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Tag Mellemgaden op igen
Siden seneste nummer af Kuréren har
politikerne sagt nej til Mellemgaden.
Det affødte dette læserbrev i Fyens
Stiftstidende, som vi gengiver her. Det
er skrevet af Carsten Myhr, formand
for Åløkkekvarterets Grundejerforening:
I Åløkkekvarteret i Odense,
her bor der ca. 2500
mennesker, ønsker vi, at
trafikken i Odense kan
glide stille og roligt så der
er sikkert at færdes for bløde trafikanter.
Men vi oplever, at kommunen modarbejder os.
Alle forudsigelser og alle hidtidige
erfaringer siger, at biltrafikken i Odense
fortsat vil stige i de kommende mange
år. Thomas B. Thriges Gade er lukket, og
det har medført yderligere pres på trafikken i vores kvarter, hvor vi har tre store
indfaldsveje: Otterupvej, Rugårdsvej og
Middelfartvej. Al biltrafik, der skal passere det centrale Odense nord/syd i den
vestlige del går gennem vores kvarter ad
Næsbyvej, Åløkke Allé og Grønløkkevej.
Vi ser dagligt bilkøer.
Letbane og brobyggeri
Letbanen bliver bygget i løbet af de næste 6-7 år, og trafikken i den vestlige del
af centrum omlægges mange gange. Der
lukkes veje og der laves ensretninger, så
det bliver mere besværligt at færdes nær
centrum. Derfor bliver meget af trafikken
presset ud i de nærmeste områder, hvor
vi bor. Når letbanen er færdig, bliver det
vanskeligere at køre i bil på de veje, hvor
den skal køre. Det betyder, at en stor del
af trafikken permanent flyttes ud i de
nærmeste områder, hvor vi bor.
Rismarksbroen bliver i disse år revet
ned for at blive renoveret, og det flytter
meget trafik ind mod centrum, hvor vi
bor.
På havnen bygges det nye City Campus, hvor man forventer, at op mod 7000
studerende hver dag. Mange af dem vil
anskaffe sig en bil, og det vil medføre
en øget trafikbelastning i de omliggende
kvarterer, hvor vi bor.
Mange års samarbejde
Odense Kommune har skabt en Trafikog Mobilitetsplan, som angiver retningslinjer for den fremtidige trafikafvikling
i Odense. I denne plan fremhæves det,
at man arbejder med at øge sundheden

Udsigt over det gamle havnespor fbag marcinpanfabrkken. Billedet er taget 17. juni,
da skinner og sveller blev taget op. Her kunne Mellemgaden ligge. Foto: Kuréren
for befolkningen, og man ønsker også
at gøre forholdene bedre for de bløde
trafikanter - herunder cykelpendlere og
skoleelever.
I mange år har vi arbejdet sammen
med Odense Kommune for at skabe rammerne til at opfylde ønskerne i Trafik- og
Mobilitetsplanen – og dermed give gode
og sunde vilkår for beboere, cyklister og
andre, der færdes og opholder sig i vores
store bydel.
Vi har i samarbejde med Odense Kommune foreslået at fjerne en stor del af
trafikken fra beboelsesvejene og skolevejene med en helt ny vej – Mellemgaden –
ad et nedlagt rangerspor, så man kan henlægge den gennemkørende trafik til en
facadeløs vej, hvor ingen bliver generet.
Bilpendlerne får dermed bedre forhold,
da bilisterne fra nord først møder byen,
når de når ind til Rugårdsvej.

ikke ønskede at bygge Mellemgaden.
Vi er undrende over for den måde,
kommunen lukker sig om sig selv, når en
del af arbejdet med Mellemgaden foregår
som interne stridigheder i kommunens
forskellige afdelinger.
Vi undrer os over, at kommunen accepterer et dårligt udført arbejde af en betalt
konsulent.
Vi undrer os over, at partshøringer
afholdes af konsulentfirmaet – og ikke af
kommunens medarbejdere.
Der er tale om skjulte dagsordener,
dårligt arbejde og måske har nogen i forvaltningen bedt andre stoppe arbejdet.
Vi mener, at arbejdet med en facadeløs
vej – Mellemgaden – bør gå om, så trafikken kan glide og det bliver sikkert at
færdes for bløde trafikanter.

En useriøs rapport
I 4-5 år forløb det som et godt og konstruktivt samarbejde – kommunen afsatte
350.000 kr til at få kvalificeret projektet – og man hyrede et konsulentfirma,
Niras, til at undersøge mulighederne for
at bygge en ny vej. Dette arbejde fungerede tilsyneladende godt i en periode.
Men i den sidste fase barslede Niras med
en rapport, som var meget tendentiøs og
på mange områder useriøs. Rapporten
indeholdt mange personlige bemærkninger, som lå uden for det arbejdsområde,
firmaet skulle beskæftige sig med. I juni
besluttede By- og Kulturudvalget, at man

Så hvad gør vi nu?
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Direktør Anne Velling fra By- og
Kulturforvaltningen har over for Fyens
Stiftstidende erkendt, at der er begået
fejl i sagsbehandlingen af Mellemgaden.
Grundejerforeningens bestyrelse har
på sit første møde efter sommerferien
diskuteret, hvad vi skal gøre. Skal vi tage
kampen om og forsøge at få sagen taget
op igen? Eller skal vi erkende, at Mellemgaden er tabt og bruge vores kræfter
på noget andet? Har du en mening, så
mail til myhr@nal-net.dk. 

Hans Faarup

Veje der
krydser
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.

