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Julehilsen fra præsten

En glæde for
hele folket
JULEN ER er en sammensat tid. På den
ene side er der alle forventningerne, alle
traditionerne om lys og varme og hygge
i en kold og mørk tid. Vi laver konfekt
og småkager og julepynter i stuerne. Juletræet skal fældes eller købes og hentes
hjem. Julegaver skal indkøbes og pakkes
ind, og der er julefrokoster med kolleger,
og juleafslutninger her og der og alle
vegne. Julemåneden er fuld af dufte,
stemninger og forventning.
PÅ DEN ANDEN side er julen en vanskelig tid, hvor savn og ensomhed kan
fylde. Julen er også de skuffede forventningers tid. Intet andet tidspunkt på året,
kan så mange menneskers sårbarhed
stå lysende klart for dem selv. Det kan
være ensomhed, ufred i familien, sygdom, eller den første jul efter et nært
familiemedlems død, som gør julen
til en trist affære.
MÅSKE HAR MAN ingen familie eller venner at fejre julen med.
Og man har det som Palle alene i
verden, og tænker at alle andre har
nogen, der er deres. Men ind i den
ensomhed lyder julens budskab til
os. Det er et budskab fuld af håb, og
mod, lys og kærlighed.
FOR HVAD VAR DET, der skete julenat
i Betlehem? Hvad var det hyrderne så,
da de fulgte stjernen og fandt barnet
svøbt og liggende i en krybbe? De så
Maria med hendes lille barn, hvordan
hun havde pakket ham ind for at beskytte
og varme ham. Det barn er et tegn på, at
du og jeg er med i Guds historie, du og
jeg er en del af en godhed, som er langt
større end os, og det vi selv vil og kan.
HVIS VI LYTTER intenst til julens
fortælling, så kan freden - Guds fred snige sig ind over os og lette ensomheden

Tegning:
Jane Nygaard

så meget, at det liv vi har, igen bliver
nærværende, og vi får mod og styrke til
at leve det liv, der er vores.
DA HYRDERNE FANDT frem til barnet
i krybben, forstod de, at glæden var født.
Ligesom vores juleglæde pludselig kan
være i sindet, som en varm glæde der
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slår ned. For barnet er verdens lys. Det
lys, der lyser for vor fod, så vi kan løfte
hovedet og leve.
Glædelig jul
Laila Groes
sognepræst ved
Hans Tausens Kirke

Så bliver det
atter jul i kirken
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.

I uge 51 bliver kirken igen omdannet
til en teatersal, hvor børnene fra 3.a
sammen med deres lærer skal prøve
kræfter med skuespillertalentet og
sangermusklerne.
I år har vi, som noget
helt nyt, inviteret en
børneteaterinstruktør fra
Svendborg til at undervise børnene i kirken.
Preben Birkeholm er teaterleder,
instruktør og underviser i B&U Teatret
i Svendborg. Han er master i drama- og
teaterpædagogik og er tillige uddannet
friskolelærer. Han har arbejdet med
amatørteater siden 1987 og har instrueret
over 30 forestillinger.
Han har fokus på processen og at den
enkelte skuespiller finder en mening med
sin rolle på scenen.
Hvad teater kan gøre
Han skriver om sig selv:
”Jeg mener, at teater er en træning i at
være menneske med det udgangspunkt,
hver især måtte have, med mulighed for
at udvikle sig derfra.
Teater styrker vores empati, da karakter- og rollearbejdet handler om at kunne
sætte sig i en andens sted.
Teater skaber balance og overblik over
ens egen formåen og udfordringer.
Teater udvikler sprogforståelsen og
udtalen i arbejdet med tekst.
Teater er – uden at rumme noget konkurrenceelement – et redskab til selverkendelse og øget selvværd.”

Teaterleder Preben Birkholm fra B&B
Teatret i Svendborg underviser børnene.
Sådan spiller vi
Vi glæder os til samarbejdet og håber på
en spændende uge, som kan give børn og
voksne en god oplevelse med den gamle
julefortælling.
Torsdag den 17. december kl. 19 spilles forestillingen for forældre.
Fredag den 18. december kl. 9 og kl.
10.30 spilles forestillingen for Åløkkeskolens elever og lærere.



Ditte Hassing
kirke- og kulturmedarbejder

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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Trafiksvar fra
rådmanden

Trafikvideoer

Sådan ser første billede ud af den lille video om morgentrafikken i
Åløkkekvarteret. Du kan se videoen på din smartphone ved at scanne koden her til højre. For at kunne gøre det, skal du først installere
en app til at scanne QR-koder.

Beboerfilm viser
trafiktætheden
Der ligger nu to små film på nettet, der
dels viser trafiktætheden i kvarteret
og dels, hvordan en del af den tunge
trafik snildt kunne fjernes.

