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Hvilken vej skal vi køre?
Flere henvendelser fra beboere får
grundejerforeningen til at vende, hvilke trafikløsninger, vi skal arbejde på
den kommende tid.
I seneste nummer af
Kuréren beskrev vi,
hvordan politikerne
i By- og Kulturudvalget har sagt
nej til at anlægge
Mellemgaden på det
nedlagte havnespor mellem Åløkke Allé
og Gammelsø.
I den forbindelse opfordrede vi jer
til at give jeres mening til kende om,
hvorvidt vi fortsat skal arbejde for den
løsning, som vi har døbt Mellemgaden,
eller om vi skal bruge kræfterne på andre
trafikløsninger for kvarteret.
Vi har fået fem reaktioner fra beboere.
Alle fem opfordrer os til at fortsætte
arbejdet med Mellemgaden. Ingen har
skrevet eller henvendt sig til os med
opfordring til at opgive arbejdet.
Flere køer i kvarteret
Siden sidst har vi kunne observere, at der
er kommet længere bilkøer på Åløkke
Allé og Toldbodgade efter sommerferien.
Faktisk så meget, at DR P4 Fyn nærmest
som fast indslag hver morgen nævner, at
der er kø på Åløkke Allé og Grønløkkevej.
Vi har også bemærket helikoptere, der
hænger over området. Vi ved det ikke,
men gætter på, at de er sendt op for at
registrere trafikudviklingen, som har
flere årsager. Blandt andet lukningen af
Thomas B. Thriges Gade og den midlertidige ensretning af Rismarksbroen,
mens den repareres.
P-søgeringen
Ville Mellemgaden have kunnet hjælpe
på den situation? Det diskuterede vi på
det seneste bestyrelsesmøde i Åløkkekvarterets Grundejerforening. Meningerne var delte.
Et andet forslag kunne være at arbejde
for at gøre den såkaldte P-søgering til en
ægte søgering og ikke bare en tæt trafikeret gennemkørselsvej. Åløkke Allé,
Toldbodgade og Grønløkkevej er en del
af denne P-søgering, hvis formål er, at
bilisterne skal køre rundt om bymidten
og finde en p-plads tæt på deres destination.
Som vi ser det, fungerer P-søgeringen
ikke på den måde i dag. Men hvad nu

Sådan kan det se ud om morgenen, når man forsøger at køre ud fra Dronning Olgas
Vej. Her når der at blive rødt, uden at det var muligt at køre over krydset.
Foto: Stephan Brandt
hvis man ensrettede trafikken og ”brød”
ringen flere steder, så gennemkørende
bilister tvinges ud på Ring 2?
Aktuelle problemer
Vi har også observeret følgende:
- At højresvingende lastbiler i krydset ved Åløkke Allé-Toldbodgade er
uhyggeligt tæt på holdende cyklister på
cykelstien.
- At der køres over for rødt ved det nye
lyskryds på Grønløkkevej, mens cyklister
og fodgængere er på vej over.
- At alt for mange venstresvingende
bilister i krydset Rugårdsvej-Åløkke
Allé tager chancen og kører ud i krydset
uden at være sikker på, at de kan komme
igennem. Med det resultat, at bilerne
holder i krydset og spærrer for dem, der
får grønt lys.
- At det samme sker for i krydset ved
Åløkke Allé-Toldbodgade, hvorved det
kan være svært at komme ud fra Dronning Olgas Vej om morgenen, fordi
krydset er fyldt op med biler.
- At lastbiler, der skal ind til marcipanfabrikken i myldretiden blokerer trafikken i flere minutter.
Hvad gør vi nu?
Så hvad skal vi tage fat i? Skal vi bede
politiet rykke ud med bødeblokke? Skal
vi forsøge at tage Mellemgaden op igen?
Eventuelt med juraen i hånden? Eller
skal vi holde kommunen op på dens egne
trafikplaner og hjælpe den med at arbejde
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Morgenudsigt fra Toldbodgade op mod
Åløkke Allé. Køen kan strække sig helt
ned til Gammelsø. Foto: Stephan Brandt
for P-søgering og cykelstier?
For at afklare dette, har grundejerforeningen indkaldt til et møde med
Trafikgruppen. Trafikgruppen er en kreds
af aktive beboere, som er helt fokuseret
på trafikløsninger og samarbejder med
grundejerforeningen, der også har andre
formål at gå op i.Hvad der kommer ud
af det møde, kan vi forhåbentlig fortælle
om i næste nummer af Kuréren.
Indtil da er I meget velkomne til stadig
at byde ind med trafikproblemer og mulige løsninger samt alle mulige kommentarer om trafikken i kvarteret ved at maile
til: myhr@nal-net.dk.
Carsten Myhr og Hans Faarup
Åløkkekvarterets Grundejerforening

www.åløkkekvarteret.dk
BESTYRELSEN
Formand: Carsten Myhr
Johannevej 4, 66 11 33 12
mail: myhr@nal-net.dk

stuekoncert
i kirken
Torsdag 29. oktober 2015
kl. 19.30
i Hans Tausens Kirke
- Gratis entré -

