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Ring ring ringggggg
Nu er foråret godt på vej og det er lig
med konfirmationstid. I Hans Tausens
Kirke vil vi prøve at være lidt fremme i
skoene i år.

Cool at kunne synge
salmer fra mobilen til
sin KonÞrmation i
Hans Tausens kirke

Log in på www.hanstausenssogn.dk

Her mimer konfirmanderne en salme,
der er skrevet og komponeret i 1998
af Per Kjærsgaard. Kan du regne ud,
hvad den hedder?
(Svaret står nederst på siden)
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Svar: Kære linedanser

Vi tager springet sammen, da vi har lavet
aftaler om, at vi laver salmeark online. Det
betyder, at når man kommer til kirken 9. og
10. maj, logger man ind på www.hanstausenssogn.dk og på forsiden vil ”salmearket”vises. Vi har i fællesskab forsøgt at tage
nogle gode billeder, som illustrerer nogle af
salmerne.
Men selvfølgelig har vi også lavet et
salmeark på papir, da alle nok ikke har
mobilen med i kirken. Det er jo første gang,
vi gør det.
- Uha uha, er der måske nogle, der vil
sige, det går aldrig godt, for der er helt
sikkert en, der glemmer at sætte mobilen på
lydløs.
Det kan vi jo aldrig gardere os imod, det
kan jo ske på selv en almindelig søndag.
Men vi i kirken og konfirmanderne har lavet
en aftale om, at vi vil vise, at det kan lade
sig gøre.
Vi vil nemlig være med til at bevise, at vi
ikke er så gammeldags og støvede som vi
nogle gange får skyld for.
Så støt os til konfirmationen med at bruge
mobilen som salmeark. Husk også at sætte
mobilen på LYDLØS.
På forhånd tak fra alle konfirmanderne fra
Hans Tausens Kirke.

Tekst og foto: Hanne Josefsen

80 har svaret om
trafiksanering
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.

Vi har indtil nu modtaget 80 tilbagemeldinger på brevet, der blev omdelt
på Dronning Olgas Vej, Johannevej,
Steenbachsvej, Dronning Louises Vej
og Åløkkevænget.
Brevet var en stemmeseddel, hvor man
kunne stemme på en lille eller stor
løsning med bump, hvor stort et beløb,
man ville betale, eller om man ikke var
interesseret i trafiksanering.
Tilbagemeldingerne fordeler sig ligeligt mellem dem, der ønsker at bidrage
økonomisk og dem, der ikke gør.
Mange af dem, der ikke umiddelbart
ønsker at bidrage økonomisk, støtter
stadig tiltag, der kan sænke hastigheden
på vejene i vores kvarter. Fristen for at

Bump eller ej? Det er ikke afgjort endnu.
aflevere sin tilkendegivelse, i Myhrs
postkasse på Johannevej 4, er forlænget
til tirsdag den 7. april.
Har du forlagt brevet, men ønsker at
give din mening tilkende, kan du få udleveret et nyt hos Martin, Dronning Olgas
Vej 20.
Trafikgruppen

Fire miljøsager på et år
Det seneste år har grundejerforeningen været involveret i fire miljøsager,
og de handlede alle om støj, oplyste
formand Catsten Myhr på foreningens
generalforsamling 11. marts.
- I et halvt år har vi
snakket med Glud og
Marstrand. De har
nogle ventilatorer, der
generer mange beboere.
Dem samarbejder vi godt
med, og de er meget villige til at finde en
løsning.
- Marcipanfabrikken har haft en del støj
fra lastbiler. Vi havde møde med dem 9.

marts og aftalte fire punkter, som de vil
gøre noget ved.
- Bowl & Fun har også en ventilator,
der støjer, og som generer i Dæhnfelts
Villaby. Ejeren vil ikke tale med os, så
vi har bedt kommunen tage kontakt til
virksomhedens ejer.
- På samme område har der stået lastvogne med dieselmotorer kørende hele
natten, fordi de skulle køle. Der kunne
stå 10-15 lastbiler, og det larmede frygteligt. Vi fik talt med ejeren. Blev enige
om, at de kunne rykke ud til sydbyen. De
havde i øvrigt heller ikke nogen tilladelse
til at støje, sluttede Myhr sit indlæg om
miljøsagerne. hans