Hvordan illustrerer man
bedst den øgede trafikmængde på Åløkke Allé?
Ja, man kan for eksempel
stille sig op og filme. Det
har Payman Pour gjort. Han bor på Åløkke Allé og kan med sin film vise politikere og embedsmænd, hvordan det er at bo
ved den stærkt trafikerede gade.
Men hvad synes du? Gå ind og se
filmen via qr-koden heroppe. Send dine
kommentarer til: myhr@nal-net.dk. Eller
skriv i kommentarfeltet under filmen, der
ligger på Youtube.
Se den anden trafikfilm
Og lad os i den forbindelse henlede
opmærksomheden på en anden lille film,
som Stephan Brandt fra grundejerforeningens bestyrelse i 2009 optog for at
vise, hvor fjollet det er at lastbiler, der
ikke har noget ærinde i bymidten, bruger
vores kvarter til gennemkørsel i stedet
for at spare brændstof ved at køre uden

”Lastbiler ud af Odense”
er blevet vist over 7000
gange på Youtube. Du kan
se den på din smartphone
ved at scanne koden her.
om byen. Filmen hedder ”Lastbiler ud af
Odense” og er ganske enkelt optagelser
af to ture med kamera i forruden, der
demonstrerer, hvorfor det er smart at
lede tung trafik uden om den indre bys
boligkvarterer.
De to videoer er en del af det materiale, grundejerforeningen og Trafikgruppen
bruger i vores bestræbelser på at få kommunen til at vægte sikkerhed og sundhed
lige så højt som man vægter fremkommelighed for biler.

Carsten Myhr/Hans Faarup
grundejerforeningen
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By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune
har netop modtaget og
analyseret tal fra trafik
tællinger i Åløkkekvarteret
efter lukningen af Thomas B. Thriges
Gade. Det oplyser rådmand Jane
Jegind i et svar til Åløkkekvarterets
Grundejerforening.
Hun er enig med os i, at der er
kommet mere trafik på Åløkke Allé,
Grønløkkevej og Toldbodgade, og
hun oplyser, at det derfor er en af de
strækninger i byen, som forvaltningen
har fokus på. Men at det er vanskeligt
at ændre på, da man for eksempel
ikke kan gøre vejene bredere.
Restriktioner duer ikke
- Derfor er der blevet foretaget nogle
tiltag længere væk fra området med
henblik på at flytte trafikken ud på
Ring 2. For eksempel er signalet ved
Falen/Kløvermosevej blevet justeret, så grøntiden er blevet længere
for dem, der vælger at dreje ud på
ringvejen. Formålet er at få bilisterne
til at foretrække ringvejen frem for
Grønløkkevej, skriver hun:
- Det vil ikke være hensigtsmæssigt
at lave restriktioner rundt omkring i
jeres kvarter for at tvinge trafikken
væk, da det vil give omvejskørsel
og store gener for trafikanter med
ærinde i Åløkke-kvarteret. Desuden
er strækningen som bekendt en del af
Ring 1, hvorfor trafiklysene også blev
optimeret mest muligt op til lukningen
af Thomas B. Thriges Gade, svarer
altså Jane Jegind.
Grundejerforeningen har modtaget
de friske trafiktællinger. De kom efter
Kurérens deadline, og vil blive gennemgået sammen med Trafikudvalget.

Carsten Myhr

Sæt kryds ved 28. maj
Hvordan fejrer man en
100-årig? Det spørgsmål
er aktuelt for Åløkkekvarterets Grundejerforening, der blev stiftet i
1916. Vi vil ikke afsløre noget endnu,
men én ting ligger fast: Der sker noget
lørdag den 28. maj 2016. Så du kan
allerede nu sætte kryds i kalenderen
ved den dag.
Grundejerforeningen

Se Erik Clausens
nyeste film i kirken
Der er filmaften i Hans Tausens Kirke
28. januar kl 19. Filmen, der vises, er
”Mennesker bliver spist”, instrueret
af Erik Clausen. Det er gratis at se
filmen. Der serveres ost og rødvin.
Prisen for dette er 25 kroner.
	
Laila Krum

Gratis billetter
indtil 7. december
Sidste frist for at hente gratis-billetter til forestillingen ”Folk og røvere
i Kardemommeby” i Seniorhuset
er mandag den 7. december kl. 15.
Herefter sælges billetterne for 50 kr.
stykket efter først-til-mølle-princippet, oplyser Erik Broby Hansen fra
Seniorhuset.Tilbudet til kvarterets
beboere kan ses på plakaten, der står
andetsteds i bladet. (hans)

Støtte til fårene
Fåreholderlauget har i år haft udgifter
til dyrlægeregning og medicin, og
det lykkedes at redde både ”mor og
barn”. Det har imidlertid givet fåreholderne en noget anstrengt økonomi,
og de søgte derfor i slutningen af
november grundejerforeningen om
dækning af udgifter til medicin og
dyrlæge.
Selv om fårehold ikke er en af
grundejerforeningens kerneopgaver,
var bestyrelsen enig om at sende 3000
kroner til Åløkke Fåreholderlaug,
fordi vi mener, at fårene er et stort
aktiv, som falder ind vores formålsparagraf: ”At arbejde med sager, der
kan være til fælles gavn for området,
dets beboere samt miljøet”.