Næstformand: Peer Jochumsen
Ambrosius Stubs Vej 2
Kasserer: Alexander Danker
Johannevej 3, 40 56 09 06
alexanderdanker@hotmail.com

En del af den landsdækkende spil dansk dag, se www.spildansk.dk

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

Med Jonathan Christensen
og Christian Brock

KONTINGENT
200 kroner årligt pr. husstand, både
ejere og lejere kan blive medlemmer. Meld dig ind på mail:
alexanderdanker@hotmail.com

Der serveres ost og rødvin
Pris kr. 25,-

VELKOMMEN Har du fået nye
naboer? Fortæl os det, så kikker vi
forbi med et velkomstbrev.

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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Ansættelse af
ny organist
Menighedsrådet har
sandsynligvis allerede
ansat en ny organist,
når du læser dette.
Fristen for ansøgninger udløb 18. september, og der kom
10 ansøgninger. Ansættelsessamtalerne finder sted 26. september, og
menighedsrådet holder ekstraordinært
møde 28. september for at træffe beslutning om, hvem vi skal samarbejde
med fremover.
Navnet offentliggøres på kirkens
hjemmeside, når vi ved det.

Karen Maigaard

formand for menighedsrådet
Hyggestemning fra halloween i Åløkkeskoven 201. Foto: Andreas R. Ditlevsen

Halloween i skoven
Tid: Lørdag den 31. oktober fra kl. 18
til 20.30.
Sted: Åløkkeskoven. Gå ind gennem
skovbrynet ved Mogensensvej eller det
lille Åløkkevænge.
Halloween er en sammentrækning af et
engelske ”all-hallow-even” som et gammelt udtryk for ”alle helgeners aften” –
aftenen før allehelgensdag.
I Åløkkekvarteret har vi i en årrække
fejret halloween den sidste dag i oktober,
som altså i år falder på en lørdag.
De seneste år har Åløkke Skovlaug stået bag med økonomisk støtte fra grundejerforeningen. Således også i år.
Åløkkeskolen og institutionerne i området deltager meget flittigt med at skære
græskar ud til at pynte op med i skoven.
De lokale spejdere og andre frivillige
plejer at hjælpe med at stille græskar og

lygter op på skovstierne
Klokken 18 er alle græskar og øvrige
lys tændt og man kan vandre gennem
skoven og lade sig forskrække af de
uhyggelige hoveder. Ved bålpladsen vil
der være salg af kakao for både børn og
voksne.
I fjor blev der skræmt ekstra godt igennem i den mørke skov, fordi vi fik hjælp
af nogle rollespillere. Vi ved endnu ikke,
om de også stiller op i år … eller om det
er ægte monstre fra skovens dunkle dyb,
der kan finde på at chokere os, når vi går
ad de lysende stier ned mod bålpladsen.
Har du lyst til at hjælpe med opstilling
og/eller oprydning, må du meget gerne
maile til Henrik Kjær Larsen på henrik.
larsen@triatlon.dk.

Åløkke Skovlaug

v/Henrik Kjær Larsen

Skråning bliver ikke ændret
Gennem nogle måneder har
nedkørslen til Langesøstien på Rugårdsvej været
lukket, fordi kommunen
er i færd med at renovere
undersiden af jernbanebroen. I forbindelse med det arbejde, bliver der også set på
nedkørslen med hårnålesvinget på den
nordsiden af Rugårdsvej.
- Den bliver repareret ved hjælp af for-

stærkning og dræning af bærelaget. Der
bliver således ikke ændret på selve skråningen. Vi håber at kunne lave reparationerne i forlængelse af broreparationen,
så der ikke er behov for spærring af stien
i to omgange, oplyser landskabsarkitekt
Peter Kaas Nielsen.
Det gør han i et svar til grundejerforeningen, der har bedt om at blive holdt
orienteret om projektet.  Hans Faarup
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Rampesnak med
motorbådsfolket
I bestræbelserne på at
få etableret en rampe,
hvorfra beboere i
Åløkkekvarteret
kan sætte en båd i
vandet, har medlemmer
af grundejerforeningens bestyrelse
besøgt motorbådshavnen på Kanalvej
sammen med en kommunal embedsmand.
Vi vil gerne samarbejde med
motorbådsfolkene om at anlægge en
rampe i forbindelse med havnen, men
det er lidt uklart, hvem der egentlig
ejer jorden omkring den lille havn.
Det skulle gerne være afklaret inden
næste Kuréren.
Grundejerforeningens bådelaug
arbejder videre med båderampen, der
måske kan etableres i samarbejde
med brandvæsenet og forskellige
foreninger eller virksomheder i
området, der kunne have interesse i et
sted, hvorfra man hurtigt og nemt kan
sætte en båd i vandet.
Vi skal også have en entreprenør til
at give et tilbud på arbejdet, og så er
der mulighed for at søge om midler
fra kommunens forstadspulje 2016
inden 1. november. Forstadspuljen er
på 9,2 millioner kroner, og kan søges
til projekter uden for bymidten. Både
Åløkkekvarteret og Kanalvej er lige
akkurat uden for bymidten.