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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Reportage

Kampen for verdens
fattige kvinder
Folkekirkens Nødhjælp har afsluttet
optællingen efter årets
sogneindsamlinger. 14
millioner blev det til på
landsplan - godt 13.000
af dem samlet her i Hans Tausens
Sogn af spejdere, kommende konfirmander, familier og andre frivillige.
Diiiing-doong!
Min pegefinger udløser en klokkeklar
ringetone. Den skærende lyd ræser fra
døren, rundt i huset - erobrer alle kroge.
Tavshed! Ventetid ...
- Der er vist ingen hjemme, konstaterer
min syvårige tørt – og jeg må desværre
give ham ret. For tredje gang i træk.
Indsamlingsbøssen glider fra hævet til
sænket position. Vores optimisme er i
fare for at gøre det samme. Er der noget,
der hedder begynder-uheld?
Vi spotter det, der ligner dørens
tandløse gab. Engang postbuddets vitale
åbning. I dag en døsig sprække, som vi
genopliver for et øjeblik, da vi fodrer den
med informationsfolder og girokort.
Vores kamp
- Kan I høre? Det rasler allerede i vores
...
Synkront springer vores blikke over på
den anden side af gaden, hvorfra råbet
kommer. Tilfredshedens smil fornægter
sig ikke hos storebror og far, da de hæver
hænderne over hovedhøjde, som bar de
på et Champions League-kamptrofæ.
Men det er altså en indsamlingsbøsse af
hård, sort plast - helt identisk med vores.
Eneste forskel: deres rasler – vores runger. Det fremmer vores kampgejst. For
selv om vi er på gaden i samme ærinde,
fornægter vores indbyrdes dyst sig ikke:
Hvem kan samle flest penge? Hvem sikrer de største sedler? Hvem opnår færrest
nej’er?
Vi må videre på ruten
Regnskabets time
- Vi kommer fra Folkekirkens Nødhjælp.

To friske indsamlere klar til familiedyst.
Har du lyst til at støtte?
Selv om vi ikke kom let fra start,
afslutter vi alligevel med en tung bøsse.
Det eneste, vi har investeret, er et par
søndagstimer og en hel del kvitteringssmil.
Flygtigt overvejer jeg, om der er balance i det regnskab, men inden mine tanker
kommer i nærkamp, forstyrres de af en
anden indsamlers råb:
- Det gav lige et kryds på min liste
– og det her var da sjovere end at gå i
kirke, lyder det kækt fra en kommende
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konfirmand, hvis statement gerne skal
tiltrække sig et par venners opmærksomhed, alt imens han knuger listen
med krydser, som snart kan veksles til et
adgangskort til voksenafdelingen.
Tja … begrundelserne for at kæmpe
mod verdens fattigdom er tilsyneladende
uransagelige.
PS. Min syvårige og jeg har en revanche
til gode!


Tekst og foto: Rikke Leth

Hvorfor virker
lyskrydset ikke?
Ofte hører man beklagelser over, at et
af lyskrydsene i kvarteret ikke virker,
underforstået, hvorfor får man ikke
grønt, når man kommer på sin cykel?
Der kan selvfølgelig være en teknisk fejl,
men som oftest skyldes problemet trafikanten, der for så vidt både kan være en
billist, en cyklist eller en fodgænger, som
laver lidt unoder i trafikken og ikke helt
følger de almindelige færdselsregler. Bilister har på et eller andet tidspunkt taget
kørekort og burde derfor kende reglerne,
men det stiller sig selvfølgelig anderledes
for cyklister og gående.
Derfor vil jeg her fortælle lidt om,
hvordan et trafikstyret signalanlæg
fungerer og hvordan man får grønt efter
ankomst til krydset.
Et alt rødt-kryds
Alle kryds i sognet har en større eller
mindre grad af trafikstyring, men ved at
gennemgå krydset ved kirken Rugårdsvej-Prinsesse Maries Allé kan de fleste
principper forklares.
Krydset er et såkaldt alt rødt-kryds.
Det betyder, at hvis der overhovedet ikke
er nogen trafik, vil krydset vise rødt i alle
retninger. En række følere i vejbanen,
vil registrere og følge bilister gennem
krydset.
Hvis der kommer en enkelt bil, vil det
skifte fra rødt til rød/gul på akkurat det
tidspunkt, hvor bilisten er lige ved at
flytte foden fra speederen til bremsen.