Myhr/Faarup

4. november fortalte Kjartan Simonsen (kan lige skimtes ved klaveret) om Island.

Foto: Gunner Bai Andersen

Juleferie i caféen
Vi ønsker alle en velsignet jul og et
lykkebringende nytår. Tak for året, der
er gået. Den første caféonsdag i 2016 er
6. januar kl. 14.30-16.30 med foredraget
”Lær af Athos Munkene”, hvor tidligere
skoleinspektør Leo Schmidt, Middelfart

vil holde et spændende foredrag om
Munkerepubilkken Athos. Det koster 30
kroner for kaffe og kage.
Alle er velkomne.

Christel Poetzsch
Onsdagscaféen

Juniorkonfirmanderne læser indgangsbøn ved gudstjenesten 5. november. Fra venstre: Pelle, Mathias, Anton, Katrine, Mille, Mathilde og Tobias.
JUNIORKONFIRMANDER - 5. november var der
gudstjeneste i Hans Tausens Kirke med afslutning
for juniorkonfirmanderne.
Foto: Hans Tausens Kirke

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.
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Kirken er de mennesker,
der bruger den
Menighedsmøde den 19. november
2015.
En mørk novemberaften
mødtes 20 mennesker i
mødesalen i Hans Tausens Kirke for at høre
om, hvad menighedsrådet har lavet det seneste år – og hvilke
planer, det har for det kommende.
I virkeligheden kan man bare læse
referaterne fra rådsmøderne, men det er
sjovere at være til stede selv og komme
til at snakke om det med andre. Budgettet for 2016 blev fremlagt, og med
udgangspunkt i det fik deltagerne orientering om, hvilke planer rådet selv har
for ”fremtidens kirke” hos os.
Worhshops med idéer
Sidste del af mødet foregik i workshops
over ost og rødvin, hvor rådet fik ideer
på fire forskellige områder: inddragelse,
kirken er mennesker, god stemning og
diakoni. Udstyret med post-its i forskellige farver og vægaviser startede processen med stor aktivitet.
Aftenen sluttede med fremlæggelse og
fremhævelse af vigtige områder at sætte i
værk for menighedsrådet i det kommende år.
Her er et uddrag af de idéer, der kom
op på væggen:
Inddragelse:
- Folk fra menigheden kan skiftes til at
læse tekster op til gudstjenesten.
- Spejderne kan stå for en gudstjeneste.
- Foredragsrække med filosofiske og
etiske emner med efterfølgende debat.
- Samarbejde med præst, konfirmander
og Midlife.
- Bruge bedsteforældrene til børnearrangementer ved juletid.
- Tage sig af de nye, der kommer i
kirken.
- Første søndag i måneden er med
bestemte salmer, som er valgt via opslag
i Kuréren.
Kirken er mennesker:
- Vandrergrupper.
- Vi var mange nye til fyraftenssangen.
Det kan vi godt li’!
- Lav kirkehøjskole.

- Lav læsekredse.
- Studiekreds, som forbereder tur til
udlandet, fx til Bruxelles.
- Temagudstjenester, fx dåbsfejring.
- Musikarrangementer, fx for børnefamilier lørdag formiddag.
- Natkirke med fordybelse, bøn, lys, ro
og musik.
God stemning:
- At føle sig velkommen selvom du ikke
er almindelig kirkegænger.
- Være opmærksom og byde med til
kaffen efter gudstjenesten.
- Tage sig af de nye.
- Hyggemusik til ”gud og spaghetti”
- Musikgudstjenester en gang om måneden. Program følger med salmebogen,
som man får udleveret.
Diakoni:
- Ud af huset: besøgstjeneste for ensomme (ikke kun gamle) – måske vil de så
senere deltage i kirkekaffen senere.
- Hjælp din nabo ved fx kortvarig syg-
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dom – det kan føre til senere venskaber.
- Hjælp til mindehøjtidelighed efter
begravelse og bisættelse.
- Frivillige hjælper på OUH med
transport af patienter til gudstjeneste på
hospitalet.
- Besøgstjenester.
- Udadvendte projekter, som giver nye
arbejdsfællesskaber.
Valg til næste år
I 2016 er der valg til menighedsråd i
hele landet. I vores sogn har vi haft en
forsøgsordning med en to-årigeperiode,
men næste gang er det fire år igen.
Rådsmedlemmerne er glade for deres
poster – det fremgik tydeligt, da aftenen
startede med præsentationen af dem alle
– men det skal slet ikke hindre andre i at
stille op til september.
Et levende demokrati er kendetegnet
ved aktive borgere – også i vores sogn!
Karen Maigaard
formand for menighedsrådet

Tra

Seks trafiksvar fra komm
Åløkkekvarterets Grundejerforening
har stillet seks meget konkrete spørgsmål til kommunen om trafikken omkring Åløkke Allé. Her er svarene.