Kunstneren Perry Oliver kommer på besøg
i kirken 14. september
kl. 19. Oliver har lånt
to skulpturer til kirken.
De er placeret på de tomme pladser efter
Peter Brandes-hyrderne, som er udlånt til
keramikmuseet Clay.
Den første skulptur, der er placeret
nærmest alteret, ”Cross of the Perfect
Couple”, er fra 2008. Den anden skulptur, der er placeret nærmest udgangen,
”Cross and Crossroads”, er fra 2014.
Perry Oliver er fra USA, men har i de
seneste 45 år været bosiddende i Andalusien, Spanien. Det var den provins i Spanien, hvor de muslimske maurere havde
hjemme, inden de blev fordrevet af de
kristne. Næsten samtidig blev Spaniens
jøder fordrevet. Derfor er Andalusien et
særligt sted i Europa, for her har jødedom, kristendom og islam levet side om
side i århundreder.
Biskoppen i København, Peter
Skov-Jakobsen, har efter forbillede fra
Brooklyn været initiativtager til Jødisk

Værket ”Cross and Crossroads” af
Perry Oliver kan ses i kirken.
Kristent Muslimsk Forum i Danmark.
Mød Perry Oliver i kirken, hør om arbejdet med skulpturerne og vær eventuelt
med til at starte debatten her hos os?

På menighedrådets vegne

Karen Maigaard, formand

Åbent hus i kampsportcenter
Lørdag den 5. september er der åbent hus
i Odense Sportscentrum, som holder til i
den hvide bygning på Næsbyvej, der tidligere blandt andet rummede en møbelbutik. Odense Sportscentrum er Nordens
største center for kampsport, og ved det
åbne hus er alle velkomne til at se de
mange idrætstilbud og få en prøvetime
eller en snak med en af instruktørerne.
Den nyeste kamsport i huset er sjovt nok
en af de ældste. Afdelingen ved navn

Det frie Kompagni træner medieval
combat, også kaldet Buhurt, hvor man
slås med store tohånds blankvåben iført
rustning. Kort sagt - middelalderens svar
på kampsport. 5. september vil der være
over 100 ”riddere” i huset, som træner og
slås. Samme dag åbner en 1000 kvadratmeter stor styrke- og motionsafdeling for
hele familien, og dermed runder Odense
Sportscentrum 24 idræts-afdelinger .

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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Kirken skal have
en ny organist

Rikke og Stine fra festudvalget. Ud over dem er også Mogens Michael i festudvalget.

Stillingen som ny
organist ved Hans
Tausens Kirke bliver
nu opslået. Irina
Natius fratræder med
udgangen af december 2015, men er
efter gensidig aftale fritstillet fra juli.
Stillingen besættes så hurtigt som
muligt. Tag godt imod vikarerne i den
kommende tid.

På menighedsrådets vegne

Karen Maigaard, formand

Fest på Ny Kongevej
Årets gadefest på Ny Kongevej blev
holdt lørdag den 22. august fra kl. 15 til
de sidste gik hjem. Hvert år vælges et nyt
festudvalg, og konceptet er altid det samme: Formiddag er vi fælles om at sætte
teltet op, Kl. 15 mødes vi til kagebord.
Resten af eftermiddagen er der leg/løb/
underholdning – i år kunstprojekt over

teamet H.C. Andersen. Omkring kl. 18
tændes grillen, og hver familie har kød
og drikke med til sig selv, og et bidrag
til en fælles buffet med salater og andet
tilbehør. Det er altid MEGET lækkert! Vi
var i år omkring 60 personer.

Tekst og foto: Connie Juel Clausen,

Ny Kongevej 28

Mathilde og Marie tager en tur over
HCA-galleriet. kridt på asfalt.
Axel i gang
med slikposen.
HCA-kunst.

Marie ved buffetten.

Efter et styrt tilses Mathilde af Bassam (læge)
som dog mener, legen
kan fortsætte. Mor Camilla bærer patienten.
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Der arbejdes
på en bådrampe
Endnu er der ikke dannet
et Åløkke Bådelaug,
men det kommer
måske.Baggrunden er,
at bådejere i kvarterte
godt kunne tænke sig en
rampe i nærheden til at sætte både
i vandet fra. I den forbindelse har
grundejerforeningen henvendt sig til
motorbådsklubben på kanalvej om et
samarbejde. Vi er desuden i dialog
med kommunem om emnet, og næste
skridt kunne være at søge om midler
fra Forstadspuljen. Fortsættelse følger.

Hans Faarup

Gudstjeneste
om selvmord
I anledning af WHO’s verdensdag
for forebyggelse af selvmord er der
gudstjeneste i Odense Domkirke 10.
september kl. 19.30. Biskop Tine
Lindhardt prædiker.
Gudstjenesten henvender sig til
mennesker, der på en eller anden
måde er ramt af selvmordstanker eller
selvmordsforsøg eller er pårørende til
dem, måske endda pårørende til en,
der har taget sit eget liv. Efter gudstjenesten bydes der på kaffe og te, og der
er mulighed for at tale med en præst
eller medarbejder fra Nefos (netværket for selvmordsramte).
Yderligere information om gudstjenesten i domkirken ved henvendelse
til Laila Groes, 66 11 05 40 og fleischer@elene.dk. 
Laila Groes

