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Mere attraktivt kvarter
Lokal ejendomsmægler er meget
positiv omkring fartdæmpende tiltag
i Åløkkekvarteret og kalder initiativet
en god investering for alle husejere i
området.
I Trafikgruppen, som er nedsat på initivativ af Åløkkekvarterets Grundejerforening, arbejdes der stadig på at etablere
fartdæmpende tiltag i Åløkkekvarteret på
Dronning Olgas Vej og Johannevej.
Trafikgruppen har spurgt den lokale ejendomsmægler Kåre Nyegaard,
ejendomsmægler & valuar hos EDC
Åløkken, hvad han mener om initiativet.
Han har gennem årene medvirket i en del
hushandler i Åløkkekvarteret, og han har
derfor et godt kendskab til området.
Kåre Nyegaard opfatter Åløkkekvarteret som et attraktivt boligområde, og
med de tiltag som Trafikgruppen arbejder
med, vil kvarteret ifølge ham blive endnu
mere attraktivt. Når der er boliger til
salg i området, er det ofte børnefamilier,
der viser interessere. Og her tæller det
naturligvis, at det er sikkert at færdes i
området.
- Fartdæmpende tiltag vil medvirke til,
at det forsat er attraktivt at købe boliger

Kåre Nyegaard har medvirket i en del hushandler i Åløkkekvarteret.
i Åløkkekvarteret, at priserne fortsat vil
være i den høje ende, og at det bliver
nemmere at omsætte boliger i området.
Derfor er det ikke kun børnefamilier, der
vil få gavn af den planlagte trafiksanering, det vil være en god investering for
alle i Åløkkekvarteret, der på et tidspunkt
skal sælge deres bolig, og siger Kåre
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Nyegaard fra EDC Åløkken.
I løbet af marts sender Trafikgruppen
et spørgeskema rundt i området, hvor det
bliver muligt at tilkendegive sin interesse
for projektet og komme med forslag og
ideer.

Tekst og foto: Martin Didriksen

Trafikgruppen

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.

Den gamle kørehal med det høje loft genopstår som ”Stoppestedet”. Et mødested for
de studerende i boligerne på begge sider af hallen. Illustration: Odense Kommune

Lokal arkitekt bag
slagtehus-projekt
Odense Boligselskab skal ombygge de
gamle slagtehuse på hjørnet af Rugårdsvej og Grønløkkevej. Og arkitekten bor selv i kvarteret.
Odense Offentlige Slagteshuse skal
ombygges til 119 ungdomsboliger, og
fem selskaber bød på opgaven. Odense
Boligselskab vandt med et projekt, hvor
der er lagt stor vægt på belysningen.
Arkitekten bag stregerne hedder Jesper
Thyge Brøgger, og han kommer selv til

at passere projektet dagligt, for han bor
nemlig privat på Åløkkevænget.
Jesper Thyge Brøgger har en lang
række projekter fra hele landet på sit CV.
Her i Odense kender vi ham blandt meget andet for Arena Fyn, renoveringen af
Klosterbakken, og flere dele af Brandts,
for eksempel Kulturmaskinen. Og så må
vi heller ikke glemme, at han har tegnet
begge iskiosker ved Skovsøen.
De 119 ungdomsboliger skal stå klar til
studiestart 2016.
Hans Faarup

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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Påskens drama
Oversigt over påskens gudstjenester i
Hans Tausens Kirke.
Påskens fortællinger
afspejler alle livets
store følelser. Den er
et drama, der rummer
det hele - venskab
og nærhed, svigt og
frygt - sorg og fortvivlelse, jublende glæde og den kærlighed, der tror alt, håber
alt, udholder alt - og aldrig hører op.
Gennem årene er der i Hans Tausens
Kirke opstået en rigt varieret tradition for
påskens fejring. Fra det jublende indtog
i Jerusalem palmesøndag, over skærtorsdags måltidsfællesskab og langfredags
lidelse og sorg frem mod livets og håbets
sejr påskedag.

Palmesøndag
29. marts kl. 10.30
Jesus rider ind i Jerusalem - og til påskeugens drama. Han bliver modtaget som
en helt og tiljublet af folkeskaren, som
breder palmegrene ud på vejen foran
ham. Kirkens spirekor og børnekor synger for os palmesøndag.