Hans Faarup

Hvad med
venstresving?
I seneste nummer
af Kuréren foreslog en beboer i
Dæhnfeldts Villaby
at male en venstresvingsbås for de
bilister, der kører ud ad Rugårdsvej og
skal dreje ind til Rasmus Rasks Vej.
Kommunen har reageret hurtigt på
henvendelsen. Først med et afslag,
men efter moden overvejelse kom der
en ny mail fra kommunens folk på
området. En løsning kunne være at
male den eksisterende bås om, så der
bliver plads til både dem, der kommer
fra Tarup og skal svinge til venstre ad
Mogensensvej samt dem, der kommer
fra byen og for eksempel skal ind til
Dæhnfeldts Villaby.
Grundejerforeningen foreslår, at
man stiller en helle eller to op, så
båsen også kan ses, hvis vejen er
dækket af sne. Det tager vi op, når
vi mødes med kommunens folk om
sagen.

Carsten Myhr
Åløkkekvarterets
Grundejerforening

Hans Tausens Kirke
Søndag den 8. november 2015 kl. 15
Fri entré
Syndefaldet - så alle kan forstå det
En næsten ordløs musikperformance ”ADAM & EVA” for alle over 0 år

Medlemmer søges
Grundejerforeningen har
omkring 430 medlemmer, men vi vil gerne
komme op på 500. Derfor stemmer vi dørklokker i disse måneder. Tag godt imod
vores bestyrelsesmedlem, der kigger
forbi dit hjem.

Grundejerforeningen

”ADAM & EVA” opføres som et magisk lydmaleri, der lokker himmel, jord, dyr og
mennesker frem. Forestillingen slutter med Adams og Evas vej til erkendelse,
indsigt og udvisning af Edens Have. Undervejs er hele verden blevet skabt for
øjnene og ørerne af tilskuerne.
Adam og Eva har givet navne til dyrene og sunget sig frem til, at det er risikoen
værd at nappe et enkelt æble.
www.tineskau.dk
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KLUB Å-fri - Åløkkekvarterets klub for de store børn, har skudt en ny sæson i gang med en tur i Løvens Hule. En aften med godt
humør og masser af leg og ikke mindst de tre S’er: Sved, slush-ice og slik. Der var godt fremmøde idet 99 procent af klubbens
medlemmer mødte op. I løbet af året er der klubaften hver tirsdag kl. 18.30-21.00. Indimellem arrangeres ture ud af huset. Det
kan være biograf, en tur i fodboldfabrikken eller som denne dag i Løvens Hule. Alle børn i Åløkkekvarteret er velkomne i klubben, også selvom man ikke går på Åløkkeskolen. Klubben er primært for børn i 5. og 6. klasse. De gamle 6. klasser kan fortsætte
i klubben det første halvår i 7., og de kommende 5. klasser kan deltage det sidste halvår de går i 4. klasse. Tekst og foto: Connie
Juel Clausen

Vær en god nabo
... og vær god ved din hund.
Lad den ikke stå og gø i timevis
ude i haven. Måske kan du ikke
selv høre det. Men det er der
mange andre, der kan.
Med venlig hilsen
Åløkkekvarterets
Grundejerforening
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Seniorudfl

Udflugt til Kongernes
Beretning fra seniorudflugten i Hans
Tausens Sogn , torsdag den 20. august.
Præcis på slaget kl. 7.45 kørte vi med bussen mod Middelfart, hvor vi holdt på den
sædvanlige gode rasteplads for at indtage et
rundstykke med kaffe til og vi fik også en
lille opstrammer.
Kort forinden havde vi samlet vor guide
Jørgen Dahl op. Han fortalte om, at han
havde overværet den nye bros indvielse 20.
oktober 1970. På vej til Give så vi skilte
mod Hærvejen og Givskud Zoo.
Give-Egnens Museum
Vi ankom i strålende solskin til Give-Egnens Museum. Da vi stod ud af bussen, så
vi først en lille samling får, der havde et
lille stråtækt ”shelter”, hvor de kunne søge
ly i dårligt vejr.
Mange af områdets middelalderkirker var
blevet nedlagt, og mange træer blev fældet,
og dette gav grobund for lyngen. For halv-