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
Søndag 6. september kl. 10.30
14. søndag efter trinitatis.
Lukas 17,11-19; Jesus helbreder 10
spedalske. Velkomstgudstjeneste for
årets konfirmander og deres familier
og alle andre. Ved Laila Groes
Se omtale i bladet
Mandag 7. september kl. 14
Andagt i kirken. Træf for ”gamle”
FPF’ere. Ved Laila Groes.
Søndag 13. september kl. 10.30
15. søndag efter trinitatis.
Matt. &,24-34; ingen kan tjene ti herrer. Ved Hans Jørgen Jeppesen
Søndag 20. september kl. 10.30
16. søndag efter trinitatis.
Lukas 7,11-17; Enken fra Nain.
Høstgudstjeneste. Folk de luxe spiller
til gudstjenesten. Ved Laila Groes.
Se omtale i bladet.
Søndag 27. september kl. 10.30
17. søndag efter trinitatis.
Lukas 14,1-11; Må man helbrede på
en sabbat? Børnekoret synger ved
gudstjenesten. Efter gudstjenesten
kirkefrokost. Det koster 30 kroner for
maden. Ved Laila Groes

Høstgudstjeneste
Søndag den 20.september kl. 10.30
med Folk de Luxe og smukt pyntet
kirke.
Hvert år i september
holder vi en særlig
høstgudstjeneste. Det
gør vi selvom vores
kirke ligger ”midt i
byens travlhed og trafikkens tunge brus”.
Men høstgudstjeneste er mere end
fejring af landmandens glæde og lettelse

over, at høsten er i hus. Høstgudstjenesten er en fest, hvor vi alle får mulighed
for at sige Gud tak for alle de ting, som
bare aldrig må blive en selvfølge.
Kirken er pyntet med neg og blomster
og frugt og grønt fra haven, og vi synger
de kendte og elskede høstsalmer.
Talentelevernes band fra Assens
Musikskole, Folk de Luxe, vil med deres
festlige musik medvirke ved gudstjenesten. 
Laila Groes

Torsdag 1. oktober kl. 17
”Gud og Spaghetti”. Spirekoret synger for os. Ved Laila Groes.
Se omtale i bladet.
Søndag 4. oktober
Ingen gudstjeneste i kirken.
Søndag 11. oktober kl. 10.30
19. søndag efter trinitatis.
Markus 2,1-12; Jesus helbreder en
lam. Ved Laila Groes
Gudstjenester
Lokalcenter Lille Glasvej
Torsdag den 3. september kl. 13.30
Torsdag den 1. oktober kl. 13.30
Torsdag den 5. november kl. 13.30

Scene fra den seneste Manderevy i 2014. Foto: Ole Søgaard

Vil du være med til Manderevy?
Første mødedag efter sommerferien for
Åløkke Manderevy 2016 er søndag den
6. september kl. 19 i Åasen.
Har du lyst til at være med på eller bag
scenen, eller i køkkenet - og er du mand -
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er du hjertelig velkommen til at møde op.
Det gælder både nye kræfter og mænd,
der har været med tidligere. Ring eventuelt til undertegnede og hør nærmere.
Peter Vistoft, tlf: 40 10 94 90

Onsdagscaféen er klar igen
Efter endt sommerferie starter vi igen
onsdag den 9. september kl.
14.30. Emnet er ”Gyldensteen Strand og
Æbelø” ved naturfotograf Viggo Lind,
Søndersø, som fortæller og viser lysbilleder. Alle er velkomne. Det koster 30 kr.
for kage, kaffe og foredrag. På gensyn

Christel Poetzsch
Onsdagscaféen

Efterårsprogram
Onsdag 16. september

Musikalsk eftermiddag
Med Hårby-musikanterne Tage, Jørgen C
og Jørn S. Kom til en hyggelig eftermiddag.
Onsdag 23. september

Vidne fra kz-lejr
”548 dage i Kz-Theresienstadt” er titlen
på foredraget af Ellen Oppenhejm,
Charlottenlund. Hun fortæller sin meget
personlige beretning fra krigens tid.
Det er fortællinger om de dramatiske
hændelser omkrind de danske jøders
tilfangetagelse 2. oktober 1943. Niels
Ole Frederiksen, Middelfart vil indlede
beretningen med nogle aktuelle oplysninger op til 2. oktober 1943, og han
vil binde Ellen Oppenhejms fortælling
sammen. Ellen Oppenhejm er i dag 89 år
og et af de sidste vidner, der stadig kan
fortælle om det.

Papirklipper Torben Jarlstrøm Clausen fra Tarup omgivet af nysgerige japanske
børn. Mød ham i Onsdagscaféen 11. november. Foto: Taichi Furukawa
”Vi kører i hestevogn i stedet for bil”.
Jørgen og Kirsten Flensted-Jensen, Brylle fortæller om den historiske baggrund
for den i dag voksende gruppe af mennesker, som lever som amishfolk. Foredraget vil blive suppleret med videoklip.
Onsdag 28. oktober

et ved praktiserende papirklipper Torben
Jarlstrøm Clausen, Odense, som vil fortælle om den rejse, han har gennemgået,
siden han sprang ud som papirklipper for
10 år siden, blandt andet lidt om H. C.
Andersens papirklip, to spændende rejser
til Japan i saksens hejmsted og hans papirklipværksted i Danmark og Japan.

Argentinarejsen

Onsdag 18. november

Onsdag 7. oktober

Rejsebrev fra Elses og Niels Ebbes
Argentinarejse fra 8. februar til 7. marts
2014. Else Lund og Niels Ebbe Huus
vil fortælle og vise billeder fra deres
fantastiske rejse med start fra Flensburg
og ankomst til Rio. Bl.a. Corcovardo-bjerget, Ignazu-vandfaldene og Perit
Morino-gletcheren.

