: Sankthansbål på Den Gamle
Basstjerne i
Golfbane kl. 19-22


Høstgudstje

Menu:


AUGUST
Svar i trafikh
20: Seniorudflugt i Hans Tau- 
sens Sogn.
Foredrag om
20: Høstgudstjeneste med Trio 
Folk de Luxe kl. 10.30 i kirken. Deres hekse
23: Gudstjeneste i præstegårds-
Sidste senio
haven kl. 10.30

29: Lammespisning ved
Besøg fra U

spejderhytten kl. 18

Helstegt lam
med flødekartofler, salat og mynthegelé.
Øl, vin og vand købes til en god pris

Pris:
Voksne 100,-

Interview me

Børn (under 14): 50,-

præsten (de
SEPTEMBER
1: Babysalmesang kl. 10
Menighedsr
1: Spirekor opstart kl. 14.15

1: Børnekor opstart kl. 15.15 Dåb og døds
7: Åløkkekoret opstart kl. 19. 
9: Onsdagscafé åbner med Vig-Kvinderevy

go Lind kl. 14.30-16.30
24: Carl Nielsen-koncert med
MandHatten kl 19.30 i kirken.

Der medbringes selv service og bestik.
Børnene kan hygge sig med snobrød og skumfiduser over bålet

Tilmelding senest d. 19 august til Gustav tlf.: 66114679
Lasse tlf.: 60177449 eller lassemortensen87@gmail.com

OKTOBER
Åløkkens Fysioterapi
29: Koncert med Christian Brock
Speciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister !

og Jonathan Christensen i kirken
kl. 19.30
NOVEMBER
8: Børneteaterforestilling ”Adam
og Eva” i kirken kl. 15.

Professionel behandling og træningsplanlægning

Skriv til Kuréren - den skriver
til89dig
Tlf.: 36
66 66
Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk
kureren@aaloekkekvarteret.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