Skærtorsdag
2. april kl. 18
Disciplene spiser et afgørende måltid
sammen med Jesus skærtorsdag. Jesus
indstifter ved dette måltid nadveren.
Under måltidet fortæller han, at en af
de 12 disciple skal forråde ham. Alle 12
disciple føler sig ramt af Jesu forudsigelse. Judas skiller sig ud. Udvidet program
ved kirkens voksenkor. Der er vel næppe
nogen dag i kirkeåret, hvor det er mere
oplagt at spise sammen end skærtorsdag.
Så derfor holder vi igen skærtorsdagsmiddag efter gudstjenesten. Vi følger
traditionen og byder på lammekølle med
diverse tilbehør. Pris for middagen er 30
kr.

Langfredag
Fredag 3. april kl. 10.30
Selv om angst og frygt og sorg kendetegner langfredag, er der tale om en dejlig
gudstjeneste, som appellerer til flere
sanser. Gennem Jesu syv korsord følger
vi hans vej til og død på korset. Det er
kirkegængere, der læser de syv korsord.
Læsningerne veksles med refleksioner

Nedtagelse fra korset. Maleri af Arne Haugen Sørensen fra 1991. Hænger i menighedssalen i Hans Tausens Kirke. Foto: Kirken

over Jesu vej til korset ved sognepræst
og korsang og meditativ musik ved Euginij Skuratovskij (violin, Odense Symfoniorkester og kirkens organist Irina
Natius på orgel og flygel)

Påskedag
Søndag 5. april kl. 10.30
Ved påskedags festgudstjeneste fejrer
vi, at end ikke døden kan adskille os fra
Guds kærlighed til os mennesker. Kirken
vil være fyldt med udsprungne påskeliljer, og der vil være trompetsolo ved
Malte Nordtorp Pedersen. Og vi afslutter
festen med champagne og påskeæg i
våbenhuset.
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2. påskedag
Mandag 6. april kl. 9
Påsken afrundes med den dejlige fortælling om disciplenes vandring til Emmaus.
Det er triste og modløse disciple, der
vandrer af sted. De har mistet alt håb og
tro, men på deres vandring sker der noget
afgørende og totalt forandrende for dem.
De oplever, at Jesus stadig er hos dem,
og de genvinder glæden, håbet og troen.
Kirkens voksenkor synger en festlig
motet. Prædikant: Regina Ljung
Laila Groes
Sognepræst ved Hans Tausens Kirke

Meditativ musik langfredag
Solisten ved Langfredag gudstjenesten
er Jevgenij Skuratovskij.
Jevgenij er er født
i 1982 i Kiev, i det
daværende Sovjetunionen (nu Ukraine), men flyttede til
Danmark samm en
med sin familie i 1991. Han har boet i
Odense lige siden.
Jevgenij har spillet violin, siden han
var seks år, og modtog sin første undervisning på den lokale musikskole i
Kiev, og senere på Kievs musikskole for
særligt talentfulde børn. Da begge hans
forældre er violinister, blev han efter han
flyttede til Danmark undervist af sin mor,
som er en del af koncertmestergruppen
i Odense Symfoniorkester, samt sin far,
som blandt andet underviser på Odense
Musikskole og MGK.
Efter at være blevet student fra Odense
Katedralskole, søgte Jevgenij ind på Det
Fynske Musikkonservatorium, hvor han
begyndte at studere i 2002 hos docent
Alexandr Fischer. I løbet af de næste
seks års studier nåede Jevgenij også at
studere i Finland hos professor Anatoli
Melnikov samt deltage i talrige masterclasses med diverse kendte lærere
i Danmark og udland. Allerede på det
tidspunkt var han aktiv som assistent i
professionelle orkestre, kammermusiker
m.m.
I 2007 modtog han Bernhard Rosenfelds mindelegat, uddelt af foreningen
”Verdensborger i Danmark”. I 2008 aflagde Jevgenij sin diplomeksamen (kandidat) fra Musikkonservatoriet, og har
siden haft et omfattende virke som blandt
andet orkestermusiker, kammermusiker
og underviser. Jevgenij har også jævnligt
givet kirkekoncerter, både som solist til

gudstjenester samt solokoncerter.
Jevgenij er en alsidig musiker og musikformidler, der ud over sit virke som
klassisk violinist, hvor man ofte kan se
ham som en del af Odense Symfoniorkester, også underviser i violin, instruerer
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amatørorkestre og spiller sit instrument i
utraditionelle sammenhænge – bl.a. som
en del af symfonisk metal-bandet Lily
and the Wicked Strings.

Irina Natius

Fra Olivers udstilling.