Festaften

Onsdag 4. november

Vort modersmål er dejligt, ved studielektor Hans Jørgen Petersen, Odense. Det
danske sprogs og den danske sangs
betydning for vores identitet og nationalfølelse 1770 til 2015. Foredraget vil også
inddrage andre vigtige nationale symboler, som f.eks. flaget og kongehuset.
Fædrelandssange indgår i foredraget

Program følger. Bemærk klokkeslæt
17.30

Barn på Island

Onsdag 25. november

Onsdag 30. september

Vægterhistorier.
Hør vægter - klokken er slagen. Vægterhistorier og -traditioner ved organist og
tidligere vægter Han Gundesen, Varde.

Onsdag 14. oktober

Mød en prinsesse
Den sydafrikanske prinsesse Zama-Zulu
Shange, Kerteminde fprtæller om sit
spændende liv.

Kjartan Simonsen, Odense, vil i foredraget med billeder ”Island, om min islandske barndom” fortælle en spændende og
anderledes historie om en barndom på
Island i forhold til en barndom i Danmark.
Onsdag 11. november

Onsdag 21. oktober

Amishfolket

Papirklipperen
I saksens tjeneste, Tarup-Tokyo tur-retur
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Modersmålet

Revyens mestre
Vi starter med en kort gudstjeneste ved
sognepræst Laila Groes. Musiker og
pianist Stig Nørregaard, Ry, tager os med
på en musikalsk rundrejse med revyens
mestre som Osvald Helmuth, Ebbe Rode,
Dirch Passer, Victor Borge og mange
andre. Kom og få en festlig, folkelig
og fornøjelig eftermiddag. Stig mestrer
revyens mestre

Sankthansbål 23. juni

Pølsekatten og
de kiksede hekse
Tørt vejr, god stemning og masser af
mennesker. Tilbageblik på grundejerforeningens sankthansbål 23. juni.
Både dagen før og dagen
efter sankthans fik vi
regnbyger, men på selve
dagen holdt det tørt, og
det var næsten – men
også kun næsten – varmt.
Godt 600 beboere mødte op
på Den Gamle Golfbane og nød synet af
bålet, som blev tændt af KFUM-spejderne
Gråbrødre Gruppe, som holder til i spejderhytten i nærheden. Spejderne havde også
udført pionerarbejde og rejst en lille bod
med skumfiduser og popcorn af rafter og
besnøringer.

Skovlauget stod for salg af øl og vand fra
en trailer og det genvalgte folketingsmedlem Alex Ahrentsen (DF) holdt båltalen
Han kom ind på sine år i Åløkkekvarteret, hvor han og hans datter boede til leje i
et hus på Åløkkehaven. Et af hans bedste
minder fra den tid var en kat, som datteren
havde tabt sit hjerte til og døbt Pølsekatten
Aftrolig, fordi de så den lave pølser på
legepladsen på Abigaelsvej.
Ahrendtsen afslørede, at det var første
gang nogensinde, han var blevet inviteret til
at holde en sankthanstale. Du kan læse hele
hans tale på grundejerforeningens hjemmeside, www.åløkkekvarteret.dk.
Forsinkede hekse og præmier
Heksekonkurrencen fik i år et noget usæd-
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vanligt forløb. Da fristen for at indlevere
hekse udløb kl. 20 var der nemlig ikke
ankommet en eneste heks. Så hvis nogen
havde været så smarte at aflever en heks
kl. 19.59, kunne de have løbet med både
første-, anden- og tredjepræmie.
Den mulighed øjnede Magnus, Anna og
Frederik, som skyndte sig at fabrikere en
heks af en bortkastet pizzabakke, døbte den
Pizzaline og satte den på bålet kl. 20.01.
Dommerkomiteen valgte herefter at
tage alle for sent indleverede hekse med
i bedømmelsen, og der kom også den
følgende halve time flere hekse snigende ud
af skoven.
Pizzaline endte med at få en tredjeplads
– ikke for det kunstneriske udtryk, men
fordi den kom først. Andenpræmien gik til

Ny korsæson
for 0.-6. klasse
Så er det tid til at synge,
hygge og lege igen om
tirsdagen for sangglade
børn fra 0.til 6.klasse.
Tirsdag den 1. september startede vi op
på en ny korsæson i Hans Tausens Kirke, og jeg glæder mig rigtig meget til at
se nye som gamle korsangere.
Spirekoret bliver hentet om tirsdagen kl. 14 på Åløkkeskolen ved indgangen til skolegården. Undervisningen
varer cirka til kl. 15, hvorefter børnene
bliver fulgt tilbage til skolen.
Børnekoret starter om tirsdagen
kl. 15.15 og slutter ca. 16.15. Sangerne
sørger selv for at komme til kirken, og
husk at vi starter til tiden med fælles
opvarmning.
PS. Der er ingen undervisning i skolernes efterårsferie, uge 42.
Efterårets kalender:
Søndag 27.9. kl. 10.30: Børnekoret
synger til gudstjenesten.
Torsdag 1.10. kl. 17: Spirekoret synger til Gud &spaghetti.
Søndag d. 1.11. kl. 10.30: Børnekoret
synger til allehelgengudstjeneste.
Søndag 29.11. kl. 16: Luciaoptog for
spire- og børnekor.
Ditte Hassing
		