Grundejerforeningen så gerne en sanering
af krydset, da der p.t. kan opstå farlige
situationer mellem cyklister og højresvingende bilister.

Spørgsmålene blev stillet under et møde
på gaden 11. november ved 16-tiden. Her
mødtes Carsten Myhr og Peer Jochumsen
fra grundejerforeningens bestyrelse med
en ingeniør fra Byrum og Mobilitet under
By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.
Ingeniøren tog billeder af de steder, vi
udpegede og få dage senere fik vi svar på
vores spørgsmål. Herunder kan du læse de
seks spørgsmål og svar, som de var formuleret i kommunens svarmail.

Svar: I kryds er der desværre altid en
konflikt imellem højresvingende bilister
og ligeudkørende cyklister. Derfor er
dette kryds anlagt med såkaldt ”afkortede
cykelstier”, som ifølge Vejdirektoratets
Håndbog fra Trafiksikkerhed er et virkemiddel imod højresvingsulykker. Idéen bag
”afkortede cykelstier” er, at såvel bilister
som cyklister udviser en øget agtpågivenhed, idet de skal deles om vejarealet. Endvidere kan jeg nævne, at der ikke er sket
nogle politiregistrerede personskadeuheld i
perioden 2010 til nu.

Svar: Når cyklistsignalet har kortere grøntid end hovedsignalet giver det
mulighed for, at bilister frit kan svinge til
højre (eller til venstre, hvis man kommer
fra Grønløkkevej) uden at skulle vige for
eventuelle cyklister. Dette er til gavn både
for trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Den separate svingpil tænders kun,
når venstresvingende fra Rugårdsvej mod
Åløkke Allé har grønt.
5. Grønløkkevej/Ørstedsgade

1. Åløkke Allé/Toldbodgade
3. Rugårdsvej/Åløkke Allé

Grundejerforeningen så gerne, at stopstregen for cyklisterne flyttes tilbage, da den
mener, at den nuværende løsning skaber
farlige situationer for cyklisterne på grund
af lastbiltrafikken. Ifølge grundejerne
holder cyklisterne sig i nogle tilfælde ikke
inden for den afmærkede bås, og det sker
af og til, at en lastbilanhænger svinger ind
over båsen.
Svar: En fremrykket stopstreg for cyklisterne forebygger højresvingsulykker, da
cyklisterne ikke er placeret i køretøjernes
blinde vinkler. Flyttes stopstregen tilbage,
vil trafiksikkerheden for cyklisterne blive
forværret. Derfor kan forvaltningen ikke
tilgodese ønsket om at flytte stopstregen
tilbage.
2. Åløkke Allé/Ny Kongevej

Krydset Store Glasvej/Ørstedsgade: Når
signalet A for biltrafikken skifter fra grøn
til rød, skifter cykelsignalet B ret hurtigt
til grønt.
Grundejerforeningen mener, at afmærkningen vedrørende vejens forløb er mangelfuld, og den så gerne svingpile på vejen før
svingbåsene. Ydermere ønsker foreningen
forlængede svingbaner.
Svar: Forvaltningen vurderer, at trafikanterne får den tilstrækkelige information
om vejens forløb, og derfor kan ønsket om
yderligere svingpile ikke imødekommes.

Svar: Der er lagt rømningstid (den tid, der
sikrer, at krydset tømmes for trafikanter)
ind i signalprogrammet – det hurtige skift
mellem rød og grøn skyldes krydsets
størrelse.
6. Grønløkkevej/Ørstedsgade

4. Åløkke Allé/Rugårdsvej

Grundejerforeningen spørger, hvorfor der
gives ”rødt lys” for cyklisterne, når der
ikke er nogle højresvingende bilister, og
disse biler i rødperioden ikke har en separat svingpil.
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Grundejerforeningen spørger, hvorfor asfaltrampen ikke er gennemført, og hvorfor
cykelbåsen er afbrudt af en spærreflade.
Den mener desuden, at de høje kantsten er
til fare for cyklisterne.
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Svar: Vi har undersøgt sagen og fundet
ud af, at der kunne opstå problemer med
cyklister, der ikke placerer sig korrekt på
den spole i stien, der registrer cyklisterne.
Derfor er cykelbåsen udformet på denne
måde, hvor cyklisterne kanaliseres hen til
spolen og derved registreres. Dette er også
årsagen til, at asfaltrampen er placeret det
pågældende sted. Forvaltningen betragter
ikke kantstenen som værende farlig –
tværtimod, idet den sikrer, at bilister ved et
uheld ikke kører op på cykelstien.