Der var som altid god stemning ved tøndeslagningen.

Tæsk til tønderne
Kirken afholdt i samarbejde med
KFUM-Spejderne, Gråbrødre Gruppe
den traditionsrige fastelavnsgudstjeneste med stor tilslutning fra kvarterets
børn og deres forældre.
Efter gudstjenesten, hvor Laila Groes
klædte sig ud som præst, gik børnene
løs på tønderne i bidende kulde. Trods
kulden slog man løs på flere af tønderne,
der en efter en måtte falde sammen, og
efter en lang halv time lykkedes det at få
den sidste tønde ned, og de sidste kunne

komme ind og få en velfortjent kop varm
kakao og en fastelavnsbolle.
Der blev kåret tre sjove, fantasifulde
og flotte udklædninger. Således kunne
sørøveren (Kristian Knudsen), Træet
(Frida Bruhn Petersen) og den halve
mand/dame (Anna Ragnhild Skriver
Jochumsen) gå hjem med en præmie.
Se flere billeder fra tøndeslagningen på
kirkens hjemmeside: www.hanstausenssogn.dk

Tekst og foto:
	
Lauge Vestergaard
Tre udklædningsvindere.
Fra venstre:
Anna Ragnhold
Skriver Jochumsen, Kristian
Knudsen og
Frida Bruhn
Petersen.

Kunst og
korsveje
31. marts er beboerne i vores sogn
inviteret til at se amerikansk udstilling i Odense Valgmenighedskirke.
En amerikansk kunstner, Oliver, bosat
i Andalusien, ven af Arne Haugen
Sørensen, udstiller sine skulpturer i
Odense Valgmenighed fra 1. marts til
påskedag med. Udstillingen hedder
”Veje, der krydser” eller Crossways,
med bibetydningen: korsvej. Udover
skulpturerne udstilles en række grafik,
hvor kors, stjerne og halvmåne ”omfavner” hinanden, som en slags svar
på den voksende fundamentalisme i
alle tre store religioner.
Vi mødes foran Odense Valgmenighedskirke i Dronningensgade tirsdag
den 31. marts kl. 16. Inger Hjuler
Bergeon fra kirken tager imod og vil
gerne vise os udstillingen og fortælle
om den og om Odense Valgmenighedskirke.
Karen Maigaard
menighedsrådsformand

Annonce
Lejlighed søges
Jeg har besluttet at sælge mit dejlige
hus på Ny Kongevej og søger derfor
en mindre lejlighed. Jeg er en rolig,
enlig dame, og da jeg har her boet i
mere end 40 år, ville det være dejligt,
hvis jeg kunne finde en lejlighed i
byens bedste kvarter.

Henvendelse på tlf. 23 36 24 33
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Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
marts og april
Søndag 8. marts kl. 10.30
Tredje søndag i fasten
Lukas 11,14-28; Jesus helbreder en
stum. Ved Bo Haug
Søndag15. 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
Søndag 29. marts kl. 10.30
Palmesøndag
Mattæus 21,1-9; Indtoget i Jerusalem
Spire- og børnekor medvirker
ved Laila Groes
Torsdag 2. april kl. 18
Skærtorsdag
Mattæus 26,17-30; Indstiftelsen af
nadveren.
Efter gudstjenesten er der mulighed
for fællesspisning, denne aften er
menuen lammekølle med diverse
tilbehør. Pris for deltagelse: 30 kr.
Fredag 3. april kl. 10.30
Langfredag
Liturgisk musikgudstjeneste over de
syv korsord. Se omtale i blad.
Ved Laila Groes
Søndag 5. april kl. 10.30
Påskedag
Markus 16,1-8; Jesu opstandelse
efter gudstjenesten champagne og påskeæg i våbenhuset. Se omtale i blad.
Mandag 6. april kl. 9
Anden påskedag
Lukas 24.13-35; Vandringen til Emmaus
Ved Regina Ljung

(Fortsættes næste side)