dittehtk@yahoo.dk

Kostkonsulent
på Pakhusgården

Dagmar og Sofie. Deres Valgheks var sammensat af to valgplakater, og af respekt for
folkestyret besluttede grundejerforeningens
bestyrelse, at de to politikeres portrætter
ikke skulle brændes af på bålet. Men pigerne blev trods alt belønnet.
En sang for Carl Nielsen
Årets førstepræmie gik til Julie, Frederik og
Matilde, som havde fremstillet en fuldstændig klassisk heks, kaldet Olga (De bor på
Dronning Olgas Vej).
Desværre viste det sig, at de voksne
mennesker i grundejerforeningen havde
talt forbi hinanden, så den ene troede, den
anden købte præmier, med det resultat, at
der ikke var nogen. En på mange måder lidt
kikset heksekonkurrence. Vindernes navne

og adresser blev noteret, og de fik senere
deres kurve afleveret på hjemadressen.
De tre traditionelle bålsange var i år udvidet med ”Jeg ved en lærkerede” i anledning
af, at det i år er 150 år siden, komponisten
Carl Nielsen blev født.
Der blev sunget for at Åløkkekvarterets
Blandede Mandskor, der i år bestod af
sangere fra Manderevyen, Kvinderevyen og
Åløkkekoret. Samt Alex Ahrendtsen, som
var med til at synge for, mens bålet brændte
ned.
En særlig tak skal lyde til de mange, der
mødte talstærkt op til Store Brændedag,
så vi kunne samle brænde nok til bålet på
under en time. Imponerende.

Tekst: Hans Faarup

Foto: Jacob Holmegaard Faarup
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Kostkonsulent Hanne
Bjergskov har startet
samarbejde med
samarbejde med
Åløkkens Fysioterapi
og Kenneth Jensen i
Pakhusgården på Rugårdsvej 103a. Hun
er professionsbachelor i ernæring og Hanne Bjergsundhed og arbejder skov.
ud fra Sundhedsstyrelsens kostanbefalinger med fokus på små
skridt til en sundere hverdag.
- Jeg kommer med enkle og brugbare ideer til ændringer til en sundere
hverdag. Jeg mener at forandringer
ligger i det, der giver mest mening for
den enkelte og mit motto er ”sundhed er
ikke et spørgsmål om alt eller intet, men
et spørgsmål om små skridt i en sundere
retning”, siger Hanne Bjergskov. Hjemmeside: www.kostkonsulentenhanne.dk.

Annonce

Læserbrev

Bolig søges
Mit navn er Andreas Thiesson. Min
kæreste og jeg er på udkig efter en
bolig og har forelsket os i Åløkkekvarteret. Jeg er selv opvokset i dette
kvarter, og hele min famile bor der
nu, hvilket vi også håber på at kunne
komme til. Vi søger en lejelejlighed,
allerhelst en villalejelejlighed og har
et budget på ca. 6000 kr. om måneden. Vi er 24 og 25 år og studerende
ved Syddansk Universitet. Vi er meget
modne og nyder den ro og iddyl der
er i kvarteret. Hvis du kender nogen,
eller selv udlejer i kvarteret, må du
gerne kontakte os på tlf: 28 70 64 34.
Mail: andreas_thiesson@hotmail.com

Marie Franch Jensen

og Andreas Thiesson

Brænd ikke affald
af i din have
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

Her savner vi en
venstresvingsbane
Ved indkørslen til Rasmus Rasks Vej
fra Rugårdsvej er et skilt, der viser mod
kirken. Der er imidlertid ikke en venstresvingsbane på Rugårdsvej, når man
kommer kørende inde fra byen. Derimod
er der på samme sted en venstresvingsbane ned mod Mogensensvej.
Rasmus Rasks Vej er nu den naturlige indkørsel for os i villabyen, efter
at indkørslen ved Hans Tausens Kirke
er blevet spærret, så det ville være fint,
om Åløkkekvartets Trafikudvalg kunne
formå kommunen til at etablere en længe
ønsket venstresvingsbane ind til vores
kvarter.
Frank Büchmann-Møller
Thomas Overskous Vej 4
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SVAR: På det første
bestyrelsesmøde efter
sommerferien tog
Åløkkekvarterets
Grundejerforening
henvendelsen fra Frank
Büchmann-Møller op. Det blev en meget
kort diskussion, for alle gav ham ret i,
at det er en god idé. I første omgang vil
grundejerforeningen - eller Trafikudvalget - rette henvendelse til kommunen om
malede striber, men på længere sigt var
det måske bedre med et helleanlæg for at
gøre det tydeligere, hvor man skal køre.
Vi vender tilbage, når der er nyt i sagen.


Hans Faarup

sekretær i grundejerforeningen

Gud og
spaghetti
Torsdag den 1. oktober kl. 17-18.30 i
kirken. Spirekoret synger.

Juniorkonfirmander
Fra 10. september til 5. november kl.
14-15.30 for 3. klasse. Undervisningen
foregår i kirken. Vi henter og aflevere
børnene på Åløkkeskolen.
I juniorkonfirmandundervisningen lærer
børnene kirke og kristendommen at kende.
Kirken kan virke som et
fremmed sted, hvis du ikke får forklaret,
hvorfor vi gør, som vi gør. Der er gamle
ord i salmerne, og præsten går i mærkeligt tøj. Og der er mange ting i kristendommen, som er svære at forstå.
Som juniorkonfirmand i Hans Tausens Kirke kan man stille lige så mange

spørgsmål man vil, og vi vil gøre alt
hvad vi kan for også at give et svar.
Vi lægger i undervisningen vægt på
oplevelse, samvær og samtale. Der bliver
fortalt bibelhistorie og vi synger og
leger, lærer Fadervor, tegner, laver drama
og meget mere.
Undervisningsforløbet afsluttes med
en Gud og spaghettii-gudstjeneste for
forældre og søskende 5. november kl.
17-18.30. Alle er velkommen til at være
med, og man behøver ikke at være døbt
for at være juniorkonfirmand.
Tilmelding senest 10. september til
lgr@km.dk
Laila Groes og Ditte Hassing
præst og kirke- og kulturmedarbejder

