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Friluftsgudstjeneste
i Eventyrhaven

Før: Cyklister fra Tarup, der kom ned på Langesøstien fra Rugårdsvej blev af det
øverste skilt ledt op på Rugårdsvej i retning mod Tarup igen. Ikke ind mod centrum.

Anden pinsedag 25.
maj kl. 10.30 er der
traditioen tro gudstjeneste i Eventyrhaven.
Så tag naboen med og vær med til at
fejre at Guds ånd kom til os i pinsen.
Agnete Holm Hvidt prædiker
og nadveren uddeles af provstiets
præster. Det er følgende kirker/sogne,
der fejrer anden pinsedag sammen i
Eventyrhaven: Hans Tausen, Vor Frue,
Ansgar, Odense Domkirke, Munkebjerg, Thomas Kingo, Vollsmose,
Fredens og Odense Valgmenighed.
Kom og vær med.

Laila Groes

God stemning på
Kærlighedsstien

Før: Til gengæld ville cyklisten fra Middelfart få at vide, at han var på vej hjem,
hvis han drejede op ved kirken.

Nu: Løsningen var simpel: De to skilte
blev byttet om. Og nu uden graffiti.

Skilteselvtægt på
supercykelstien
Hvad gør man, hvis man opdager at et
vejskilt peger den forkerte retning?
Lauge Vestergaard (Steenbachsvej) og
Carsten Myhr (Johannevej) faldt en dag
i snak om et skilt på Langesøstien, der
egentlig vendte forkert. Hvis man kom
fra vest ind mod byen, viste skiltet lige
før Rugårdsvej, at tog man opkørslen
op til kirken, ville der være 50 km til
Middelfart. Og omvendt, når man kom
ned fra Rugårdsvej og skulle mod vest,
viste et skilt, at man på den måde kunne
komme ind til Odense Centrum.
De to herrer syntes, at da Langesøstien
nu både er en af de højt profilerede kommunale supercykelstier og samtidig er en

del af ”Rød 6”, den nationale cykelrute
6, som strækker sig fra Englandskajen i
Esbjerg til Tivolisøen i København, skal
skiltningen da være i orden, når man
godt halvvejs kører igennem Danmarks
tredjestørste by. De tog derfor sagen i
egen hånd. Skiltet blev vendt og samtidig
renset for graffiti.
Hele operatioen tog under en halv
time, og man kan kan næppe kalde det
POP (Privat-Offentligt-Partnerskab) idet
det offentlige ikke deltog. Men nu skal
man ikke nødvendigvis blande myndighederne ind i alting ... og vi kan jo alle
sammen være med til at holde vores
omgivelser pæne.  Tekst: Hans Faarup

Foto: Lauge Vestergaard
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På grundejerforeningens
generalforsamling i
marts roste formanden
de beboere i Dæhnfeldts Villaby, der har
haver ned til Kærlighedsstien. Det er
den sti, der går på toppen af skrænten
ned mod Langesøstien.
- Sidste år var den meget groet til,
man kunne næsten ikke gå på stien,
og der var mørkt i haverne. Vi fik
kommunen til at fjerne nogle store
træer, og så aftalte vi med beboerne,
at de kunne fjerne resten. Nu går de
og passer det. De har en årlig sommerfest, og der har vi hørt, at man
aftaler, hvem der passer stien det
kommende år. Godt samarbejde, sagde Myhr. 
hans

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

Lauge Vestergaard

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.

Loppemarked i solskin
18. april holdt Klub Å-fri loppemarked i
skolegården. Igen i år skinnede foråssolen venligt og varmt på loppemarkedet,
og luften duftede af forår, nybagte vafler
og glade børn.
Vi plejer at afholde loppemarked i september, men havde valgt at gøre det i foråret, hvor der ikke er så mange aktiviteter. Og det var en succes! Loppemarkedet
var godt besøgt, og børnene havde stillet
deres boder flot op, og havde mange fine

ting at sælge. Som sædvanelig var der
også godt salg i vores vaffelbod. Salget
fra boden går ubeskåret til arbejde til
Klub Å-fri.
Husk hvis du går i 4, 5, 6 klasse, kan
du være med næste år. Der vil komme
en omtale, når den tid nærmer sig. Tak
til alle som bidrog til en god dag enten
med boder, med frivillig hjælp, eller som
kunder. Vi ses til næste år.
 Tekst og foto: Lisa Jørgensen, Klub Å-fri

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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Seniortur

Årets tur går til
Kongernes Jelling
På turen skal vi
allerførst besøge Give
Egnens Museum. Det
er et forholdsvis nyt
museum, som slog
dørene op i 1985. Museet viser nyere
tids kulturhistorie og er relativt stort med
både arealer ude og inde.
Efter besøget kører vi til den smukt
beliggende Skovdal Kro hvor der bliver
serveret middag.
Så går turen til Jelling. Her skal vi
besøge Museet Kongernes Jelling, der
pr. 1. juni 2015 viser en ny, permanent
udstilling. Museet ligger tæt på kirken og
på de to gravhøje. Og vi skal naturligvis
også se de berømte runesten, som er
kommet på Unescos liste over den fælles
verdensarv. Vi starter sammen indenfor,
og efter rundvisningen, har man mulighed for, at gå rundt på udendørsarealerne
på egen hånd.
Efter besøget på museet, er det kaffetid. Og inden turen går tilbage til Odense, besøger vi Jelling Bryggeri, hvor Jørn