2000 kvadratmeter butiksareal. Var det noget? Foto: Jacob Holmegaard Faarup

Har du brug
for mere plads?
Hvis kælderen er for lille til dine ting,
eller du skal bruge lidt albuerum til en
stor fest, så er løsningen lige for.
På Åløkke Allé 1 er hele stueetagen på
2000 kvadratmeter til salg for det rette
bud. Stueetagen var i en kortere periode fra 2000 møbelbutik i bunden af det
tidligere Dæhnfeldts Frølager, som på de
øvrige etager er ombygget til lejligheder.
Men butikslokalet med tilhørende kontorer, toiletter og køkken og lager har
stået tomt i lang tid, så nu har Nybolig
Erhverv sat til det salg uden pris - et klart
signal om, at man er modtagelig for et
godt bud.
Det skyldes ikke mindst, at sælger er
statsselskabet Finansiel Stabilitet, som
har overtaget butikken sammen med fallitboet EBH Bank, som havde lånt penge
ud med pant i stueetagen, som oprindelig
tilhørte det konkursramte Sjælsø Grup-

pen.
Finansiel Stabilitet er kendt for at være
til at handle med, for selskabet skal snart
lukkes ned. Derfor er det langtfra sikkert,
at det vil insistere på at få de fire millioner kroner, som butikken er vurderet til.
Det kan lyde som opskriften på et kup,
men før du skriver under, skal du lige
overveje driftsudgifterne - de er på over
400.000 kroner om året, uanset prisen,
fremgår det af salgsmaterialet fra Nybolig Erhverv.
Dæhnfeldts Frølager er oprindelig fra
1918. De 76 lejligheder i bygningen er
ejet af selskabet Odense Boliger Aps,
som i 2011 købte dem af Essex Invest for
80 millioner kroner. Også denne del af
bygningen har været inde over Finansiel
Stabilitet.
Af Jesper Beenfeldt Nielsen
jesper.beenfeldt@gmail.com

Lyskurvudvalg slukker sig selv
Bestyrelsen i grundejerforeningen synes, at lyskurvene ved kirken og ved
Store Glasvej er begyndt at
fungere hensigtsmæssigt –
med de begrænsninger, der er lagt ind i
systemet for at kunne styre store mængder biler i myldretiden. Det ved kirken
fungerer bedst, mens man stadig kan
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vente lang tid ved Store Glasvej. Men
slet ikke så lang tid, som før vi nedsatte
lyskurveudvalget.
Udvalget nedlægges derfor, men vi
skal lige minde om, at man stadig skal
holde godt øje med bilerne, selv om man
selv har fået grønt lys til at gå over ved
Store Glasvej.
Hans

Opkørsler kan
være på vej
Det er efterhånden nogle
år siden, grundejerforeningen bad om at
der kom gennemførte
fortov på Stadionvej ved
Karl Withs Vej og Thomas
Overskous Vej. Og nu sker der måske
snart noget. Sagen er i hvert fald på
den politiske dagsorden, så måske
bliver det inden sommerferien der
sker noget. De gennemførte fortove
skal tvinge bilister til at sænke farten,
når de kører ind eller ud ad de mindre
veje. Abigaelsvej og Åløkkehaven har
for nylig fået lignende fortov, og de
har medført dramatisk dæmpning af
farten. 
hans
STØJFORURENING - Ikke færre end fire gange det seneste år har Åløkkekvarterets
Grundejerforening modtaget klager fra beboere, der generes af støj om natten. Det
er især på Åløkkevænget og i Dæhnfeldts Villaby, der er nattestøj. Det er som regel
ikke det store problem at stedfæste, hvor støjen kommer fra. Her er det for eksempel
en ventilator, der kører natten lang i nærheden af villabyen. Grundejerforeningen
har kontaktet alle de virksomheder, der støjer, og er i dialog med dem om at få bragt
forholdene i orden. Foto: Nanna Dissing

Vil du være polyatlet?
Søndage fra kl. 17 til 18 spiller vi
basket og hockey i skolens gymnastiksal. Mød bare op. 
Polyatleterne v/

Henrik Gram

Støj og bump på
generalforsamling
Tirsdag 11. marts er der generalforsamling i Åløkkekvarterets Grundejerforening. Den finder sted i Åasen
kl. 19 og varer godt og vel to timer.
I år har vi ikke noget
hovedemne, men der er
som altid rig lejlighed
til at få mere at vide
om alt det, grundejerforeningen går og laver,
have indflydelse på hvem der skal sidde
i bestyrelsen og være med til at beslutte,
hvad bestyrelsen skal arbejde med det
kommende år.
Blandt de emner, der stensikkert vil
blive sat til debat, er trafikbump, støjgener fra industri og planerne om Mellemgaden.
Foreningen giver som sædvanlig øl,
vand, kaffe, te og kage. Alle beboere i
kvarteret kan deltage, men kun medlemmer af Åløkkekvarterets Grundejerforening kan stemme eller stille op til bestyrelsen. Hver husstand har én stemme.