I DET FRI Det er ikke
kun i præstens
have, der holdes gudstjeneste. Sådan så
det ud, da der
21. juni var
gudstjeneste
i det fri på
Brummers
Plads. Foto:
Erik Sander
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Hvad er Gud og spaghetti? Det er såmænd en
kort gudstjeneste med
efterfølgende tilbud om
fællesspisning. Spaghettigudstjenesten
er et tilbud til børnefamilier, bedsteforældre og børnebørn samt andre
interesserede. Gudstjenesten er kort og
i børnehøjde. Den bliver holdt på torsdage fire gange om året kl. 17-18.30.
Temaet for Gud og spaghetti 1.
oktober er ”seje drenge og modige piger”, og vi skal høre om modige Ruth
og seje David i fortællegudstjenesten.
Maden koster 25 kroner for voksne,
og for børn er den gratis.Tilmelding
er ikke nødvendig, men I må meget
gerne tilmelde jer til lgr@km.dk.

Laila Groes

Scrapbøger
tilbage i kirken
Kirkens scrapbøger er
nu tilbage i kirken, efter at Connie og Poul
Tornøe Knudsen i en
årrække har påtaget
sig opgaven at følge med i dagspressen, klippe ud og sætte ind i scrapbøgerne, så de lokale historier bliver
gemt for eftertiden. På menighedsrådets vegne vil jeg gerne takke for den
store indsats, de har ydet. Tak.

Karen Maigaard
formand

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

Bodil Fauerskov

Opslagstavlen

Fremlysning
Jeg har fundet et billede på ca. 2 cm
gange 4 cm. Billedet er fundet på det
lille græsareal ud for Åløkke Allé 49,
lige før man kommer til skoven - på
den side, hvor der er en lille grusvej
hen til nogle huse på Åløkke Allé.
Det forstiller en ældre herre med
briller, og det er i sort-hvid. Det er lidt
beskidt, sikkert fordi det har ligget
på jorden i et stykke tid. Jeg kunne
forestille mig, at det er tabt ud af en
pengepung, så det har sandsynligvis
en vis affektionsværdi.
Mads Schjerbech
mail: mrschjerbec@hotmail.com

Emilie,4.B, med Gopro-kamera på cykelhjelmen og klar til at filme.

Åløkkeskolen
bliver cykelglad
På Åløkkeskolen bliver skoleåret 201516 et ganske særligt skoleår – skolen
skal nemlig være cykelglad skole, og
fik kort før sommerferien mulighed
for at købe lånecykler med støtte fra
Odense Kommune.
På Åløkkeskolen er der en lang tradition
for at tilbyde eleverne kulturelle oplevelser som for eksempel teaterforestillinger.
Skolen har derfor takket ja til tilbuddet,
fordi det giver yderligere mulighed for
at bruge hele byen og de mange tilbud
Odense har, som museer, grønne områder
og sportsfaciliteter som en aktiv del af
undervisningen.

12

Den meget omtalte skolereform vægter
sådanne typer oplevelser, men mange
skoler har et transportproblem – for godt
nok er der mange tilbud, men hvordan
skal man komme frem?
På Åløkkeskolen ser man en stor fordel
i, at eleverne selv cykler til denne type
oplevelser. Det er helt indlysende, at der
er en økonomisk gevinst, men derudover
er det genialt, at vi kan integrere kravet
om øget fysisk aktivitet i skoledagen.

Connie Juel Clausen
medlem af skolebestyrelsen
på Åløkkeskolen

Søndag 27. september:

Kirkefrokost
Bøn og brunch kunne
man også kalde det,
hvis man ville være lidt
mere med på noderne.
Men vi holder fast i vores kirkefrokoster. Dem har vi cirka en gang om
måneden. Den meget lækre mad, der
serveres til frokosterne, laves af en
gruppe frivillige. Maden koster 30
kroner, og tilmelding er ikke nødvendig. 	
Laila Groes

Søndag 6. september:

Konfirmander
Kirkekaffe i præstegårdshaven.

Gudstjeneste i haven
Gudstjenesten i præstegårdshaven 23.
august blev begunstiget af lige så flot
vejr som sidste år, da vi for første gang
afholdt gudstjeneste på Prins Valdemars Vej 3. Også i år bragede sol ned.
Kirkeklokkerne slog
bedeslag med en
lydstyrke som sad vi i
kirken, og afstanden til
kirken er da også kun
ca. 100-150 meter.
Under et skyggefuldt træ spillede den
ukrainske violinspiller Ilia Skurtovskij
Solosuite af Bach som både pre- og postludium. En opfølgning af violinledsagelsen fra sidste år. Under salmerne bistod
Trine Bruun Sørensen fra menighedsrådet med de dybe toner fra sin cello.
For andet år mødte menigheden op til
gudtjeneste i det fri. Siddende ved haveborde og havestole i solen eller i skygge
under de store frugttræer, lyttende til
dagens tekster og Laila Groes’ prædiken
om Jesus, der helbreder den stumme.
Derefter var der pølser og brød grillet
af Thyge Groes og Frank Lindegård
Nielsen under andre træer. Snakken
livligt til spisningen og den efterfølgende
kaffe. Det føles som om den påbegyndte
tradition værdsættes af kirkegængerne,
som mødte godt op. Forhåbentlig finder
endnu flere vej næste år.
Og så beder vi gud om godt vejr, frit
efter Kim Larsen.