FRISKOLEN

GLASVÆRKET
I TILKNYTNING TIL ODENSE FAGSKOLE

Har I et barn, der skal starte i skole? Så er den ny friskole i
Odense måske noget for jer og jeres børn?

7. Klage over miljøzoner
Herudover var der et syvende punkt om
de såkaldte miljøzonetavler, der blandt
andet kan ses der, hvor bilisterne svinger
fra Næsbyvej op ad Åløkke Allé. Tavlerne
viser, at her kører man ind i en miljøzone,
hvor tunge køretøjer skal være udstyret
med et filter for skadelige partikler.
Grundejerforeningen mener ikke, tavlerne
har den ønskede effekt. Forvaltningen er
ikke enig, og har derfor henvist os til at
klage skriftligt. Det vil ske.

INFORMATIONSMØDE

Mandag den 30. november 2015 kl. 19 på Odense Fagskole.
Tilmelding senest fredag den 27. november 2015 kl. 12.00.

INDSKRIVNINGSLØRDAGE

Lørdag den 5. og 12. december 2015 kl. 10-14.
Indskrivningen foregår på Odense Fagskole.

PROFIL, VÆRDIGRUNDLAG OG NØGLEORD

Håndværk, kunst og design skal være de grundlæggende
principper i den ny friskole i kombination med et højt
fagligt niveau for øvrige fag, så alle børn kan blive så
dygtige, som de kan. Fagskolens værdigrundlag danner
udgangspunkt for friskolen: At kende, forstå og udvikle livet
gennem håndgribelige og livsnære gøremål. Pædagogikken
lægger vægt på gøremål og det selvstændige barn. En helt
ny pædagogik vil opstå! Skolen skal som friskole stå mål
med folkeskoleloven og Fælles mål.

Tekst: Carsten Myhr/Hans Faarup
samt svar fra Odense Kommune

Nåede i det ikke - så ring - det kan jo være der er flere pladser!
Vi optager elever til 0., 1. og 2. klasse fra august 2016.

www.glasvaerket.dk

Ørstedsgade 28, 5000 Odense C. Tlf: 66 12 21 45. Email: ofag@ofag.dk
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Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
i december og januar
Søndag 6. december kl. 10.30
Anden søndag i advent.
Matt. 25,1-13; Lignelsen om de 10
brudepiger. Efter gudstjenesten er
der mulighed for at hilse på kirkens
nyansatte organist, Karolina Bogus.
Der er også julekirkefrokost.
Pris for deltagelse i frokost: 30 kr.
Laila Groes.
Tirsdag 8. december kl. 10
Julegudstjeneste for vuggestuer og
dagplejebørn.
Torsdag 10. december kl. 10
Julegudstjeneste for børnehaver.
Laila Groes.
Søndag 13. december kl. 10.30
Tredje søndag i advent.
Lukas 1,67-80; Zakarias’ lovsang.
Hans Jørgen Jeppesen.
Torsdag 17. december kl. 19
3. klasse fra Åløkkeskolen opfører
julekrybbespil.

Cecilie Koret, som det så ud, da det sang i Ansgars Kirke.

De ni læsninger
Cecilia Koret synger ved den stemningsfulde musikgudstjeneste ”De ni
læsninger” fjerde søndag i advent 20.
december kl. 10.30 i Hans Tausens
Kirke.
Traditionen med ”de
ni læsninger” stammer fra England, men
er i dag blevet fast
inventar i december
i mange danske kirker. Således også i
Hans Tausens Kirke, hvor vi har den
tradition at læserne ved gudstjenesten
alle er lokale folk.

Torsdag 24. december
kl. 14.30 og kl. 16
Juleaften.
Lukas 2,1-14; Juleevangeliet om
Jesu fødsel i Betlehem.
Laila Groes.
Fredag 25. december kl. 10.30
Juledag
Johannes 1,1-14; Johannes prologen
Laila Groes.

(Fortsættes næste side)

De ni bibeltekster, der læses ved
gudstjenesten, spænder fra skabelsen
over syndefaldet til profetier om Jesus og
slutter med juleevangeliets beretning om
Jesu fødsel. Hånd i hånd med læsningerne er der korsang, fællessang og julemusik.
Korsangen leveres i år af damekoret Cecilia. Koret er organiseret under
Paarup Aftenskole og dirigeres af Leif
Munk Hansen.
Koret synger gamle og nye julesalmer
og sange, og sammen vil vi åbne døren
til julen.
Laila Groes

Julens gudstjenester

Fredag 18. december
kl. 9 og 10.30
Juleafslutning for Åløkkeskolen med
julekrybbespil.
Søndag 20. december kl. 10.30
Fjerde søndag i advent.
De ni læsninger. Læsere fra sognet
læser tekster fra bibelen, der peger
frem mod julen, og koret Cecilie
synger for os. Se omtale i bladet.
Laila Groes.