Cyklister, der kører ad Rugårdsvej ind mod byen, og skal til venstre ad Prinsesse Maries Allé, kan placere sig på pilen. Lige under ligger den føler, der aktiverer grønt.
Det er selvfølgelig kun hvis man kører
på den angivne hastighedsgrænse. Hvis
man kører for stærkt, bliver man nødt
til at bremse ned. Prøv selv næste gang
du kører alene på Rugårdsvej frem mod
krydset: Hold bilen på 49 km/t. Da sidevejen her er en lille beboelsesvej, gælder
princippet ikke. Der skal man helt ned i
fart.
Følere i cykelstien
For cykler er der følere i cykelstien. Det
er her det svære kommer. Cyklister, der
kører på cykelstien mod byen og skal
til venstre ad Prinsesse Maries Allé skal
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”anmelde” sig på en spole. Spolen ligger
ved stopstregen. Det betyder, at man skal
køre helt frem i venstresvingsbanen og
vente. Der går 1,5 sekunder, før cyklen
registres. Føleren i vejbanen er kun to
meter lang, så det nytter ikke at stoppe
fem meter før, fordi man hellere vil køre
på skrå over.
Dette er for at øge sikkerheden, blandt
andet fordi, når der bliver grønt for
cyklerne, bliver der samtidig grønt for
de bilister, der kommer fra Prinsesse
Maries Allé, og de skal have cyklisterne
i deres synsfelt. Hvis der er meget trafik,
kan ventetiden føles lang, men skiftet

Bromysterium
er opklaret

Bilister, der skal ud fra Dronning Olgas Vej, aktiverer grønt ved at holde helt henne
ved stopstregen. De magnetiske følere skimtes her under bilens venstre forhjul.
Cykler du ad Åløkke Allé og skal
til venstre ad Toldbodgade, skal
du køre frem til firkanten med
cykelsymbol og venstresvingspil og
vente på fri bane til at fortsætte dit
venstresving. Ja, du læste rigtigt:
Venstresvingende cyklister må
gerne fortsætte svinget, selv om der
er rødt for cyklister, der kommer
fra Dronning Olgas Vej. Disse må
til gengæld ikke lade sig friste til at
følge med denne cyklist over krydset, for så kører de over for rødt.
kommer.
For cykler, der kommer ad Prinsesses
Maries Allé, gælder sjovt nok samme
regler. Man skal køre frem til stopstregen og blive stående der. Der går tre
sekunder, inden cyklen registreres. Det
er derfor, man skal stå ved stopstregen.
De der kører frem foran fodgængerfeltet,
får således ikke grønt, før andre hjælper
dem. Årsagen til forsinkelsen er, at mange, især højresvingende cyklister, kører
over for rødt, og så er der jo ingen idé i,
at lave grønt.
Fodgængere skal trykke på en knap for
at få grønt.
Stil dig i firkanten
I krydset Åløkke Allé-Toldbodgade-Dronning Olgas Vej, er det kun fodgængere og kørende fra Dronning Olgas
Vej der skal ”anmelde” sig.
Især bilister skal være opmærksomme
på, at man skal stoppe helt fremme ved
stopstregen. Venstresvingende cyklister
fra Åløkke Allé mod Toldbodgade skal
stille sig i firkanten med cyklistsymbol
og venstresvingspil.
Alt dette behøver man faktisk ikke,
at tænke så meget over, hvis man blot
følger færdselsloven og kører i de afmærkede baner og stopper ved stopstregerne,