andet hundrede år siden var egnen omkring
Give domineret af heden. De få folk, som
levede her, var nøjsomme hedebønder.
Etableringen af jernbanen blev af meget
stor betydning, især for de små landsbyer.
Opdyrkning af jorden skete efter
1860’erne, hvor E.M. Dalgas blev rådgiver
for, hvordan jorden skulle dyrkes i vekseldrift, og i 1866 blev Hedeselskabet grundlagt. Det havde som mål opdyrkning og
tilplantning på heden.
Museets udstillinger blev lidt af en
tidsrejse, og gav et meget fint indblik i
hedebondens liv og et sjældent indblik i
vor fortid, hvor vi kommer fra, hvis vi er
opvokset på landet.
Det slidsomme liv
En guide havde taget en helt række redskaber fra samlingerne for at vise hedebondens
slidsomme liv, og hvordan udtrykket genbrug blev anvendt til det yderste. Legeting
til børn var enkle og for eksempel kunne
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”ønskebenet” fra en gås laves om til en lille
dukkestol.
På museet er der en permanent udstilling, der viser livet for hedebonden. Vi så
en plejl, hvor træet skulle være solidt, og
derfor blev lavet af en trærod. Man anvendte den til at tærske med for at få kernerne
udskilt fra stråene. Plejlen blev senere udskiftet med et håndsving til et tærskeværk,
der også blev demonstreret.
Fortidens redskaber
Vi blev delt i to hold og blev ført ind på
hedebondens gårdsplads, hvor der var en
arbejdsvogn samt en mere statelig vogn,
og derefter ind i bondens små stuer. Der
var også en stol til bedstemor/bedstefar og
lysedugen (hvid for at lyse op i den mørke
stue) var placeret på langbordet.
I køkkenet var henkogningsglas, kødhakkemaskinen og bønnesnittemaskinen placeret. I tallerkenrækken var det fine porcelæn
placeret, blandt andet Blå Olga. I stalden fik

flugt 2015

s Jelling
vi forevist alle fortidens redskaber.
I det historiske køkken blev der minsandten lavet vafler, og her så vi et vendbart
vaffeljern i funktion. Én ting er sikkert,
man skal ikke røre med hænderne på et
gammelt støbejernskomfur, der er i brug,
man benytter en lang krog til alle bevægelser. Vi fik dejlige smagsprøver på vafler,
hvor opskriften også indeholdt lidt gær og
vanillesukker, så de var meget smagfulde
og luftige.
Der blev også nævnt, at i køkkenet huserede kvinderne, men mændene kunne dog
hjælpe med at få fyldt brændekurven op.
Museet havde også indrettet små tableauer,
hvor vi så eksempler på en købmandsforretning med alle de gamle ting, hvoraf vi
stadig husker mange af tingene. Der var en
æggebakke i træ, for dengang kunne man
bytte sig til ting man manglede, og hver
måned blev man noteret i en kontrabog.
Der var naturligvis ”workshops” for andre
erhverv, blandt andet en lille telefoncentral.

Der var opført en herlig skolestue med
pulte og tavler, og en særudstilling ”Godt
brugt i skolen” viste anskuelsestavler,
landkort fortalt gennem datidens dygtigste
tegnere. Vi husker alle de flotte biologi- og
zoologiplancher fra vor skoletid.
I en lille montre var der hyldest til dragon
Niels Kjeldsen. 28. februar 1864 blev Niels
Kjeldsen og et par andre danske dragoner
angrebet af dobbelt så mange preussiske
husarer. Hans kammerater overgav sig, men
Niels Kjeldsen ville ikke opgive og endte
med at blive dræbt. Der var desuden udstillet en rigtig flot dragonhjelm.
Til sidst var der kun kort tid til at se bese
den smukke klosterhave med krydderurter
og den smukke plante kartebolle, før det
var tid til at stige på bussen igen.
Frokost på Skovdal Kro
Kroen ligger rigtig flot ved Fårup Sø. Vi fik
serveret flæskesteg med grøntsager (lige
tilpas sprøde og dejligt krydrede), desserten
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var citronfromage, som vi kender det, når
det er allerbedst med lidt flødeskum p å
toppen. På køreturen til/fra Skovdal kunne
vi se søen med et 15 meter langt vikingeskib (Jelling Orm).
Jelling
Vi ankom til Jelling ved 14-tiden og her
fik en hel times foredrag af en af museets
arkæologer.
I 1994 opnåede Jelling, som det første
danske sted, den store ære at komme på
Unescos liste over de mest bevaringsværdige kultur- eller naturarvssteder (på linje
med Akropolis og pyramiderne). Christiansfeld, som vi besøgte på udflugten i 2014,
er lige kommet på listen.
Vi fik historien om Gorm den Gamle,
Harald Blåtand og Svend Tveskæg og fik
genopfrisket hvorfor Harald Blåtand blev
upopulær, da han indførte kristendommen
i stedet for asa-troen. Vi så også en kopi af
det lille Jellingbæger; originalen, som er på