Stjernholm, som er frivillig på bryghuset,
vil fortælle os lidt om stedet. Hvis vi er
heldige giver han måske en smagsprøve.
Ditte Hassing
kirke- og kulturmedarbejder
Hans Tausens Kirke

Praktisk information

Turen koster 260 kr. som medbringes på selve udflugtsdagen. Der er
bindende tilmelding senest 31. juli.
Tilmeldingen kan ske på kirkens kontor, eller til mig på mailadresse:
dittehtk@yahoo.dk.Husk at oplyse fulde navn, adresse, samt telefonnummer ved tilmelding. Vel mødt og på godt gensyn 20. august.

Odense Kommune har vedtaget Planstrategi 2015 om at omdanne en stor
dansk by til en dansk storby. Planen
indeholder blandt andet dette afsnit:
”Grønne områder lægger således
op til fysisk aktivitet og modvirker
stress. Løsninger som grønne tage
og grønne facader kan herudover
medvirke til at forlænge bygningers
levetid og nedbringe energiudgifterne. Og vejtræer og nærhed til grønne
områder resulterer i at ejendomme
stiger i værdi og at kvarterer bliver mere attraktive. Det betyder, at
grønne områder af høj kvalitet således
kan være med til at tiltrække investeringer.
Planstrateti 2015 er i offentlig høring frem til 15. juni, og Anne-Mette
Homburg, der har stået i spidsen for
trælauget på Ny Kongevej, har sendt
dette høringssvar til kommunen:
”Vi har på Ny Kongevej i Odense
sammen med Odense Kommune forhindret, at vejtræer bliver fældet og i
stedet i samarbejde med kommunen
sørget for, at nye vejtræer er blevet
plantet. Dettte bør Odense Kommune
i stor udstrækning sørge for bliver udbygget i alle beboelsesområder. Hvis
man som besøgende eller udenlandsk
turist kører rundt i den by, man besøger, så bemærker man dette og føler
sig tiltrukket af byen. Det har også
meget stor betydning for beboerne i
området. Det skabetr sammenhold.
Og hvis det gøres i samarbejde med
kommunen skaber det også tillid
mellem kommune og benboer om et
fælles projekt.” 
hans

Brænd ikke affald

Program for seniorudflugt 2015
Udflugtsdag, torsdag den 20.august 2015
Kl. 7.45:		
Kl. 8.25:		
Kl. 9.00:		
Kl. 10.00-11.30:		
Kl. 11.40:		
Kl. 12.00-13.30:
Kl. 14.00-14.45:
Kl. 14.45-15.15:
Kl. 15.30-16.15:
Kl. 16.15-17.00:
Kl. 17.00:		
Kl. 18.30:		

Høringssvar om
kirsebærtræer

Afgang med bus mod Middelfart
Opsamling af guide samt kaffe og rundstykker
Afgang mod Give
Rundvisning på Give Egnens Museum
Afgang mod Skovdal Kro
Middag på Skovdal Kro
Rundvisning på Kongernes Jelling, museum
På egen hånd ved museet
Kaffebord på Byens Café
Lille besøg og rundvisning på Jelling Bryghus
Afgang mod Odense
Hjemkomst
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Det kan være fristende at
brænde sit haveaffald
af i baghaven, men i
Odense Kommune er
det kun tillad i landzone.
I byzone, hvor vi bor, må private
grundejere ikke afbrænde haveaffald
– bortset fra sankthansaften. Denne
afbrænding må ikke give anledning til
ulempe for omgivelserne.
Til rekreative formål (for hyggens
skyld) må der hele året afbrændes
brænde i form af rent, tørt træ, på
særligt indrettede bålpladser.
Grundejerforeningen

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
maj 2015
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

Når pinsesolen
danser
Så er det næsten sommer i Danmark.
Naturen er bristefærdig, og alt strutter
af saft og kraft og skønhed. Men hvorfor siger vi mon at pinsesolen danser?
Oprindelig var det
ikke pinsesolen,
men påskesolen, der
dansede. I middelalderens Europa sagde
man, at solen danser første påskedag,
fordi den er så lykkelig over, at Jesus
stod op af graven. Siden blev det til at
pinsesolen dansede, og i pinsen fejrer vi
jo Helligåndens komme. Så rent mytisk
kan man sige, at pinsesolen danser i
glæde over Helligånden er kommet. Det,
vi konkret erfarer i pinsen, er, at det er
en grøn og herlig tid. Det bliver varmere
dag for dag og farverne i naturen er klare

og stærke, og solen danser i døgndrift.
Pinsen er i kristelig forstand forbundet
med et særligt nærvær og om pludselig
at forstå og med den forståelse tage hul
på et nyt kapitel. Det er Helligånden, der
giver den nye forståelse og begyndelse.
Det er det i vores liv, der får det visne og
grå til at sætte blomst og folde sig ud.
Alt det støvede blæses ud af vores hjerter og varmer dem op, så vi kan mærke,
at vi lever og ånder.
Pinse er at forstå, at Gud er hos os –
også selvom han i påsken døde på et kors
og Kristi himmelfart for til himmels. Han
er hos os, fordi hans ånd kommer til os
som nærvær, liv, kraft og kærlighed.
Glædelig pinse.