Metaldetektorer i vejen
äFølerne i vejbanen kaldes spoler
äDe virker som en metaldetektor og
kan registrere både biler og cykler.
Det har således ikke noget, at gøre
med, hvor tungt et køretøj er.
äDen gamle skrøne med, at biler
skal blinke med lyset er ... en skrøne. Det er udelukkende metal, der
registreres.
äMan er begyndt at anvende video
og radar til registrering af køretøjer, det gælder dog ikke krydsene i
vores område.
äSpolerne i vejbanen kan ses indtil
der lægges ny asfalt på kørebanerne, så man har mulighed for at
aflure, hvor de er placeret.

når der er rødt, samt selvfølgelig overholder hastighedsgrænserne.
Lauge Vestergaard, Steenbachsvej 2
Arbejder som trafikingeniør og designer
dermed trafiksignalanlæg i Odense og
det øvrige Danmark. Har været i branchen i 27 år. Krydsene i Odense projekteres typisk af et rådgivende ingeniørfirma
efter oplæg fra Odense Kommune.
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Grundejerforeningen har i flere år diskuteret med kommunen, hvor meget
det skal koste og hvem der skal betale
for at renovere den lille bro over Bolbro Rende ved tennisbanen. Men lige
pludselig en morgen var der lagt nye
brædder på broen, og det har været et
mysterium, hvordan det gik til. Lige
indtil grundejerforeningens generalforsamling, hvor en beboer sagde:
- Det var mig, der ringede til stads
ingeniøren. Jeg sagde, at den gamle
bro trængte til at blive renoveret, og så
kom de ud og lagde brædderne på.
Der var lidt undren fra salen over,
hvorfor grundejerforeningen ikke kunne få kommunen til at bygge broen,
når en beboer med en enkelt opringning kunne få kommunen ud at lægge
brædder på. Det undrede bestyrelsen
sig også over.
Beboeren tilføjede, at hvis nogen
ville betale for materialerne, så skulle
han også nok sørge for at lægge hønsenet på brædderne. De er nemlig helt
glatte i regnvejr. hans

Ros til beboerne
på Ny Kongevej
Det er flot, at 32 ud af 54 husstande på
Ny Kongevej har betalt mellem 500
og 2500 kroner for de nye kirsebærtræer. Den ros lød fra formand Carsten
Myhr på generalforsamlingen i Åløkkekvarterets Grundejerforening.
De beboere, der ikke har betalt til
træprojektet, og godt kunne tænke sig
at bidrage, kan stadig mulighed for at
deltage med et beløb. Kontakt grundejerforeningens kasserer, Alexander
Danker. Se adresse på side 4.
hans

Seniorudflugten
bliver 20. august
Årets seniorudflugt bliver torsdag den
20. august.Turen går blandt andet til
Jelling.Vi har igen i år glæden af, at
kunne nyde godt af Jørgen Dahls rare
selvskab på turen. Vi håber på god
tilslutning til turen. Mere information
om tilmelding kommer senere.

Kirke - og kulturmedarbejder

Ditte Hassing

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
april og maj
Søndag 5. april kl. 10.30
Påskedag. Markus 16,1-8; Jesus
opstandelse. Efter gudstjenesten ”bobler” og påskeæg. Ved Laila Groes
Mandag 6. april kl. 9
Anden påskedag
Lukas 24.13-35; Vandringen til Emmaus. Ved Regina Ljung
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
Fredag 1. maj kl. 10.30
Store bededag
Matt. 3,1-10; Johannes Døberen i
ørkenen. Ved Aage Møller
Søndag 3. maj kl.10.30
Fjerde søndag efter påske
Johannes 16,5-15; Jesu afskedstale til
disciplene. Ved Laila Groes
Lørdag 9. maj kl. 10.30
Konfirmation. Ved Laila Groes
Søndag 10. maj kl. 10.30
Konfirmation. Ved Laila Groes.
Torsdag 14. maj kl. 10.30
Krist himmelfart. Markus 16,14-20;
”gå ud i alverden og prædk evangeliet”. Ved Laila Groes
Søndag 17. maj kl. 10.30
Sjette søndag efter påske
Johannes 15,26-16,4; Jesus fortæller
(Fortsættes næste side)

Der lyttes opmærksomt ved generalforsamlingen.