Seniorudflugt 2015

Kongernes
Jelling
Nationalmuseet, blev fundet i Nordhøjen
i 1820.
Runestenene blev nøje beskrevet, og
hvor var de flotte med farvelægningen
på. Og så fik vi historien om de seneste
fund, blandt andet den ca. 350 meter lange skibssætning, som er en række sten,
der danner et skib, med dette kunne den
afdøde sejle til gudernes Valhal. Alt tyder
på, at skibssætningen, som var i området
før de to høje og kirken, er skabt som et
gravminde for Gorm den Gamle.
I 960’erne blev der bygget et halvanden kilometer langt og 3-4 meter
højt palisadehegn (i dag markeret med
hvide betonsøjler) omkring Jelling, og
når man er ser på hele området, må de
dengang have haft kendskab til geometri
og Pythagoras’ sætning om retvinklede
trekanter.
Kristusfiguren på den store sten er den
ældste bevarede i Norden, og som vi
også finder på vor pas.
Desuden slangen som bider sig selv i
halen (ligesom Midgårdsormen) og løven
med gribekløer,
Kirken
For at vise overgangen til sin nye tro
rejste Harald Blåtand en trækirke som
brændte. Men arkæologerne har fundet
et gravkammer. Den nuværende kirke er
bygget cirka år 1100, og de gamle knogler ligger nu i et metalskrin og markeret
i kirken med et lille stykke sterling sølv i
den ubrudte linje i det kors, som er markeret i gulvet (udført af kunstneren Jørn
Larsen, der har stået for al udsmykningen
samt nyt inventar inklusive den smukke
belysning).
Hvor er det dejligt at se, at det er
lykkedes at mixe nyt og gammelt, når
man tænker på, at det drejer sig om en
gammel frådstenskirke, samt at der skal
inkorporeres smukke kalkmalerier, en
gammel prædikestol og apostelfigurer i
kirken. Kirken gav bestemt indtryk af ro
og enkelhed, uden at overdøve de gamle,
smukke ting.
Byens Hus
Herefter gik turen til Byens Hus, hvor
der blev serveret kaffe/te og dertil boller

og chokoladekage i Byens Café.
Preben Skou, bestyrelsesformand for
Jelling Bryggeri, fortalte om den lange
proces med etableringen af Byens Hus,
der blev indviet 10/10-2010 kl. 10.10, og
dels de forskellige funktioner og grupper, der er i huset nu. Meget er drevet af
frivillig arbejdskraft. Jelling Bibliotek
fylder næsten halvdelen af pladsen, men
der er også plads til Byens Bio, Lokalhistorisk Arkiv, Kunstforening og ikke
mindst Jelling Bryggeri. Selvom Jelling
er en lille by, er der endda to bryggerier.
Vi kunne se Jelling Bryggeris kobberkedler fra cafeen, og efter foredraget
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fik vi mulighed for at nyde bryggeriets
smagfulde øl.
Preben Skou nævnte også Jelling
Musikfestival, som har haft mange
internationale kunstnere til at optræde.
Elton John kom med privatfly til Billund
og derefter med helikopter til Jelling! En
stor festival med ca. 30.000 deltagere.
På hjemturen til Fyn så vi mejetærskere i fuld sving, og endnu engang takker
vi de ansvarlige for en ualmindelig
dejlig tur.



Tekst: Jette Stoksted og
Søren Michael Nielsen

Slutgudstjeneste
for babyer
Lørdag 31. oktober
kl. 10 er der afslutningsgudstjeneste for
babyer og mødre, der
har deltaget på babysalmesangsholdet i efteråret. Gudstjenesten er for alle interesserede, men
særlig velkomne er fædre, søskende
og bedsteforældre samt anden familie
til de små.
Efter gudstjenesten vil der være
mulighed for en hyggelig snak og en
kop kaffe i menighedssalen.
Ditte Hassing
Kirke - og kulturmedarbejder

Til allehelgen mindes
vi dem, der døde i år
Hans Tausens Kirke 1. november kl.
10.30
Allehelgen falder altid
første søndag i november. Det er en søndag
til minde om vore kære
døde. Gudstjenesten

allehelgensdag skaber gennem bønner
og salmer og prædiken plads til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. Vi
læser navnene op på dem, vi her hos os
har mistet siden sidste allehelgen, og vi
tænder lys for dem. Der er også mulighed for selv at tænde lys.