Laila Groes
Sognepræst

Søndag 17. maj kl. 10.30
Sjette søndag efter påske
Johannes 15,26-16,4; Jesus fortæller
disciplene at de skal ud i verden og
vidne om ham.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost. Maden koster 30 kr.
Ved Laila Groes
Søndag 24. maj kl. 10.30
Pinsedag
Johannes 14,22-31; Helligånden skal
minde jer om alt det, jeg har sagt til
jer. Spire- og børnekor synger ved
gudstjenesten.
Ved Laila Groes
Mandag 25. maj kl. 10.30
Fællesgudstjeneste i eventyrhaven.
Se omtale i bladet
Søndag 31. maj kl. 10.30
Trinitatis søndag.
Johannes 3,1-15; Nikodemus stiller
spørgsmål til Jesus.
Ved Hans Jørgen Jeppesen
Søndag 7. juni kl. 10.30
Første søndag efter trinitatis.
Lukas 16,19-31; Fortællingen om
Lazarus.
Ved Laila Groes
(Fortsættes næste side)

ET SIKKERT forårstegn i Åløkkekvarteret, er når der kommer lam i Åløkke Fåreholderlaug. I år er der kommet fem lam, heraf et tvilling epar. På billedet ses et af
årets nye lam med sin mor, der passer godt på. Fåreholderlauget kan altid bruge
nye medlemmer. I øjeblikket passes fårene af omkring 14 familier. Desuden er der 80
støttemedlemmer, der bidrager til, at vi kan blive ved med at have denne fantastiske
aktivitet lige midt i Danmarks tredjestørste by - og får passet græsset på Den Gamle
Golfbane på naturlig vis. Ud over glæden ved at passe dyrene, mødes alle fåreholderne hvert år i august til lammespisning. Sidste års lammespisning var en stor succes
med 53 voksne og 11 børn, som mødtes i et stort telt og spiste to af de slagtede lam.
Vil du hjælpe eller støtte? Kontakt formand Gustav Johannesen på: 66 11 46 79.
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Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
(Fortsat fra forrige side)
Søndag den 14. juni kl. 10.30
Anden søndag efter trinitatis
Lukas 14,16-24; Det store festmåltid
ved Regina Ljung
Gudstjenester
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag den 7. maj kl. 13.30.
Altergang.
Torsdag den 4. juni kl. 10.30
En rigtig fynsk æblehilsen fra Flakhaven til Lutherhaven.  Foto: Hans Tausen Kirke

For et træ er der håb
Tre medlemmer af menighedsrådet
har været udensogns for at hente
inspiration og plante et træ.
Pia Haugaard, Søren
Michael Nielsen
og Karen Maigaard
fra menighedsrådet
deltog 18. april i en
inspirationsdag, som blev holdt for første
gang for alle rådsmedlemmer, præster og
medarbejdere ved kirkerne i Fyens Stift.
En god dag med ideer, de giver videre
til vores sogn. I slutningen af dagen
plantede biskop Tine Lindhardt et træ af
sorten ingridmarie til symbol på det fællesskab mellem de kristne trossamfund,

der er grundtanken bag Lutherhaven i
Wittenberg.
I 2017 skal vi fejre 500-året for reformationen. Det var Hans Tausen, der
bragte de tanker til Danmark i 1536. Vi
kan nå at plante mange æbletræer inden
da!
Martin Luther er cireret for at have
sagt: ”Også selvom jeg vidste, at Jorden
ville gå under i morgen, ville jeg plante
et æbletræ i dag.”
Sognepræst Torkil Jensen holdt højtideligheden. Han har planet ”vores” træ i
Wittenberg, hvor Luther boede.

Karen Maigaard
menighedsrådsformand

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

Laila Groes

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.

Trafiksa

Nu:
Senere?

Fra bump til port
Arbejdet med trafiksanering på Johannevej, Dronning Olgas Vej, Steenbachsvej, Dronning Louises Vej og
Åløkkevænget skifter karakter efter
spørgeundersøgelse.

husstande vil bidrage med 1000 kroner
og 25 med 2500 kroner. Der er altså fra
start tilsagn om over 80.000 kroner. Rigtig
mange har desuden benyttet lejligheden til
at kommentere projektet.