Beboerne stemte
kontingentet op
Fra næste år koster det 225 kroner om
året at være medlem af Åløkkekvarterets Grundejerforening. Det blev
resultatet af en lidt usædvanlig afstemning på årets generalforsamling.
23 beboere ud over bestyrelsen var mødt op
til grundejerforeningens
generalforsamling 11.
marts i Åasen. Et fast
punkt på dagsordenen er fastsættelse af
kontingent, og her havde bestyrelsen på
forhånd foreslået at holde det i ro, fordi
kontingentet efter fire års stigninger nu
har nået de 200 kroner, som blev besluttet for fem år siden. Men sådan ville
forsamlingen det ikke.
På grund af et stort tilskud på 30.000
kroner til multibanen på Åløkkeskolen
er foreningens kassebeholdning faldet
fra 112.789 kr. til 94.724 kr. Det fik flere
beboere til at mene, at kontingentet er så
lavt, at man roligt kan sætte det op.
- Det ville være ærgerligt, hvis man
skulle sige nej til at støtte et godt projekt
i området de næste år, bare fordi vi ikke
har så mange penge i kassen, lød en
begrundelse.
Afgjort ved håndsoprækning
Et andet indlæg kom fra fåreholderlauget, hvis dyrelægeregninger grundejerforeningen er med til at dække. Vores
byfår har en tendens til at blive mere
syge, end hvis de gik rundt ude på landet,
fordi mange mennesker færdes omkring
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dem, lød forklaringen på den udgift.
I den forbindelse garanterede formand
Carsten Myhr, at grundejerforeningen vil
fortsætte med at støtte fåreholderlauget,
fordi fårene er et stort aktiv for kvarteret.
Det var der generel enighed om.
Fra forsamlingen blev der derfor
foreslået, at kontingentet næste år sættes
op med 25 kroner. Der blev stemt ved
håndsoprækning og 22 ud af 25 tilbageværende stemte for forslaget. Kontingentet skal altså stige til 225 kroner med
virkning fra næste år.
Det er så vidt vides første gang i foreningens historie, at medlemmerne – og
ikke bestyrelsen – har ønsket kontingentet sat op.
Bestyrelsen genvalgt
De syv bestyrelsemedlemmer er på valg
hvert andet år. Marlene Kjeldsen (Ny
Kongevej), Alexander Danker (Johannevej) og Henrik Kjær Larsen (Prins
Valdemars Vej) var på valg i år og blev
genvalgt.
Suppleanterne er på valg hvert år.
Stefan Søberg (Åløkkehaven) og Sebastian Riber (Dronning Olgas Vej) blev
genvalgt. Nils Aaskov (Ny Kongevej)
blev genvalgt som revisor og Martin
Didriksen (Dronning Olgas Vej) som
revisorsuppleant.
Rundt om i bladet optræder flere korte
noter fra generalforsamlingen, hvis dirigent i år var Lauge Vestergaard.

Tekst og foto:

Hans Faarup

Mejeriminde sprængt
Onsdag den 5. marts faldt nogle mursten af den store skorsten bag bankocentret på Grønløkkevej og ned på en
parkeret bil. Det blev et slutsignal.
Først blev bankocentret evakueret og om
aftenen blev skorstenenen lagt ned ved
sprængning. Således forsvandt endnu et
minde om byens industrifortid.
Skorstenen var i sin tid en del af
Mejeriet Odense, der blev indviet i 1953
og omtalt som Europas mest moderne
mejeri. Stormejeriet afløste 13 mindre

mejerier og blev tilført 14 millioner kg
mælk om året, fortæller Fyens Stiftstidende.
Mejeriet Odense sluttede sig i 1975
sammen med stort set alle andre fynske
mejerier i selskabet Fyns Mælk, som fem
år senere fusionerede med Mejeriselskabet Danmark, hvorefter det lukkede.
Siden har der på området været badeland
og minigolf.
I dag er der bankocenter og danseskole i den bygning, der i sin tid rummede
selve mejeriet. hans