Foto: Cecilie Koret

i Hans Tausens Kirke
24. december
juleaften kl. 14.30 og 16
Malte Nordtorp Pedersen medvirker på trompet juleaften
25. december
Juledag kl. 10.30
Medlemmer af kirkens voksenkor Megumi Zuzuki
og Malte Nordtorp Pedersen synger og spiller
ved gudstjenesten.
26. december
2. juledag kl. 10.30
1. januar
Nytårsdag kl. 16
Champagne og kransekage i våbenhuset

10

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
i december og januar
(Fortsat fra forrige side)

VÅD JUL - Når dette blad udkommer, har vi nok en bedre fornemmelse for, om det
bliver hvid jul i år. Indtil sidst i november, var der intet, der tydede på det. Dette billede af Stavis Å, der er gået over sine bredder er taget af Thomas Mølgaard. Man kan
til højre i billede ane ”den hemmelige sti”, som går mellem Søhusstien og cykelhandleren på Næsbyvej. Den dag var det mere en vandcykel, man havde brug for.

Odense SeniorTeater

GRATIS

Særligt tilbud til
beboere i
Åløkkekvarteret

Lørdag 26. december kl. 10.30
Anden juledag.
Matt. 10,32-42, ”Den, der tager imod
jer, tager imod mig”.
Laila Groes.
Søndag 27. december
Ingen gudstjeneste i Hans Tausens
Kirke. Der henvises til nabokirker.
Fredag 1. januar kl. 16
Nytårsdag.
Matt. 6,5-13; Fader Vor.
Efter gudstjenesten skåler vi på et
godt nyt år i champagne og kransekage.
Laila Groes.
Søndag 3. januar kl. 10.30
Helligtrekonger søndag.
Matt. 2,1-12; Vise mænd fra østerland
Hans Jørgen Jeppesen.
Søndag 10. januar kl. 10.30
Første søndag efter helligtrekonger
Markus 10,13-16; ”De bar nogle små
børn til Jesus” (dåbsevangeliet).
Efter gudstjenesten kirkefrokost.
Pris for mad: 30 kr.
Laila Groes.

Opføres i Seniorhus Odense

Fredag 11. december kl. 16.30
Billetter kan fås i Seniorhus Odenses
reception fra mandag 16. november.
Max 4. billetter pr. person.

Billetterne er ikke nummererede og udleveres efter
først-til-mølle-princippet. Evt. uafhentede billetter
udleveres ved indgangen. Dørene åbnes kl. 16.10.
I pausen sælges drikkevarer.
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Søndag 17. januar kl. 10.30
Sidste søndag efter helligtrekonger.
Joh. 12,23-33.
Laila Groes.

Gudstjenester Lille Glasvej
22. december kl. 10.30
(julegudstjeneste)
Torsdag 7. januar kl. 13.30

Julegudstjenester
for de helt små
Der er julegudstjenester for vuggstuer
og dagpleje i Hans
Tausens Kirke 8.
december kl. 10. Og for børnehaver
10. december kl. 10. Gudstjenesterne
er i børnehøjde. Vi skal høre om den
første julenat, så selv de mindste ikke
kan være i tvivl om, hvorfor vi holder
jul. 
Laila Groes
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Historien bag sangen

Glade jul, dejlige jul
I LANDSBYEN Oberndorf ved Salzburg valfartede
bjergbønder til kirken Skt. Nikolaus. Året var 1818,
og den unge hjælpepræst Joseph Mohr ville især
gerne gøre julemessen uforglemmelig.
VINTEREN kom tidligt det år, der var streng frost,
sneen lå tykt, og bjergegnen blev næsten ufremkommelig. Degnen og skolelæreren Franz Xaver Gruber,
der var organist, ville gerne øve sig på orglet på
de salmer, der var valgt til julegudstjenesten, men
chokeret måtte han konstatere, at orglet ikke kunne
spille. Undersøgelser afslørede, at mus havde gnavet
i orgelbælgene, så nu var gode råd dyre.

Af Jette Stoksted
og Søren Michael
Nielsen

NATURLIGVIS kunne man få fat i en orgelbygger,
men ikke med så kort varsel. Senere viste det sig,
at kirken ikke havde råd til reparationen før forårets
komme. Præsten og degnen tænkte på beboerne, der
med fakler snart ville vandre igennem sne, for at
nyde julemessen med sang og musik.

chael Haydn. På denne måde stødte de på komponisten Franz Xaver Gruber, der endnu levede.
DET ØSTRIGSKE postvæsen udgav 18. december
1948, 130-året for uropførelsen, et frimærke, hvorpå
der var et billede af Joseph Mohr og Franz Xaver
Gruber. I 2011 satte den østrigske Unesco-komite
sangen på listen over Østrigs immaterielle kulturarv.
Det er foreslået, at den også skal på listen over international Unesco-kulturarv.
B.S. INGEMANN digtede ud fra sit eget sind, og
hvis man lægger mærke til det, så handler alle versene om engle. Til en veninde Christiane Rosenørn
sendte han et nytårsbrev dateret 2. januar 1851, hvor
han bl.a. fortæller: ”Et par små religiøse sange. En
pilgrimssang og en julesang, hvortil musikken, to
gamle meget smukke melodier, tillige er meddelt. I
dem begge er det det glædelige i kristendomsbevidstheden, som er fremhævet”.