Bumpudvalget under Åløkkekvarterets
Grundejerforening delte i midten af marts et
spørgeskema om bump ud til alle husstande
på de fem gader nævnt i indledningen.
Vi delte spørgeskemaer ud til 170 husstande og fik 95 tilbage. 50 husstande går
ind for bump og vil støtte økonomisk. 45
er imod bump og imod at støtte dem. 25

Svært at se opbakning
Et lille flertal går altså ind for enten to eller
syv bump fordelt i området, men da kun 56
procent af husstandene har svaret, har bumpudvalget svært ved at se resultatet som
en stor opbakning til at arbejde videre med
bump. Vi ved jo ret beset kun, at lidt over
en fjerdedel af beboerne helt sikkert går ind
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for bump. Resten kunne godt være for, men
de kunne også være imod, så det er ikke et
overbevisende mandat.
Og dog. Vi noterer os nemlig, at selv
blandt de beboere, der ikke ønsker bump, er
der mange, der ønsker en eller anden form
for trafikdæmpning. Og vi noterer os også,
at flere beboere gerne vil være med til at
betale for den løsning, der er flertal for, selv
om de ikke selv går ind for bump.
Fra beboerne har vi fået forslag om bedre
skilte, indsnævring uden bump og træer.
Det er så gode forslag, at udvalget på sit
møde 14. april besluttede at arbejde videre

anering

Nu:
Senere?

Til venstre: Dronning Olgas Vej som den kunne se ud med to porte
med vejtræer. Eller næsten. Den opmærksomme læser vil nok spørge:
Spærrer porten til venstre ikke for indkørslen til huset? Jo, det gør
den. Jakob Skovdal, der bor i huset, har tilgivet Kuréren, fordi der
blot er tale om en billedmanipulation. I virkeligheden skal portene nok
rykkes længere væk fra Åløkke Allé.

med en indsnævring ved indkørslen til
Dronning Olgas Vej og Johannevej og med
mulighed for skiltning med 30 km/t. Netop
indsnævring og bedre skiltning fremhæves i
mange af de tilbagemeldinger, vi har fået.
Vi drøftede, om man skulle prøve med en
midlertidig forsøgsopstilling, for eksempel
i et år, med en flytbar kumme eller betonbrøndringe med blomster eller træer, men
gik bort fra det igen. Udvalget ønsker ikke
en midlertidig men en permanent løsning.
Bumpudvalget kigger altså nu på en form
for ”port”, der indsnævrer kørebanen ved
begyndelsen af Johannevej og Dronning

Til højre: På billedet fra Johannevej har vi placeret nogle af de mindste og mest diskrete porte,
vi kunne finde billeder af. Uden træer, for dem
har vejen i forvejen. Portene er også her placeret
meget tæt på Åløkke Allé, og giver et indtryk af,
hvordan vejen kan indsnævres på en pæn måde.

Olgas Vej, således at biler er nødt til at
komme helt ned i fart for at komme ind og
ud af området.
Der findes mange forskellige måder, man
kan udforme sådan en indsnævring på. Se
for eksempel på Ny Kongevej og Prins
Valdemars Vej, hvor der er opstillet bede og
træer forskudt for hinanden. Det ene sted
med bump i mellem og det andet sted uden.
En anden inspirationskilde er de meget
dekorative – og effektive – indsnævringer
på Langelinie.
Herover har vi illustreret, hvad vi mener,
ved at kopiere to ”porte” fra Hørsholm
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Kommune ind på Dronning Olgas Vej og
Johannevej. En slags digital prøveopstilling. Billederne er ikke udvalgets endelige
forslag.

Tekst: Hans Faarup

Billedmanipulationer: Jacob Faarup
Bumpudvalget består af: Martin Didriksen
(Dronning Olgas Vej), Randi Skogstad
(Dronning Olgas Vej), Stephan Brandt
(Dronning Olgas Vej), Sebastian Riber
(Dronning Olgas Vej), Alexander Danker
(Johannevej), Carsten Myhr (Johannevej)
og Hans Faarup (Dronning Olgas Vej).

I dag tomme bygninger. Om få år ligger der måske en Rema eller Netto her på Rugårdsvej. 

Foto: Jesper Beenfedt

Nordisk Tekstil kan blive
til boliger og butik
Både ejeren og kommunen vil have
boliger og supermarked på Nordisk
Tekstil-området.
Befolkningstallet i Åløkkekvarteret ser
ud til snart at vokse kraftigt. Der er gode
muligheder for, at det store Nordisk
Tekstil-område på Rugårdsvej bliver
hjemsted for 60-70 boliger samt en dagligvarebutik.
Det gamle fabriksområde har ligget
stille hen, siden farvning og trykning af
sengetøj stoppede i efteråret 2006. Et
kraftigt hegn omgiver fabrikken, men
knuste ruder, øldåser og graffiti afslører,
at en del af kvarterets unge har fundet vej
ind til den.
Kommunen vil have boliger
Arealet har hidtil kun kunnet bruges til
erhvervs-formål, men det vil Odense
Kommune lave om på. I den seneste ændring af kommuneplanen ønsker kommunen, at området i stedet bliver omdannes
til boliger.
”Den bymæssige beliggenhed med direkte adgang til byens skovarealer skaber
grundlag for en ny attraktiv bebyggelse,