Hold på vandet
På grundejerforeningens generalforsamling var der en længere snak
om vand i kældrene. Bestyrelsen
opfordrer i den anledning til, at man
mailer til vandikaelderen@gmail.com,
når man har vand i kældrene under
skybrud. Så samler vi ind til VandcenterSyd, så de kan lokalisere eventuelle
problemer. Dirigenten opfordrede
bestyrelsen til at se på, om der i kvarteret er problemer med, at grunde med
mange fliser skubber vandproblemer
over på andre grunde eller overbelaster kloaksystemet. Herunder om der
kan findes tilskud til forbedringer, der
holder vandet på egen grund. hans

Forstadspenge
til multisportshus

KONFIRMATIONSMUSIK - Ved konfirmation 9. og 10. maj er der saxofonsolo ved
ved Morten Øberg og sangsolo ved Anja Beckmann Andersen.

Opslagstavlen

Odense Kommune har netop fordelt
11,7 millioner kroner til 39 udvalgte
projekter rundt om i byen. Af dem er
400.000 kroner landet i den nordlige
ende af vores kvarter, nemlig hos
Odense Multisport, der er i fuld gang
med at forvandle det tidligere butiks
center til Nordens største multi- og
kampsportshus. Pengene skal bruges
til ombygning og indretning af café,
toiletter, rumadskillelse, opholdsrum,
rørføring, el og belysning. 
hans

Vej graves op igen

Dameur på elskab

To tungebrækkere

Jeg fandt 10. marts et armbåndsur ved Toldbodgade/Albanigade på et elskab. Det var et
dameur, der stadig gik, og som jeg tænker,
at nogen må have lagt på dette elskab, efter
personen har fundet det. Jeg har afleveret
det til politiet. Dagen efter tog de det hen til
hittegodskontoret på Rugårdsvej 103C.
Uret var forkromet, vil jeg gætte på, og
det var i hvert fald ikke af guld, men dog
gult, så hvis nogen står og savner deres
ur af mærket Seiko, kan det afhentes på
hittegodskontoret. 
Mads Schjerbech

I anledning af påsken og de små
påskelam har vi modtaget disse to
tungebrækkere fra en af fårepasserne.
Prøv at læse dem op med korrekt tryk
og vokallyd.
1. Far, får får får? Får får ikke får,
får får lam.
2. Far, får får får? Nej, får får ikke
får, får får lam. Men kun få får, får så
få får, som fars få får får, når fars få
får får lam. Karen Munk Damgaard

Åløkke Fåreholderlaug

Inden for de næste to år bliver Dronning Olgas Vej gravet op, fordi kloakken skal renoveres. Man har gerne
villet grave før, men når der er lagt ny
asfalt på en vej, er der fem års såkaldt
vejfred, hvor der ikke må graves. De
fem år ophører til næste år. hans

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
(Fortsat fra forrige side)

Opslagstavlen

disciplene at de skal vidne om ham.
Ved Laila Groes

OPSLAGSTAVLEN hænger (næsten) 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

Gudstjenester
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag den 9. april kl. 13.30
Torsdag den 7. maj kl. 13.30
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Brevduen

Henvendelse
til kirken
Kirken varetager samfundets grundlæggende personregistrering - også for
personer uden for Folkekirken.
NÅR MAN FÅR ET BARN
Fødselsanmeldelsen foretages af jordemoderen. Det betyder, at gifte forældre
normalt ikke skal foretage sig noget,
før barnet skal have et navn. For ugifte
forældre gælder det, at faderskabet skal
registreres hurtigst muligt. som regel
kan det gøres med en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Kirkekontoret sender
moderen blanketten, som skal bruges.
DÅB: Henvendelse til sognepræsten

Fremtidens kirke?
MENIGHEDSRÅDET havde inviteret til inspirationsdag i
kirken 21. marts. Som nyt råd var det oplagt – sammen med de
ansatte – at snakke om, hvad vi vil med livet i Hans Tausens
Kirke og hele sognet. Vi fik inspiration fra Dorte Kappelgaard
fra Kirkefondet. Hun er sociolog og kunne fortælle os noget
om, hvordan vores livsform har ændret sig, og hvad det betyder for livet i og sammen med kirken.
Karen Maigaard
formand for
menighedsrådet
i Hans Tausens
Sogn

NAVNGIVELSE UDEN DÅB
Henvendelse til kirkekontoret.