Tekst: Solveig Stroyer

Foto: Gunner Bai Andersen

Årets konfirmander
bliver budt velkommen
søndag den 6. september ved gudstjenesten
kl. 10.30. Efter gudstjenesten holder
jeg et kort opstartsmøde for konfirmander og deres forældre. Men det
betyder bestemt ikke, at gudstjenesten kun er for dem – gudstjenesten
er for alle. Tirsdag den 8. september
kl. 14.45-16 er første undervisningsdag i kirken. 
Laila Groes

Kontorhotel
i Frølageret
Korets salmesang blev akkompagneret af
Trine Bruun Sørensen på cello.

Du har måske bemærket, at der er
kommet liv i stueetagen af det gamle
frølager på hjørnet af Åløkke Allé og
Rugårdsvej. Årsagen er, at stueetagen
er blevet købt af et firma, som indretter det til et såkaldt kontorhotel. Det
vil sige, at mindre firmaer kan leje sig
ind og dermed dele udgiften til mødelokaler, reception, parkeringspladser
og køkken. 
Hans Faarup

Følg os på Facebook

Tidligere menighedsrådsformand Frank
Lindegaard Nielsen og præstegemal
Thyge Groes stod for pølserne.
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Åløkkekvarteret findes
også på Facebook.
Skriv ”Åløkke” i
søgefeltet og tilmeld
dig. Så modtager du
opdateringer, når grundejerforeningen
har nyt fra kvarteret.

Henvendelse
til kirken

Brevduen

Kirken varetager samfundets grundlæggende personregistrering - også for
personer uden for Folkekirken.
NÅR MAN FÅR ET BARN
Fødselsanmeldelsen foretages af jordemoderen. Det betyder, at gifte forældre
normalt ikke skal foretage sig noget,
før barnet skal have et navn. For ugifte
forældre gælder det, at faderskabet skal
registreres hurtigst muligt på www.borger.dk eller ved udfyldelse af en Ansvarsog Omsorgserklæring, som kirkekontoret
kan sende til moderen.
DÅB: Henvendelse til sognepræsten

Skiltet på skovstien
VED EN AF STIERNE i Åløkkekvarteret er et skilt hvorpå
der står ”Bogense 33, Centrum 3, Søhusstien 0,8” og på den
anden side af skiltet ”Jeg er Vejen, Sandheden og Livet” underskrevet Jesus.

Poul Kjærgaard,
Johannevej 13.
Gift med Pia
Haugaard Kjærgaard fra menighedsrådet

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.
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.

I KIRKENS MØDE med det moderne menneske er der et
dilemma. Kirken har et veldefineret budskab som italesættes
søndag efter søndag og der imellem. Men de fleste af nutidens
mennesker har en ret diffus tilgang til det ”åndelige”, og Gud
er vel for mange reduceret til at være et samlebegreb/ord for
alt det vi ikke helt kan forstå eller forklare, spørgsmål om
evigheden, liv og død, kærlighed/had osv. Hvis kirken skal
være rummelig, skal den altså rumme både den meget bibeltro
troende og den søgende, som er på vej og ikke har fundet
et veldefineret ståsted, men vil bruge kirken som et rum for
fordybelse og refleksion.
JEG ER SELV ny i Åløkkeområdet, men har oplevet kirken
som noget meget positivt (må dog med en smule skam indrømme, at jeg ikke er kommet der så tit). Jeg har dog ved flere
lejligheder nydt de fine fysiske rammer som kirken giver og
også det fællesskab. som jeg oplever inden for disse rammer.
Hans Tausens Kirke er jo ikke blot en bygning. Kirken er i høj
grad også mennesker, som ønsker glæde, inspiration og et fungerende, levende fællesskab. I Hans Tausens Kirke har man
blandt andet prøvet ”at åbne kirken op” ved hjælp af friluftsgudstjenester med jazzmusik, foredrag af spændende mennesker, onsdagscafé, børnegudstjenester, gudstjenester hvor
menigheden inddrages med tekstoplæsning og meget mere.

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.

Jeg glæder mig til at komme i Hans Tausens Kirke i fremtiden.

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

SE OGSÅ www.hanstausenssogn.dk

Professionel lyd og billede

HAR DU DRØMMEN??
SÅ LAVER
VIDRØMMEN??
BADEVÆRELSET
HAR
DU
Vi sørger
for VVS,
murer, tømrer, el og maler.
SÅ LAVER VI BADEVÆRELSET
rarbejde

Vi tilbyder salg, installation, udlejning og service
til erhverv og offentlige kunder i hele Danmark.
Projektorer og lærreder
Interaktive tavler
Rumstyringssystemer
Digital skiltning

HVILKEN OPLYSNING der er vigtigst afhænger nok af
øjnene der ser ... men skiltet afspejler ganske godt, at der er en
verden til forskel på det vi kan måle og som kaldes facts og så
det mere abstrakte, det som kan være svært at sætte ord på og
som vi ikke helt begriber.