Et kig ind i en af
fabrikshallerne
med de mange
søjler. De var
nødvendige,
fordi der stod
tunge maskiner
på betongulvet
over dem.
Foto: Jesper
Beenfedt

som kan være et godt tilbud til børnefamilier og til de ældre aldersklasser, som
gerne vil bo bynært, men også have adgang til naturområder,” står der i planen.
I februar åbnede Odense Kommune
desuden for, at der også kan komme en
dagligvare-butik på stedet.
Kommunen fik lavet en analyse af
detailhandlen i den nordvestlige del af
kommunen og undersøgte i den forbindelse, hvad der ville ske ved at give tilladelse til et supermarked på 1000 kvadratmeter på Nordisk Tekstil-adressen.
Konklusionen blev, at en ny butik
ikke ville have den store betydning for
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bydelens øvrige butiksliv – især Tarup
Center. Derfor mener politikerne i By- og
Kulturdvalget, at den kan komme med
i en ændring af kommuneplanens afsnit
om detailhandel.
En dagligvareforretning kan være en
stor fordel for det butiksløse Åløkkekvarter, og den kan især være en fordel for
bygherren, når han skal skabe økonomi
i et byggeprojekt, for der er rift om de
gode placeringer mellem butikskæderne.
Ejerne er enige
De nye toner fra Odense Kommune
passer ejeren af Nordisk Tekstil-områ-

Nordisk Tekstil
Grundlagt 1874 af manufakturhandler
Christian Husum Mogensen, Odense.
Fusioneret i 1902 til Mogensen & Dessau.
Fabrikkerne blev i 1943 samlet på Rugårdsvej.
Nordisk Fjer overtog virksomheden i
1955 og udvidede blandt andet med stort
væveri i Middelfart. En af Odenses største arbejdspladser med op til 400 ansatte.
Overlevede Nordisk Fjers kollaps i 1991.
Købt af den tidligere Gori-ejer, Nils Oluf
Ehrenskjöld, Kolding. Herefter flytning af
mange arbejdspladser til udlandet.
Købt af direktør Jørgen Herlevsen samt
brødrene Bonde Jacobsen, Hillerød, i
1995. I de følgende år tabte investorerne
et stort to-cifret millionbeløb på virksomheden.
Produktionen blev stoppet i 2006, men
salg og design fortsatte.
I august 2011 gik driftselskabet konkurs.
Navn og varemærker blev solgt til en ny
ejer.
Det selskab, der ejer ejendommen,
fortsatte.

det fint. Ejendommen ejes af selskabet
NT Leasing, der igen er ejet af brødrene
Henrik og Martin Bonde Jacobsen fra
Hillerød.
- Vi er enige med kommunen i, at det
vil være fint at bruge arealet til boliger
og detailhandel. Det er også vores ønske,
siger NT Leasings bestyrelsesformand,
David Holm.
Der vil gå et godt stykke tid, før de
første beboere og købmandsvarer kan
flytte ind. Der skal laves lokalplan, og
før det sker, skal kommune og ejer blive
enige om, hvad der skal stå i den. Derefter kommer planen i offentlig høring, så
byggeriet kan tidligst gå i gang i 2016.
David Holm vil endnu ikke sige meget
om, hvordan fabriksområdet kommer til
at se ud.
- Vi vil først tale med kommunen om
dens ønsker. Vi har selvfølgelig gjort os
nogle tanker, men der er ingen færdige
planer, siger bestyrelsesformanden.
Bevar det gamle
I Odense Kommunes by- og kulturforvaltning har arkitekt Søren Færch og
hans kolleger også gjort sig tanker:
- Vi vil meget gerne bevare noget af
det eksisterende byggeri, så områdets udtryk stadig kan genkendes. Det vil også
passe godt til naboen, Pakhusgården,

hvor ejeren har været god til at genbruge
de gamle fabriksbygninger, siger Søren
Færch.
- Jeg kunne forestille mig, at man både
ombygger noget af det eksisterende og
desuden bygger nyt – for eksempel ned
mod skoven. Men nu må vi høre, hvad
ejeren har tænkt sig, siger han.
I kommuneplanen er der åbnet for 80
nye boliger på grunden, men 60-70 er
formentlig et mere sandsynligt antal, hvis
der også skal være en butik.
Det vil være en kraftig udvidelse af
indbyggertallet i Åløkkekvarteret, hvor
der i dag er cirka 500 boliger. Til sammenligning er der cirka 50 boliger på Ny
Kongevej.
Flere butikker på vej
Det er ikke afgjort, hvilken dagligvareforretning der en gang kan åbne på
stedet.
I Odense Kommunes detailhandelsanalyse for den nordvestlige del af kommunen har man som eksempel regnet på en
Rema 1000 på 1000 kvadratmeter. Den
vil ifølge beregningerne få en omsætning
på 40 millioner kroner om året i 2025.
Kunderne til forretningen vil især komme fra Åløkkekvarteret, det østlige Tarup
og det nordlige Bolbro, vurderer firmaet
ICP, der har lavet analysen.