FOR AT BLIVE klogere på, hvad vi allerede gør, så vi på en
statistik, som fortæller hvor mange, der har været i kirke i
2014 og til hvilken slags gudstjeneste. Vi holder jo en mangfoldighed af gudstjenester. Højmessen er det centrale, men den
er meget forskellig afhængigt af, om der er dåb, om korene
synger, om der er særlige musikindslag, om der er særlige temaer, om der er kirkefrokost eller kødsovs bagefter, om det er
højtid eller høst. Faktisk kommer der flest, når der er en særlig
ekstra anledning. Hans Tausens Sogn er til specialisterne. Men
vi holder også af fællesskaber.

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.

HELE ÅLØKKEKVARTERET med dets udkantsområder på
Glasværket og i nærheden af kanalen er én stor landsby i storbyen. Det er ikke kun kirken, der samler – det gør også skolen,
grundejerforeningen, fårelauget, kålspiserlauget, Midlife,
revyerne, halloween og sankthans. Åløkkekvarterets Udviklingsråd, ÅKUR, udgiver dette sogneblad.

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

Måske tænker I, at der ikke er brug for udvikling i kirken? Det
går jo godt! Men det er netop i gode tider, at vi har overskud
til at se frem og finde nyt. Vi har en god præst, kirken fungerer
fint som ”virksomhed”. Men kunne vi i rådet lytte endnu mere
til sognets beboere og skabe mere netværk?

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.

DET KOMMER I helt sikkert til at høre og mærke mere til i
den nærmeste fremtid.

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

HUN GJORDE opmærksom på nogle tendenser, som vi kan
bruge, når vi arbejder videre her hos os. Der er generelt i samfundet behov for fordybelse, et sted at mødes, fællesskaber, at
komme et sted, hvor man ikke bliver målt og vurderet, behov
for tid til nærvær og åndelig søgen. Vi vil gerne inddrages som
mennesker – og kirken er jo de mennesker, der bor lige her.

Storskærme
Videokonference
Lydanlæg
LED bander

lage

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

ENERGIVEJLEDNING UDFØRES

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

rarbejde
Blikkenslage
udføres

EGESTUBBEN 4 • 5270 ODENSE N
TELEFON 66 18 44 58 • FAX 66 18 10 58 • MOBIL 40 25 47 05
E-mail info@skovhavens-vvs.dk • www.skovhavens-vvs.dk
EGESTUBBEN 4 • 5270 ODENSE N
TELEFON 66 18 44 58 • FAX 66 18 10 58 • MOBIL 40 25 47 05
E-mail info@skovhavens-vvs.dk • www.skovhavens-vvs.dk

Svendborgvej 39 - 5260 Odense S
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Pokalhylden

Vejviser til kirken
ADRESSE: Rugårdsvej 62.
Linje 21 og 22 kører lige til døren.

FODBOLDPIGER - For andet år i træk præsterede et hold fra Åløkkeskolen at gå
hele vejen til det årlige indendørsstævne Næsby Cup i Næsby Hallen. I år var det
pigernes tur til at hente guldpokalen samt guldmedaljer hjem til Åløkkeskolen.
Torsdag og fredag inden vinterferien (5.-6. februar) deltog både 3.klasses piger og
drenge i Næsby Cup, og det blev især en STOR dag for pigerne om torsdagen, da
de præsterede at vinde samtlige deres syv kampe med en imponerende målscore på
hele 20-2. Først i finalen lykkedes det et hold (Korup) at score imod Åløkkeskolens
piger. Finalesejren blev på 3-2 efter føring på 3-0 til Åløkke. Dagens målscorer:
Klara: 8 mål, Liva: 7 mål, Augusta: 5 mål. Dagen efter var det drengenes tur til at
forsøge at gøre pigernes kunststykke efter. Vi deltog med to hold i år, begge hold
klarede sig flot, men måtte se sig besejret i kvartfinalen i to meget tætte opgør, men
en 5-8 plads til begge hold, kun en sejr fra medaljer. Muhammad: 3 mål, Adrian:
1 mål, Troels: 1 mål, Mak: 1 mål. De seneste års resultater viser med tydelighed,
hvilken effekt skolens multibane har haft. Børnenes forståelse for indendørs fodbold er blevet meget større, idet de til daglig spiller med bander som er en vigtig
ting i indendørs fodbold. Tekst og foto: Bo Kildegaard, pædagog medhjælper