Laila Groes

Køb lammekød

Kirken er de mennesker,
der bruger den
Rådet møder menigheden
Menighedsrådet inviterer
til inspirationsaften 19.
november kl. 19-21 i
kirken. I rådet vil vi gerne hente inspiration fra
menigheden til det arbejde, vi er i gang
med i denne valgperiode. Der er nyvalg
igen i 2016.
Mødet er også et officielt menighedsmøde, hvor vi vil fortælle om det arbejde,
vi har udført og det, vi gerne vil i gang
med. Vi fremlægger regnskab og budget,
så alle får indsigt i, hvad der er at gøre
med i det kirkelige arbejde i Hans Tausens Sogn.

Åløkke Fåreholderlaug slagter tre lam
mandag den 26. oktober. Det giver
mulighed for, at seks personer kan
købe et halvt lam på ca. 10 kilo. Kan
afhentes fredag den 30. oktober.
Prisen er 50 kroner pr. kilo + slagteomkostninger.
Henvendelse: Gustav Johannesen
Dronning Olgas Vej 15
66 11 46 79 eller 31 14 23 06

Følg os på Facebook
Hans Tausens Kirkes grundsten.
Der kommer program i det næste
nummer af Kuréren.



Karen Maigaard
formand for menighedsrådet
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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.

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
Søndag 11. oktober kl. 10.30
19. søndag efter trinitatis.
Markus 2,1-17; Jesus helbreder en
lam. Laila Groes.
Søndag 18. oktober kl. 10.30
20. søndag efter trinitatis.
Mattæus 22,1-14; Lignelsen om kongesønnens bryllup. Kirkefrokost. Pris
for maden er 30 kr. Laila Groes.
Søndag 25. oktober kl. 10.30
21. søndag efter trinitatis.
Johannes 4.46-53; Den kongelige
embedsmands søn. Regina Ljung.
Lørdag 31. oktober
Kl. 10.30: Gudstjeneste og afslutning
for babysalmesang.
Kl. 14: Dåbsgudstjeneste
Søndag 1. november kl. 10.30
Allehelgensdag. Se omtale i bladet.
Mattæus 5,1-12; Jesus saligpriser dem
der sørger. På denne søndag mindes vi
dem, vi ikke længere har i vor midte.
Og vi tænder lys og læser navnene på
dem, der i hos os er døde siden sidste
allehelgen. Børnekoret synger ved
gudstjenesten. Laila Groes

Sådan kan en skolemotionsdag også se ud. Billedet er fra optagelerne til en video om
multisportscentret, der kan se på Ojjk.dk

Motionsdag i
multisportscenter
Den nye skolereform skaber bedre
kontakt til foreningerne. 360 elever
til motionsdag i nordeuropas største
nyåbnede kamp- og multisportscenter
i Åløkkekvarteret.

følge af, at den nu et år gamle skolereform tilskynder skolerne til at finde
samarbejdspartnere i lokalområdets
foreningsliv.
Odense Sportscentrum er netop åbnet
som Nordeuropas største kamp- og multisportscenter med over 23 stilarter med
alt fra karate til ninjitsu. Det nye cirka
6000 kvadratmeter store center ligger på
Thorslundsvej ved Næsbyvej.
Vi ønsker at vise, atsamarbejdet mellem folkeskolen og foreninger sagtens
kan fungere. 360 unge mennesker får sig
en kanon oplevelse i Nordeuropas største
kampsportscenter lige her, midt i lille
Danmark.

Kenneth Jensen, Åløkke Fysioterapi
Udvalget for skole og forenings
samarbejdet i Odense Sportscentrum

Søndag 8. november
Ingen gudstjeneste. Se i stedet torsdag.

Der er mange holdninger til den nye
skolereform, men her er et eksempel på,
at den skaber fælles projekter mellem
skoler og foreningslivet.
Fredag den 9. oktober fra klokken 8.45
til 13.30 skal 360 elever fra 7. til 9. klasse på Tarup Skole og Vestre skole ud at
prøve kræfter med en helt ny og anderledes motionsdag. Arrangementet er unikt
her i Danmark, og aldrig før har så mange elever i folkeskoleregi skullet prøve
kræfter med kampsport på én gang.
Samarbejdet mellem skolerne og
Odense Sportscentrum er opstået som

Søndag 15. november kl. 10.30
24. søndag efter trinitatis. Mattæus
9,18-26; Synagogeforstanderens datter
kirkefrokost. Pris 30 kr. Laila Groes

Spil dansk-dag i Seniorhuset

Allehelgens søndag kl. 13
Døvegudstjeneste
Torsdag 5. november kl. 17
Gud og spaghetti og afslutning juniorkonfirmanderne. Se omtale i bladet.
Laila Groes.