11

Det vil alt andet lige betyde færre kunder i Tarup Center, men da kommunen
samtidig vil give centret mulighed for
at udvide, er det ikke en alvorlig konsekvens. Butikkerne i Bolbro og Næsby vil
miste kunder til Nordisk Tekstil-butikken.
- Åløkkekvarteret mangler jo lokale indkøbsmuligheder i dag, så det er
en god placering til en ny butik, siger
landinspektør Jesper Lundstrøm, Odense
Kommune.
Han fortæller, at der kan komme endnu
flere indkøbsmuligheder for kvarterets
beboere. Der kan komme en dagligvarebutik ved Odense Offentlige Slagtehuse på hjørnet af Rugårdsvej og Store
Glasvej, og der ventes en Rema 1000
i bunden af Rugårdsvej, hvor Vesterport-ruinen er ved at forsvinde. Hertil
kommer muligheden for et supermarked
i det planlagte Viva-butikscenter i samme
område.
- Men det er spørgsmålet, om alle
disse muligheder vil blive udnyttet, eller
om kundeunderlaget trods alt er for lille
til så mange nye butikker, siger Jesper
Lundstrøm.

Af Jesper Beenfeldt Nielsen
jesper.beenfeldt@gmail.com

Brevduen

Et godt valg til kirken
Kirkestolen i Hans Tausens Kirke kan
karakteriseres som en enkel, tidløs og
klassisk stol. Stolen er udført i bøgetræ
(med celluloselak) med fire rygtremmer, der alle er forskellige i buens
form og størrelse, der giver en god
rygstøtte. Sædet er udført i papirgarn.
Det er helt utroligt at
tænke på, at kirkestolen i Hans Tausens
Kirke er designet
helt tilbage i 1936.
Kirkestolen er et af de meget få møbler,
som arkitekten Kaare Klint tegnede med
henblik på industriel produktion. Han har
bestræbt sig på at få en let, men stærk
stol, der samtidig er bekvem at sidde på.
Ved hjælp af en læderstrop kan stolene
kobles sammen i rækker ved hjælp af en
rundstok.
Designeren bag stolen er som nævnt
Kaare Klint, der var uddannet arkitekt
og søn af P.V. Jensen-Klint, der tegnede
både Betlehemskirken og Grundtvigskirken i København, som sønnen selv var
med til at færdiggøre. Sidstnævnte kirke
kender vi fra tårnmotivet på pakninger
af julelys til at sætte på juletræet. Kaare
Klints far var for øvrigt den første til at
folde de berømte Le Klint-lamper, men
det er en anden historie.
P.V. Jensen-Klint var også arkitekt på
Fredens Kirke (med det tvedelte tårn)
og Kaare Klint har selv tegnet urskiven
til tårnuret. Hans søn Esben erstattede i
1969 bedstefaderens bænke med nye løse
stole, som han selv havde tegnet.
De danske designere
Man kan undre sig over, at Danmark
som et lille land har så mange dygtige
designere, der fik international succes. I
1920’erne skete der et oprør, hvor deres
udgangspunkt var Bauhaus-skolen, med
deres dyrkelse af funktion og form,
blandt andet også fordi man indså, at det
var fornuftigt at benytte de industrielle
muligheder. Det blev en protest mod den
stil-forfladigelse industrien medførte,
hvor man i stedet gik ind for kvalitet.
På Kunstakademiet blev der oprettet
et lektorat i møbelkunst og som leder
blev Kaare Klint valgt. Gennem 30 års

Kirkestolen i Hans Tausens Kirke. Foto:Kuréren
virke her, uddannedes den generation
af møbelarkitekter, som på grundlag af
hans synspunkter rejste kvaliteten af
dansk møbelhåndværk og dermed skabte
forudsætningen for Danmarks ry på dette
område.
Kaare Klint blev senere udnævnt til
professor i bygningskunst ved Kunstakademiet og dermed grundlæggeren af
en undervisning, der kom til at præge de
berømte arkitekter, der kom efter ham.
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Som møbelarkitekt kender vi 30 arbejder, heriblandt Faaborg-stolen (tegnet i
1914, som hvilestol til Faaborg Museum)
og Safaristolen (tegnet i 1933, som en
praktisk stol, hvor delene kan samles
uden værktøj, og når den er adskilt kan
den puttes i en sejldugspose).
Den kurs han valgte, nemlig at møbler
skulle være brugsvenlige og brugsrigtige
- funktionen frem for dekoration, blev
derfor den fremherskende, og dette afveg

CYKELTUR - 25. marts kom Jørgen Falkenberg og Leif Petersen og fortalte og viste
billeder fra deres cykeltur på 3500 km til Gibraltar. En meget spændende eftermiddag. Foto: Gunner Bai Andersen

CYKLER OG SANGE - 5. april blev vi
taget med Mette og Poul Norup, Esbjerg
på en cykeltur fra Danmarks sydvestligste hjørne til Skagen. Dette stykke er en
del af verdens længste cykelrute på 6000
km, som går hele vejen (gennem 8 lande)
rundt om Nordsøen. En dejlig eftermiddag med skønne billeder og dejlige
sange. Foto: Gunner Bai Andersen

Sommerferie
i Onsdagscaféen
Så holder vi sommerferie i Onsdagscaféen. Vi vender tilbage i september.
Vi sluttede onsdag den 29. april med
pianist og foredragsholder Hans Peter
Rasmussen, Aalborg, som spillede små
klaverstykker af kendte komponister. En
fantastisk eftermiddag.