Både ejere og lejere kan blive medlemmer af Åløkkekvarterets Grundejerforening. Er du ikke medlem, kan du blive
det ved at kontakte foreningens kasserer,
Alexander Danker (se side 4). Du skal
have betalt kontingent inden generalforsamlingen for at have stemmeret.
Er du i tvivl om, hvorvidt du kan blive
medlem af Åløkkekvarterets Grundejerforening? Det kan du, hvis du bor på en
adresse, der modtager Kuréren.
I år er følgende bestyrelsesmedlemmer
på valg: Alexander Danker (Johannevej),
Marlene Kjeldsen (Ny Kongevej) og
Henrik Kjær Larsen (Prinsesse Maries
Allé). Desuden er de to suppleanter på
valg. Det er: Sebastian Riber (Dronning
Olgas Vej) og Stefan Søberg (Åløkkehaven). Alle tager imod genvalg.
Dagsorden er ifølge lovene. Forslag til
generalforsamlingen skal være indleveret
til formand Carsten Myhr senest 14 dage
før.
	 Bestyrelsen i Åløkkekvarterets
	
Grundejerforening
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Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
Søndag 12. april kl. 10.30
Første søndag efter påske
Johannes 20.19-31; Den vantro Thomas. Ved Laila Groes
Søndag 19. april kl. 14
Anden søndag efter påske
Johannes 10,11-16; Jeg er den gode
hyrde. Ved Bo Haug
Søndag 26. april kl. 10.30
Tredje søndag efter påske
Johannes 16.16-22; I skal sørge, men
jeres sorg skal blive til glæde
børnekoret medvirker.
Ved Laila Groes
Gudstjenester
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag den 9. april kl. 13.30
Torsdag den 7. maj kl. 13.30

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. som regel
kan det gøres med en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Kirkekontoret sender
moderen blanketten, som skal bruges.

Skal man tro på Gud
for at gå i kirke?
JEG LÆRTE FADERVOR ved at læse det på den smukke konkylie, hvorpå det stod skrevet med snirklet skrift. Mine forældre
valgte, at vi børn ikke skulle døbes, så jeg er hverken barnedøbt
eller konfirmeret. Senere blev jeg døbt og viet i en kirke og kan
ikke undvære kirken og det, den står for hos mig.
JEG ER kirke-privilegeret. Gik i kirke hver søndag hele min
barndom og ungdomstid. Jeg fik endda penge for det. Kr. 15.- pr.
streg, én streg for en korprøve og to streger for højmesser på nær
den søndag hvor jeg kun fik én streg, fordi jeg hviskede under
prædiken og organisten opdagede det!

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.

Trine Bruun
Sørensen
Medlem af
menighedsrådet ved Hans
Tausens Kirke

DØDSFALD: Aftale om begravelse
sker ved henvendelse til sognepræsten
- som regel via en bedemand, der også
ordner de praktiske ting.
PRÆSTEN: Er en personlig præst
for hvert enkelt folkekirkemedlem i
sognet. Det betyder, at hun med sin
tavshedspligt og sin neutralitet står til
rådighed for alle sognets beboere.
SE OGSÅ www.hanstausenssogn.dk

PRIVILEGIET som barn var dels pengene, dels det musikalske/
sociale i et stort kirkekor. Men når jeg ser tilbage, er det største
privilegium at have fået etableret en stærk tilknytning til folkekirken. Privilegiet nu som voksen er at høre til i et sogn, hvor der
er plads til min måde at tro på. Plads til fastelavnstønder, nisser
og onsdagscafé. Spillemænd til høst, Champagne påskedag og
gudstjeneste med grillede pølser i præstegårdshaven.
TID TIL TANKER, minder og taknemlighed til Allehelgen. Intens inderlighed langfredag. Jeg tror på, at kirken modtager mig
med varme, nærvær og plads til ro. Ikke nødvendigvis ro på den
stille måde, men ro til at bruge tid på det indre. Som voksen slår
jeg ikke længere præstefiltret til. Nu kan jeg lytte til prædikenerne, salmerne, andre tekster og jeg kan faktisk forstå en hel del af
det. Og det, jeg ikke forstår, er nu blevet interessant.
SALMERNE ER ANDET end den melodi, vi skulle synge pænt.
Prædikenen perspektiverer ting, som jeg normalt tager for givet
og er noget helt andet end tid, hvor det var svært at være stille.
Bønnerne trøster, støtter og varmer mig og er ikke bare stikord
til korsvar og salmevers. Velsignelsen forsegler følelserne og
sender mig godt af sted til næste gang jeg får tid til at tage i
kirke.
OM JEG TROR på Gud? Det ved jeg endnu ikke, men jeg tror
på håbet og kærligheden.