Søndag 22. november kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret. Mattæus
23.31-46; Når Menneskesønnens
kommer. Aage Møller.
(Fortsættes næste side)

Kom til Spil Dansk i Seniorhus Odense, Toldbodgade 5-7, torsdag den 29.
oktober kl. 14. Igen i år markere vi spil
dansk-dagen med en hyggelig eftermiddag med danske toner. Alle er velkomne.
Pris for underholdning med kaffe og
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kage er 30 kroner. Billetter kan købes i
vores reception fra 5. oktober. Se hele
programmet på www.seniorhusodense.
dk. 

Erik Broby Hansen

Daglig leder, Seniorhus Odense

Lappeløsning
på vænge

Det er dette skilt, der viser, at man nu kører ind i en miljøzone. Foto: Miljøzone.dk

Kun få miljøsyndere
blandt lastbilerne
Grundejerforeningen har fået en del
henvendelser fra beboere, som følger sig plaget af osende og larmende
lastbiler, der ikke har noget at gøre i
kvarteret, og som kunne køre andre
ruter, hvor de ikke vil genere.
Kan vi være sikre på, at
lastbilerne har det partikelfilter, de skal have
på, for at måtte køre
gennem vores kvarter,
der er en såkaldt miljøzone.
Det har vi spurgt om hos Sydøstjyllands
Politis Tungtvognscenter Syd i Vejle,
som også dækker Fyn.
Her oplyser konsulent Lars Frische Jensen, at ud over København er

Odenses miljøzone den mest kontrollerede i Danmark. Politiet er i besiddelse
af mobilt måleudstyr, så man på stedet
kan kontrollere lastbilerne og deres
udstødningspartikler. Han oplyser, at det
forekommer, at de afslører en miljøsynde
i Odense. Men det er meget sjældent.
Der er indført miljøzoner i København,
på Frederiksberg, i Aalborg, Aarhus og
Odense. Her skal dieseldrevne lastbiler
og busser med en totalvægt på over 3,5
ton være forsynet med et særligt miljøzonemærke får at få lov til at køre. Mærket
gives, hvis køretøjet opfylder særligt lave
krav til partikeludslip, eller har partikelfilter.

Hans Faarup
 Åløkkekvarterets Grundejerforening

Det lille Åløkkevænge
ned mod skoven er
blevet asfalteret, så de
grimme huller er knap
så slemme. Lapperne skal
ligge i to år, men grundejerforeningen giver beboerne ret i, at løsningen
ikke er videre pæn. Vi ser, hvad der
kan køres. I den forbindelse beder en
beboer på vænget os viderebringe en
bøn til cyklister om at sætte farten
ned, når man bruger vænget for
at komme ned til skoven ved Tarzan-gyngen. Der bor folk på vænget,
som skal have deres biler ud af indkørslerne af og til, og det er ikke altid,
man kan nå at få øje på de hurtigtkørende cyklister.

Hans Faarup
 Åløkkekvarterets Grundejerforening

Overkørselsmøde
Beboerne i Dæhnfeldts
Villaby har i årevis
ønsket sig nogle høje
opkørsler fra Stadionvej
for at bremse trafikken
af gennemkørende biler, der bruger
området som smutvej. Åløkkekvarterets Grundejerforening bakker op
om forslaget, fordi vi kan se, hvordan
den samme løsning har gavnet på
Abigaelsvej og Åløkkehaven. Mandag
den 5. oktober holder vi derfor et lille
møde på Stadionvej, hvor grundejerforeningen og en beboer fra Karl
Withs Vej viser folk fra kommunen,
hvad problemet er, og hvor nemt det
kunne løses.
Carsten Myhr
Åløkkekvarterets Grundejerforening

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke

Sådan ser lastbilernes miljøzonemærke ud. Det sidder i forruden. Foto: Miljøzone.dk
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Gudstjenester Lille Glasvej
5. november kl. 13.30
3. december kl. 13.30

Onsdagscaféen

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 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.

Onsdag 7. oktober

Onsdag 11. november

Festaften

Papirklipperen

Program følger. Bemærk klokkeslæt
17.30

Onsdag 21. oktober

I saksens tjeneste, Tarup-Tokyo tur-retur
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.

Amishfolket

Onsdag 18. november

Onsdag 14. oktober

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

”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

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

Argentinarejsen
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.
Onsdag 4. november

Barn på Island
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.