Storskærme
Videokonference
Lydanlæg
LED bander

lage

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

ENERGIVEJLEDNING UDFØRES

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

rarbejde
Blikkenslage
udføres

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

Svendborgvej 39 - 5260 Odense S
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Dengang i Åløkkekvarteret

Dødsf

Kender du brændselsforretningen?
Vivi Ann Rugbæk, der
bor på Rugårdsvej, har
fundet et gammelt foto.
- Mine bedsteforældre
er stående til venstre.
Jeg vil tro, billedet er af
bestyrelsen med hustru.
Det, jeg er interesseret
i at vide, er, hvornår
begyndte og slutttede
Bolbro Brændselsforretning? Hun mener selv,
billedet er fra 1928. Og
hvor er det taget henne?
Mail til: Kureren@
aaloekkekvarteret.dk.
Og så vil vi opfordre
alle andre med gode
historier eller billeder af
ældre dato til at sende
dem til Kuréren, så vi
kan fortælle om livet ...
dengang i Åløkkekvarteret. 
Hans Faarup

Dåb
24. maj: Christian Algren Sandbeck,
Kanalvej 152
31. maj: Ivette Elin Josefine Bundgaard Altino, Åløkke Allé 20
6. juni: Hedvig Ladegaard Bentsen,
Kong Georgs Vej 25 st th,
21. juni: Columbus Stente Feldborg
Holt, Ny Kongevej 46
12. juli: Magnus Gottlieb Grensteen,
Rugårdsvej 96
12. juli: Vilma Appelgren Grundsø,
Grønløkkevej 17 1.tv.

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.

18. juli: Mille Tang, Åløkke Allé 10,
1. th.
15. august: Theo Dannerfjord
Skaarup, Kong Georgs Vej 19, st. th.

Dødsfald
John Peter Axel Harritsø 64 år
Elias Kjelstrup Fredgaard 0 år
Alex Petersen 65 år
Jørgen Lorenzen 65 år
Asta Hansen 94 år

ORGANIST: Irina V. Natius.
Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby.
Tlf. 40 41 48 42
Mail: irinanatius@gmail.com
KIRKE- OG
KULTURMEDARBEDER:
Ditte Hassing
Tlf. 23 20 55 72
Mail: dittehtk@yahoo.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Karen Maigaard
Brummers Plads 24, 2, 5000 Odense C
Telefon: 66 13 38 45
KIRKEVÆRGE:
Søren Michael Nielsen
Østre Stationsvej 42, 1, 5000 Odense C
Telefon: 65 91 01 42
KIRKEBIL: Ældre, svagelige og
gangebesværede kan til gudstjenester
og møder blive kørt til og fra kirken.
Kirken betaler. Ring til kirkekontoret.
Ved søndagsgudstjeneste senest fredag
kl. 13.30-15.30 på 66 12 87 04, eller
til sognepræst Laila Groes.
KIRKEN PÅ NETTET:
www.hanstausenssogn.dk

66166766.indd 1
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KUREREN
KALENDEREN

SEPTEMBER
6: Opstartmøde for Manderevy i
Åasen kl. 19.
7: Åløkkekoret opstart i kirken
Nr. 7
1
Udgives i Hans Tausens Sogn
kl.19.
September 2012 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret
9: Onsdagscafé åbner med Viggo Lind kl. 14.30-16.30
16: Hårby-musikanter i Ons- I dette nu
dagscaféen kl. 14.30-16.30
Trafikmøde
20: Høstgudstjeneste i kirken kl.
10.30
Basstjerne i
23: Ellen Oppenhejm i Onsdags
Høstgudstje
caféen kl. 14.30-16.30
24: Carl Nielsen-koncert med 
Svar i trafikh
MandHatten kl 19.30 i kirken. 
30: Vægterhistorier i Onsdags- Foredrag om

caféen kl. 14.30-16.30

Deres hekse


OKTOBER
senio
7. Festaften i Onsdagscaféen kl.Sidste

17.30
Besøg fra U
14: Zama-Zulu Shange i Ons- 
Interview me
dagscaféen kl. 14.30-16.30
21: Amish-historier i Onsdags- præsten (de
caféen kl. 14.30-16.30
Menighedsr
28: Argentinske historier i Ons- 
dagscaféen kl. 14.30-16.30
Dåb og døds
29: Koncert med Christian Brock
Kvinderevy
og Jonathan Christensen i kirken

kl. 19.30

NOVEMBER
4: Islandske historier i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
8: Børneteaterforestilling ”Adam
Speciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister !
og Eva” i kirken kl. 15.
11: Papirklipper Jarlstrøm i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
18: Om modersmålet i OnsdagsProfessionel behandling og træningsplanlægning
caféen kl. 14.30-16.30
25: Revyløjer i Onsdagscaféen
Tlf.: 36 89 66 66
kl. 14.30-16.30
Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk

Åløkkens Fysioterapi

Har du vand i kælderen?

100/20 Mbit/s

Et af Danmarks hurtigste
Internet til prisen.

50/10 Mbit/s
Mail til: vandikaelderen@gmail.com

for kun 269,- kr. pr. måned!!

Skriv navn og adresse samt dato for
hvornår, du havde vand i kælderen.
For at hjælpe vandselskabet med at
løse problemerne, vil Åløkkekvarterets Grundejerforening gerne have et
overblik over, hvor galt det står til med
oversvømmelser i kvarteret.

Tak for hjælpen

(gratis i oprettelse)

kr. 219,- (pr. måned)
(GRATIS oprettelse)

25/5 Mbit/s
kr. 169,- (pr. måned)

Tlf.: 70 13 03 39

www.nal-medienet.dk

(GRATIS oprettelse)

2/0,5 Mbit/s
kr. 119,- (pr. måned)
(GRATIS oprettelse)

D in fo rbin d else til

fremti d en