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

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.

På Laugets vegne
Gustav Johannesen

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

Opslagstavlen

KIRKETJENER: Hanne Josefsen,
Tlf. 24 76 99 61. Fridag mandag.

OPSLAGSTAVLEN hænger altid på næstsidste side (bare ikke i dette nummer).
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

ORGANIST: Irina V. Natius.
Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby.
Tlf. 40 41 48 42
Mail: irinanatius@gmail.com

Dåb

Dødsfald

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

8. februar: Kristian Skott Kristensen,
Åløkkevænget 10 A.
22. februar: Frederik Pasgaard Krogh,
Christiansgade 104
22. februar: Molly Sander Poulsen,
Brummers Plads 31, 1. tv.

7. februar: Nancy Vilhelmine Bundegaard Pedersen, 95 år
19. februar: Karla Marie Rasmussen,
98 år

Dato for begravelse/bisættelse
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

Tarzangyngen
har været savnet
af kvarterets
børn (og voksne). Her er det
MARTS
August Funder
3: Teaterforestillingen ”Vinger på
Michelsen, der
hjernen”
i kirken
kl. 19
Nr. 7
1
sendes af sted
Udgives
i Hans
Tausens
Sogn
4:
Andreas
Skov
i OnsdagsSeptember 2012
Åløkkekvarteret
Glasværkskvarteret
- Kanalvejskvarteret
af sine storesøcaféen kl. 14.30-16.30
stre, Carla og
5: Gud og spaghetti i kirken
Alberte Funder
I dette nu
kl. 17-18.30
Michelsen.
9: Generalforsamling i fåreholderTrafikmøde
Foto:

lauget
kl.
19
i
Åasen
Camilla Funder
Basstjerne i
11:
Peter
og
Bente
Brendstrup
i
Michelsen
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30 
Høstgudstje
11: Generalforsamling i grund- 
ejerforeningen kl. 19 i Åasen Svar i trafikh
17: Niels Malmros-filmen ”Sorg 
Foredrag om
og glæde” i kirken kl. 19.

18: Foredrag om danske filmhelte
Deres hekse
i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
24: Niels Malmros taler om filmen
Sidste senio

i kirken kl. 19.30
fra U
25: Hør om cykeltur til Gibraltar Besøg
i
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30 
Interview me
31: Besøg i Odense Valgmenigpræsten (de
hedskirke. Vi mødes kl. 16.

KALENDEREN

Menighedsr

Gang i gyngen igen
For enden af det lille Åløkkevænge
har der i mange år hængt en ”tarzangynge” til stor glæde for små og store
legebørn i kvarteret. Det gør der igen.
Siden den seneste gynge blev slidt op, er
der jævnligt blevet efterlyst nogen, der
ville sørge for en ny. Den udfordring tog
KFUM-spejderne, Gråbrødre Gruppe op.
Det er vores lokale spejdere, der holder
til ved siden af tennisbanen.
De kække spejdere har derfor - efter
en længere kamp - genetableret tarzan-


APRIL
og døds
8: Jesper Ussing om biavl i Ons-Dåb

dagscaféen kl. 14.30-16.30
Kvinderevy
15: Cykeltur langs Vestkysten. 
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
22: Fortællinger fra Latinamerika.
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
29: Musikalsk eftermiddag. Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30

gyngen i et nyt og mere holdbart design.
Selve sædet består af et solidt vandrør,
som holdes påSpeciel
plads
af en ”abehånd” - et
erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister !
klassisk spejderknob. Gyngen er opMAJ
hængt i et kraftigt nylontov, som er sikret
3: Loppemarked i Trægården. På
i to træer. Materialerne er blevet betalt
plænen mellem Ørstedsgade 31
af Åløkkekvarterets
Grundejerforening,
Professionel behandling og træningsplanlægning
og 33 kl. 10-16
som roser spejderne for på den måde at
gøre en indsats for
kvarteret.
Tlf.: 36 89 66 66
Rugårdsvej
103a,
5000 Odense
Ophænget bliver
justeret
i løbet
af uge C. www.kenfys.dk
9, meddeler spejderne.

Hans Faarup

Har du vand i kælderen?

Åløkkens Fysioterapi

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
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