TEKST og melodi begejstrede kirkegængerne i
Oberndorf, da uropførelsen af ”Stille Nacht, heilige
Nacht” var tilendebragt. Joseph Mohr havde allerede
forfattet teksten i 1816 i form af et digt. Efter ønske
fra ham komponerede Franz Xaver Gruber melodien.
Derudover medvirkede Joseph Mohr ved uropførelsen juleaften i kirken i Oberndorf med Franz Xaver
Gruber som sanger og guitarist. Dokumenter på
ovenstående opbevares på Salzburg Museum.

DET VAR netop ”Dejlig er jorden” og ”Glade jul,
dejlige jul”, der blev omtalt i brevet.

TIL GENGÆLD findes der mange legender og
romantiske historier, f.eks. at hjælpepræsten ikke
kunne sove og derfor vandrede forbi husene og ind
i skoven, hvor det smukke snelandskab lå for hans
fødder. Her tænkte han på det under, som var sket
med Jesu fødsel, og han sagde stille for sig selv:
”Stille Nacht, heilige Nacht”.

Julefryd, evige fryd,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er englene, hyrderne så,
dengang Herren i krybben lå,
evig er englenes sang,
- evig er englenes sang!

DET SIGES også, at salmen og den enkle melodi
bandt soldaterne sammen under Første Verdenskrig, da venner og fjender istemte julesangen selve
juleaften.

Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunger om barnet så smukt,
han har Himmerigs dør oplukt,
salig er englenes sang,
- salig er englenes sang!

DET ER blevet tilskrevet orgelbygmester Karl Maurachers fortjeneste, at tekst og noder blev nedskrevet,
da han overgav disse ting til sin søster, der sang i
kirkekor. Sidenhen blev sangen trykt i et hæfte med
titlen ”Vier ächte Tirolerlieder”, men ophavsmanden
var ukendt, og sangen blev omtalt som folkevise.
KONG Friedrich Wilhelm IV af Preussen elskede
sangen, og vi kan takke hans hofkapel for at sangen
blev kendt. Hofkapellet ville gerne have en afskrift,
idet man fejlagtigt troede, at det var et værk af Mi-
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Glade jul, dejlige jul,
engle daler ned i skjul!
Hid de flyver med paradisgrønt,
hvor de ser, hvad for Gud er kønt,
lønlig iblandt os de går,
- lønlig iblandt os de går!

Salig fred, himmelsk fred
toner julenat herned!
Engle bringer til store og små
bud om ham, som i krybben lå;
fryd dig, hver sjæl, han har frelst,
- fryd dig, hver sjæl, han har frelst!
I dag findes ”Stille Nacht, heilige Nacht” oversat til
over 300 sprog og dialekter.

Henvendelse
til kirken

Brevduen

Man undres ...

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

BLIVER BRØDENE til altergang egentlig bagt? Det har undret
nogle af årets konfirmander, så det har vi sat os for at undersøge.
”KIRKECHIPS”, ”kirkeguf”, ”nissebrød” eller bare det korrekte
udtryk ”oblater.” Uanset hvad man skulle kalde de alterbrød, der
uddeles under nadveren ved gudstjenester i de danske kirker, er
Brevduen
producenten den samme. Siden 1880 har Diakonissestiftelsen
skrives på skift på Frederiksberg været fast eneleverandør af oblater, der nu som
af menigdengang bages på den samme opskrift af mel og vand. I dag er
hedsrådets
melet dog økologisk.
medlemmer.
Denne gang af TIDLIGERE stod 8-10 diakonissesøstre for bagningen af oblaTrine Bruun
terne. De pressede oblaterne i de store hostiejern, der minder om
Sørensen og
vaffeljern. Alterbrødsdej har nemlig samme flydende konsistens
hendes datter, som den, der bruges til vafler. Alle alterbrød ser ens ud og har et
Sara Bruun
krucifiks præget.
Sørensen

NAVNEÆNDRING
Kan ske via www.borger.dk. Eller ved
henvendelse til kirkekontoret.
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.
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.