Dåb
18. januar: Sebastian Aagaard,
Rugårdsvej 116, 1. tv.
7. marts: Lærke Heimann
Griepentrog, Åløkkehaven 39, 1
15. marts: Albert Steen Madsen,
Johannevej 8 st.

Dødsfald

Dato for begravelse/bisættelse
4. marts: Edgar Godtfred Laurberg,
92 år
7. marts: Edith Kaysen, 82 år
12. marts: Michael Per Boje Lundgren, 47 år
20. marts: Ejgild Pedersen, 79 år

SOGNEPRÆST: Laila Groes,
Prins Valdemars Vej 3
Tlf. 66 11 05 40
mail: lgr@km.dk
Træffes bedst på bopælen tirsdag,
onsdag, torsdag og fredag kl. 12-13.
Torsdag tillige kl. 17-18.
Lørdag og andre dage efter aftale.
KIRKEKONTOR: Kontordegnen
træffes på kirkekontoret ved kirken,
66 12 87 04, onsdag og fredag
kl. 13.30-15.30. Henvendelse kan
også ske til sognepræsten.
Mail: hanstausens.sogn@km.dk
KIRKETJENER: Hanne Josefsen,
Tlf. 24 76 99 61. Fridag mandag.
ORGANIST: Irina V. Natius.
Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby.
Tlf. 40 41 48 42
Mail: irinanatius@gmail.com
SOGNEMEDHJÆLPER:
Ditte Hassing
Tlf. 23 20 55 72
Mail: dittehtk@yahoo.dk
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

BØRNELOPPEMARKED

KALENDEREN

APRIL
8: Jesper Ussing om biavl i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
Nr. 7
1
Udgives i Hans Tausens Sogn
15: Cykeltur langs Vestkysten.
September 2012 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
18: Børneloppemarked på skolen
I dette nu
kl. 10-12. Arrangør: Å-fri
22: Fortællinger fra Latinamerika.
Trafikmøde
Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30 
29: Musikalsk eftermiddag. Ons-Basstjerne i
dagscaféen kl. 14.30-16.30


Kom til børneloppemarked på
Åløkkeskolen, Kong Georgsvej
lørdag den 18. april
kl. 10.00 - 12.00

Høstgudstje

Børnene i klub Å-FRI sælger
ud af deres legetøj


MAJ
Svar i trafikh
3: Loppemarked i Trægården. På

plænen mellem Ørstedsgade 31Foredrag om

og 33 kl. 10-16

Deres hekse

Kvalitetslegetøj, alt lige fra bamser,
dukkevogne, barbie-dukker, børnetøj til
brugte børnecykler, spil m.m.


JUNI
senio
23: Sankthansbål på Den GamleSidste

Golfbane
Besøg fra U


Interview me
AUGUST
præsten (de
20: Seniorudflugt i Hans Tausens
Sogn. Mere information følger. Menighedsr


Desuden er der hyggelig café med kaffe,
vafler og saftevand

Dåb og døds


Kvinderevy


Åløkkens Fysioterapi
Speciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister !

Professionel behandling og træningsplanlægning

Tlf.: 36 89 66 66

KOM OG GØR ET KUP

Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk

Har du vand i kælderen?
Mail til: vandikaelderen@gmail.com
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

100/20 Mbit/s

Et af Danmarks hurtigste
Internet til prisen.

50/10 Mbit/s

for kun 269,- kr. pr. måned!!
(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