Læderstropperne sikrer, at de løse stole
kan holde rækkerne. Foto:Kuréren
stærkt fra andre vesteuropæiske lande.
Stole til flere kirker
Kirkestolen findes i to udgaver. Den ”lille” udgave blev tegnet til Betlehemskirken i 1936, men fik senere en ”storebror”
beregnet til Grundtvigskirken for bedre
at passe til kirkens søjleafstande
Vi ved, at Kaare Klint skrev til sin
første elev, Georg Petersen i Paris (ca.

Vi begynder igen onsdag den 9.
september kl. 14.30-16.30, hvor naturfotograf Viggo Lind, Søndersø, vil tage os
med til Gyldensteen Strand og Æbelø
På gensyn og god sommer til alle.

Christel Poetzsch
Onsdagscaféen

1927) og bad om på sin fars vegne at få
foto og priser på den almindelige franske
stol med sivsæde. Som type kender vi
stolen fra Vincent van Goghs malerier,
men traditionen med pindestole kendes
overalt i hele Europa, og stolen kendes
både som en meget simpel stol og i mere
raffinerede udgaver.
Kaare Klint var i den situation, at først
skulle Betlehemskirken have stole og
derefter Grundtvigskirken. Det blev til
flere tusinde stole og den eneste virksomhed, der kunne løfte en sådan opgave var
virksomheden Fritz Hansens Eftf.
Som et kuriosum blev der udført en lille bakke, der kan sættes på ryglænet, beregnet til salmebogen og under sædet er
der lavet en sprossestøtte til den høje hat
eller håndtasken. Desuden tegnede Kaare
Klint også kirkestolen med armlæn.
Det har givetvis tiltalt Kaare Klint at
få en gulvflade, der ikke bliver brudt af
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BIAFTEN - 8. april var det Jesper
Ussing fra Otterup, som tog os med ind
i biernes forunderlige verden. Det blev
en mere interessant eftermiddag, end de
fleste havde forventet, bl.a. hørte vi, at
bierne eksisterede længe før dinosaurerne. Foto: Gunner Bai Andersen

faste bænke. Årsagen til de traditionelle
bænke kan have en forbindelse til de
ældste kirker, der ikke var opvarmede.
Man lavede et lille forhøjning i træ,
således at man sad hævet over det kolde
stengulv. Da man senere fik gulvvarme
eller anden form for varme i nyere kirker,
gav dette plads til nytænkning med løse
stole som udgangspunkt.
Tænk sig, i helt moderne kirker i Sverige er kirkestolen også blevet valgt og
ser helt forrygende ud i kirkerummet.
Tilbage til Hans Tausens Kirke, hvor
der ved den sidste optælling af Kirkestolen viser sig, at kirken er i besiddelse
af mere end 260 stole, som vi alle kan
glæde os over.



Tekst: Jette Stoksted og
Søren Michael Nielsen

Henvendelse
til kirken

Pokalhylden

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

TPI PIGEFODBOLD var for første gang i klubbens historie repræsenteret i en jysk
M-række. Det var de dygtige U 13-piger, som spillede første turneringskamp 11.
april mod Højer/Tønder. Pænt lang køretur og heldigvis fik de point med hjem fra
grænsebyen. Slutresultat 1-1 efter en hård fight. Åløkkeskolen var repræsenteret
med Mille fra 5. A som sidder forrest som nr. 2 fra venstre. Tekst: Claus Poulsen

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.
SE OGSÅ www.hanstausenssogn.dk

GULDPIGER - Næsby IF´s to pigehold, Team YKSI (8-10 år) og Team Future (1012), vandt søndag 19. april guld til DM i rytmisk grandprix i Silkeborg. Den hårde
træning, anført af Sally og Camilla Sjødis flere gange om ugen, har båret frugt. Nicoline Dahl-Larsen, der står nederst nr. 3. fra højre, er en del af Team YKSI. Hun
går på Åløkkeskolen i 2.B. Der er optagelse af nye gymnaster fra årgang 04-11 i
starten af maj. Se på www.n-i-f.dk/grandprix. Tekst: Rasmus Dahl-Larsen

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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ODENSE SKØJTEKLUB var
11.-12. april i Den Bosch i
Holland for at deltage i Ann
Beukers Trophy 2015. 13-årige
Freja Juel Jensen, Ny Kongevej
28, var rykket en aldersgruppe
op til novicegruppen (U15) for
at få programmet til at passe
med hollandske regler, men
kom alligevel hjem med en flot
2. plads. Lørdag løb hun sit
bedste korte program i sæsonen
til Charlie Chaplins filmmusik
fra ”Rampelys”, og det var nok
til at tage en stor pokal med hjem, selv om friløbet søndag ikke nåede helt samme
højder. 
Tekst og foto: Thomas Agermose Jensen

Opslagstavlen

Tyveri af
kobberlamper

Savner du en
sort hankat?