Professionel lyd og billede

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
Onsdag 25. november

Revyens mestre
Bemærk tidspunkt: Kl. 14. 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

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

Modersmålet

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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Opslagstavlen
Har du brug for min hjælp?
Det kan være arbejde inden for service, kontor
og lagerarbejde, men alt har interesse. Jeg har
kreative evner, er omhyggelig og venlig. Jeg
er fleksibel med hensyn til mødetid, og jeg har
kørekort. Der kan være tale om fuldtids- eller
deltidsarbejde.
Signe Vikær Mouridsen, 20 år
Dronning Olgas Vej 7
Tlf. 24 48 62 14 - Signe-sune@hotmail.com

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

Pokalhylden

Vejviser til kirken
ADRESSE: Rugårdsvej 62.
Linje 21 og 22 kører lige til døren.
SOGNEPRÆST: Laila Groes,
Prins Valdemars Vej 3
Tlf. 66 11 05 40
mail: lgr@km.dk
Træffes bedst på bopælen tirsdag,
onsdag, torsdag og fredag kl. 12-13.
Torsdag tillige kl. 17-18.
Lørdag og andre dage efter aftale.
KIRKEKONTOR: Kontordegnen
træffes på kirkekontoret ved kirken,
66 12 87 04, onsdag og fredag
kl. 13.30-15.30. Henvendelse kan
også ske til sognepræsten.
Mail: hanstausens.sogn@km.dk
KIRKETJENER: Hanne Josefsen,
Tlf. 24 76 99 61. Fridag mandag.
ORGANIST: Vakant

ISNYT - Så er der medaljer igen til to Åløkke-piger. Ved sæsonens første skøjtestævne, HSK Cup, vandt Mia Juel Jensen (tv.), bronze i gruppen Debs M, mens
Emilie Juel Jensen, vandt guld i gruppen Cups M. Foto: Connie Juel Jensen

Dåb

25. august: Jonathan Hein Rystedt,
Ørstedsgade 31
6. september: Solveig Søsborg-Würtz, Store Glasvej 48 2. th.
13.september: Ellen Rosenlund Vestergaard, Brummers Plads 29 st. th.

Dødsfald

Lars Peter Kjeld Eriksen, 83 år
Asta Hansen, 94 år
Arne Birklund, 89 år
Keld Erik Hansen, 68 år
Lars Ole Falsberg, 59 år

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

OKTOBER
7. Festaften i Onsdagscaféen kl.
17.30
14: Zama-Zulu Shange i OnsNr. 7
1
Udgives i Hans Tausens Sogn
dagscaféen kl. 14.30-16.30
September 2012 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret
21: Amish-historier i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
28: Argentinske historier i Ons- I dette nu
dagscaféen kl. 14.30-16.30
Trafikmøde
29: Spil dansk-dagen i Senior- 
huset kl. 14
Basstjerne i
29: Koncert med Christian Brock
Høstgudstje
og Jonathan Christensen i kirken

kl. 19.30
Svar i trafikh
31: Slutgudstjeneste for baby- 
salmesangshold i kirken kl. 10 Foredrag om
31: Halloween i Åløkkeskoven 
november 2015
Deres hekse
kl. 18-20.30

Jens Galschøit

lokal kunstner synger for

Tirsdag den 10.
kl. 17.00-18.00 i Hans Tausens Kirke



Sidste senio
NOVEMBER

1: Allehelgengudstjeneste i
Besøg fra U
Akkompagnement ved Trine Bruun

kirken kl. 10.30
Interview me
4:
Islandske
historier
i
OnsdagsSørensen, musiker og medlem af
præsten (de
caféen kl. 14.30-16.30
menighedsrådet.
5: Spaghettigudstjeneste i kirken
Menighedsr
kl 17-18.30

8: Børneteaterforestilling ”AdamDåb og døds

og Eva” i kirken kl. 15.
Der er fri adgang
10: Fyraftenssang med Jens Kvinderevy

Galschiøt i kirken kl. 17-18
for alle
11: Papirklipper Jarlstrøm i OnsVELKOMMEN!
dagscaféen kl. 14.30-16.30
18: Om modersmålet i Onsdagscaféen kl. 14.30-16.30
19: Inspirationsaften for menigSpeciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister !
hedsrådet i kirken kl. 19-21
25: Revyløjer i Onsdagscaféen
Fyraftenssangen i Hans Tausens kirke er starten på et nyt samarbejde blandt kirker i Sankt Knuds Provsti.
Bolbro følger efter den 10. februar 2016 kl. 16.30-17.30 med Børge Maibom, der også er lokal kunstner – og
kl. 14.30-16.30

Åløkkens Fysioterapi

senere kommer Ansgar og Vor Frue også med.

Professionel behandling og træningsplanlægning

DECEMBER
1: Julekoncert med Morten
Tlf.: 36 89 66 66
Øberg og Irina Natius kl. 19.30
Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk

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