FREM TIL 1980’erne foregik bagningen med håndkraft på hostiejernet. Dejen blev hældt på pladen, jernet smækket sammen,
og en vægt på 40 kg blev lagt ovenpå. Brødene blev bagt ved 250
graders varme - 35 ad gangen.
I DAG ER diakonissesøstrenes oblatbageri overtaget af en højteknologisk maskine, der er særligt udviklet til Diakonissestiftelsen
og sørger for, at danske kirker verden over får bagt deres oblater.
De løber op i et sted mellem 3 og 3,5 millioner alterbrød om året.
HVIS DU har lyst til at prøve selv, er der her en opskrift til cirka
2900 alterbrød:
Ingredienser:
2 kg hvedemel
2,35 liter vand
Røres godt sammen til en lind dej. Den skal fordeles i cirka 2900
portioner – små teskefulde, som lægges på en varm pande.
Bagetiden er omkring 35 sekunder. Oblaterne opbevares tørt.
Velbekomme

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
SKØJTESØLV - Freja Juel
Jensen, Ny Kongevej 28, vandt
sølv i novicerækken ved de
jysk-fynske mesterskaber i
kunstskøjteløb i Frederikshavn
14.-15. november. Freja (tv.)
er 1. års noviceløber, og det
var en lille overraskelse, at
hun kom hjem med en medalje.
Tekst og foto: Thomas Jensen,
stolt skøjtefar.
POKALHYLDEN står som
regel på næstsidste side. Her
kan du prale af dine egne eller
dine børns sportspræstationer.
Opslag er gratis, og der skal
være billede med, så vi kan se
de glade idrætsudøvere. Du kan
maile til kureren@aaloekkekvarteret.dk. Eller mms billede
og tekst til: 29 29 13 52.

Opslagstavlen
OPSLAGSTAVLEN hænger 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 til: kureren@
aaloekkekvarteret.dk

Dåb

31. oktober: Naya Maria Krabbe
Christiansen, Åløkke Allé 7,1-01
15. november: Agnes Møller Wind,
Thomas Overskous Vej 36

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

Vielser

28. november: Brit Eva Andersen,
Abigaelsvej 6, gift med Peter Bo
Madsen i Odense Zoo. Viet af rådmand
Steen Møller.

Dødsfald

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

Erik Peder Christiansen 85 år

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

Manderevy

KALENDEREN

3 retters menu,
revy og dans
til livemusik
med Rockfour

DECEMBER
11: ”Folk og røvere i Kardemommeby” kl. 16.30 i Seniorhuset
17: 3.a’s juleforestilling for forælNr. 7
1
Udgives i Hans Tausens Sogn
dre spilles i kirken kl 19
September 2012 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret
18: 3.a’s juleforestilling for lærere og elever i kirken kl. 10.30
20: De ni læsninger med CeciliaI dette nu
Koret i kirken kl. 10.30
Trafikmøde
24: Julegudstjeneste i kirken kl. 
14.30 og kl. 16.
Basstjerne i
25: Gudstjeneste med kor og 
Høstgudstje
trompet kl. 10.30

26: Gudstjeneste kl. 10.30

Pris 250 kr.T/R
Fre. 5. og lør. 6. februar
På Åløkkeskolen
Begge dage kl. 18:30
Dørene åbnes kl. 17:30

Svar i trafikh

2016
JANUAR
1. Nytårsgudstjeneste kl. 16
13. Billetsalg til Manderevy
kl. 17 på Åløkkeskolen
28: Filmen ”Mennesker bliver
spist” i kirken kl. 19.



Foredrag om


Deres hekse


Sidste senio


Besøg fra U


Interview me

præsten (de
FEBRUAR
4. Manderevy forpremiere
Menighedsr
kl. 19.30 på skolen

5. Manderevy premiere
Dåb og døds

kl. 18.30 på skolen
6. Manderevy sidste forestilling Kvinderevy

kl. 18.30 på skolen

MARTS:
31: Professor Jørn Henriksen
om næstekærlighedens rolle i
dag. Kirken kl. 19.30

Åløkkens
Fysioterapi
Forpremiere torsdag den 4. feb.
kl. 19:00

Uden mad og danseorkester. SalgSpeciel
aferfaring
drikkevarer
med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister !

Voksne 50 kr., børn / pensionister 25 kr.

Billetter til forpremiere sælges også ved indgang

Billetsalg på Åløkkeskolen

MAJ:
28: 100-års fest for Åløkkekvartertets Grundejerforening

behandling og træningsplanlægning
onsdag den 13. januar kl. 17:00 -Professionel
17:30
Max 4 billetter/person. Der kan ikke reserveres billetter SEPTEMBER:
kom i god tid. Kun kontantTlf.: 36 89 66 66
31: Forfatter Lotte Heise om
Evt. overskydende billetter kan efterfølgende
købes
hos C. www.kenfys.dk
Rugårdsvej 103a,
5000 Odense
næstekærlighed og medmenneLauge tlf. 2218 8861
skelighed. I kirken kl. 19.30

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