Tirsdag den 24 marts mellem kl. 20 og
21 fik vi stjålet tre udendørs kobberlamper. De to på søjlerne ved vores
indkørsel og den tredje en bedlampe
ved indkørslen. Tyveriet er selvfølgelig
meldt til politiet. Hvis andre i kvarteret
har været udsat for noget tilsvarende,
eller hvis der er nogen, der har set
noget/ nogen, så vi kan undgå flere
kobbertyverier i kvarteret, ville det jo
være godt. Vi er meget ærgerlige over
at have mistet lamperne, da de var specialtfremstillede til søjlerne og derfor
svære at erstatte.
Hanne Lydolph
Dronning Olgas Vej 35
tlf.: 29 93 25 35

Hvem ejer/savner en stor, sort (han)
kat ? Den holder til omkring Rasmus
Nielsens Vej 20.
Kontakt Anne-Gerd Bonde
tlf. 28 40 50 94

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

Dåb
12. april: Christian Ørgaard Vinkel,
Overgade 53B 1

19. april: Luna Oliver-Schmidt Fredgaard, Mogensesvej 22

Vejviser til kirken
ADRESSE: Rugårdsvej 62.
Linje 21 og 22 kører lige til døren.
SOGNEPRÆST: Laila Groes,
Prins Valdemars Vej 3
Tlf. 66 11 05 40
mail: lgr@km.dk
Træffes bedst på bopælen tirsdag,
onsdag, torsdag og fredag kl. 12-13.
Torsdag tillige kl. 17-18.
Lørdag og andre dage efter aftale.
KIRKEKONTOR: Kontordegnen
træffes på kirkekontoret ved kirken,
66 12 87 04, onsdag og fredag
kl. 13.30-15.30. Henvendelse kan
også ske til sognepræsten.
Mail: hanstausens.sogn@km.dk
KIRKETJENER: Hanne Josefsen,
Tlf. 24 76 99 61. Fridag mandag.
ORGANIST: Irina V. Natius.
Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby.
Tlf. 40 41 48 42
Mail: irinanatius@gmail.com
KIRKE- OG
KULTURMEDARBEDER:
Ditte Hassing
Tlf. 23 20 55 72
Mail: dittehtk@yahoo.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Karen Maigaard
Brummers Plads 24, 2, 5000 Odense C
Telefon: 66 13 38 45
KIRKEVÆRGE:
Søren Michael Nielsen
Østre Stationsvej 42, 1, 5000 Odense C
Telefon: 65 91 01 42
KIRKEBIL: Ældre, svagelige og
gangebesværede kan til gudstjenester
og møder blive kørt til og fra kirken.
Kirken betaler. Ring til kirkekontoret.
Ved søndagsgudstjeneste senest fredag
kl. 13.30-15.30 på 66 12 87 04, eller
til sognepræst Laila Groes.
KIRKEN PÅ NETTET:
www.hanstausenssogn.dk
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KUREREN
KALENDEREN

ABIGAELSVEJS LOPPEMARKED
Velkommen til gade-loppemarked i
Lørdag d. 6. juni 2015

MAJ
3: Loppemarked i Trægården.
På plænen mellem Ørstedsgade
Åløkkekvartet
31 og 33 kl. 10-16
Nr. 7
Udgives i Hans Tausens Sogn
21: Fødselsdagsfest i SeniorhuSeptember 2012 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret
set, Toldbodgade, kl. 14

Abigaelsvej vil mellem kl. 10.00 og 15.00 omdannes til
en summende markedsplads, hvor gadens beboere
sælger alt mellem himmel og jord - og vi prutter gerne
om prisen.
Der handles med alt indenfor brugt indbo, tøj, bøger,
porcelæn, nips, legetøj, cykler m.m.

1

I dette nu
JUNI
6: Loppemarked på Abigaelsvej
Trafikmøde
kl. 10-15

17: Indskrivning af konfirmanderBasstjerne i
til 2016 kl. 16-18 i kirken

Høstgudstje
21: Friluftsgudstjeneste på

Brummers Plads kl. 11
Svar i trafikh
21: Store Brændedag kl. 13-15 
23: Sankthansbål på Den GamleForedrag om

Golfbane

Deres hekse


AUGUST
senio
20: Seniorudflugt i Hans Tau- Sidste

sens Sogn.
Besøg fra U
23: Gudstjeneste i præstegårds-
Interview me
haven kl. 10.30

Vel mødt 

præsten (de

SEPTEMBER
Menighedsr
9: Onsdagscafé åbner med Vig-
go Lind kl. 14.30-16.30
Dåb og døds


Kvinderevy


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

Professionel behandling og træningsplanlægning

Tlf.: 36 89 66 66

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

