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Fra politikere til politiet
Vi har været i avisen, der er optaget en
video og vi har kontaktet politiet. Der
arbejdes på flere fronter om trafikken
gennem kvarteret.
15. oktober bragte Fyens
Stiftstidende et interview over to sider med
Carsten Hartmann fra
Trafikgruppen og Carsten
Myhr fra Åløkkekvarterets
Grundejerforening. Temaet var vores
påstand om, at lukningen af Thomas B.
Thriges Gade ikke har standset den gennemkørende trafik - at trafikken i stedet
er ledt ad Åløkke Allé.
Artiklen beskrev de aktuelle problemer
meget fair, men der var ingen hjælp at
hente fra kommunen. Både før og efter
artiklen har grundejerforeningen været i
dialog med kommunen om trafikken. Vi
har skrevet det ene brev efter det andet,
hvori vi beder kommunen løse de problemer, den selv har skabt ved at sende
trafikken væk fra centrum.
Svarene lyder i store træk, at en stor
del af problemet er midlertidigt, fordi

ER DU VORES NYE ELEV?
Kunne du tænke dig at tage en uddannelse
hvor der er brug for dig? Så
er uddannelsen som lægeeksamineret fodplejer
noget for dig. Den strækker sig op til 14
mdr. ved merit kan uddannelsen forkortes.
Uddannelsen tages ved dag- eller aftenhold
én dag ugentligt om tirsdagen fra kl. 8.30 til
16.30 el. kl. 13.00 - 20.30. Der er mulighed
for at forkorte uddannelsen, hvis eleven
kommer til fodplejeundervisning flere dage
end tirsdag. Sideløbende undervises der i
anatomi/fysiologi og sygdomslære samt
psykologi. Uddannelsen er selvbetalende og
der er mulighed for at afdrage månedligt.
Du kan søge tilskud til uddannelsen efter
gældende regler. Spørg nærmeste jobcenter
eller din bopælskommune.

Carsten
Hartmann
og Carsten
Myhr i Fyens
Stiftstidende
15. oktober.

der er letbanearbejde og fordi der kun
har været trafik i én retning på Rismarksbroen. Det ændrede sig 26. oktober, da
Rismarksbroen endelig blev åben for
trafik i begge retninger.
Derudover henviser kommunen til,
at problemet med fart er en politisag.
Vi har derfor bedt Fyns Politi komme
ud og måle hastighed på Rugårdsvej og
Åløkke Allé. Det er vores fornemmelse,

ER DU VORES NYE KUNDE?
Der er sat 75 min. af til din behandling. Du
vil få et lækkert fodbad i tempereret vand
tilsat urtesalt, som vil blødgøre dine fødder
- Der vil imens blive optaget en journal.
Dine fødder vil derefter blive undersøgt og
fodbehandlingen vil gå i gang. Dine negle
renses og klippes til den ønskede længde.
Derefter slibes neglene til de er glatte og
fine. Dine fødder beskæres med skalpel hvis
der er fast hård hud, derefter slibes foden
så den er helt glat og blød. Evt. ligtorne og
nedgroet negl behandles. Du får negleolie
på tåneglene og din fodbehandling afsluttes
med behagelig fodmassage, samt råd og
vejledning. Klienten skulle herefter gerne
svæve fra klinikken.

at bilisterne trykker speederen i bund, når
de endelig slipper ud af deres køer.
Kort før dette blad gik i trykken, var
en beboer på Åløkke Allé ude at filme
trafik til en video, der kan dokumentere, hvordan det ser ud, når man flytter
gennemkørende trafik ud i et kvarter med
to indfaldsveje og en ringvej. Der ligger
trafiksagen indtil videre. 

Hans Faarup

ELEV BEHANDLINGER
Elev fodbehandling

235,-

Vortebehandling

250,-

BS bøjlebehandling

100,-

Voks, halvt ben

100,-

Voks, helt ben

200,-

Voks, ryg

125,-

Gele på tånegle

250,-

Fodbehandling inkl. gele

400,-

Elevbehandlinger tilbydes mandag - fredag
fra kl.8.30. Book tid online på
www.odensefodplejeskole.dk.

KLIP DENNE ANNONCE UD OG FÅ EN ELEVFODBEHANDLING FOR KUN 150 KR. (NORMALPRIS 235 KR.)
ODENSE FODPLEJESKOLE

| JERNBANEGADE 4, 1. TH | 5000 ODENSE C

TLF: 3074 7308 - 5120 0245 | INFO@ODENSEFODPLEJESKOLE.DK | WWW.ODENSEFODPLEJESKOLE.DK
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Karolina Bogus er
vores ny organist
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.

I ved det sikkert allerede: Karolina
Bogus er vores ny organist fra 1. november 2015. Menighedsrådet besluttede det ved et ekstraordinært møde
27. september.
De fleste har allerede
mødt Karolina og
hørt hendes vidunderlige spil, fordi hun
har været vikar til de
fleste tjenester siden 1. juli, efter at Irina
fratrådte.
Karolina er 38 år, uddannet pianist
og klaverpædagog fra Paderewaski
Academy of Music i Polen. Hun kom til
Odense i 2001 og har en uddannelse i
solistklassen fra Det Fynske Musikkonservatorium med debut i 2006.
Som pianist er Karolina aktiv som
solist, kammermusiker, akkompagnatør
og foredragsholder. Med ensemblet Trio
Balder har hun medvirket til musikgudstjenester og kirkekoncerter. Hun har
desuden undervist en del år på Paarup
Aftenskole.
Karolina er dansk gift og har en søn,
Adam, på to år. Hun bor på Tarupvej i
Odense NV.
Kom til reception
Vi byder Karolina hjerteligt velkommen
til samarbejdet i vores kirke. Jeg vil slutte med et citat fra Karolinas ansøgning:
”I samarbejde med ansatte og menighed vil jeg være aktiv i udviklingen
og synliggørelsen af kirkens virke og
musikliv. Det være sig at nytænke musik
til gudstjenester, hvor både orgel, kor og

Karolina Bogus er uddannet pianist i
Polen.
kirkens flygel vil være en naturlig del,
samt bidrage til at koncerter og sognearrangementer fortsat er et attraktivt tilbud
til alle.”
Vi byder Karolina rigtigt velkommen
ved en reception efter gudstjenesten 2.
søndag i advent, 6. december 2015.



Karen Maigaard
formand for menighedsrådet

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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Dårligt nyt: Vi har
mistet en bybus
Fra 4. oktober har beboerne i Åløkkekvarteret ikke kunnet tage bybussen
rute 91 og 92.
På grund af letbanearbejdet på Vestre
Stationsvej og ensretningen af trafikken
på Rismarksbroen, har busserne på rute
91 og 92 ikke kunnet holde køreplanen
i myldretiden. De sad simpelthen fast i
køen på Åløkke Allé.
Derfor flyttede Fynbus fra 4. okto-

ber ruten, så rute 91 og 92 nu kører ad
Næsbyvej og Ejlskovsgade. Bybussen
stopper altså ikke længere på Åløkke
Allé, Rugårdsvej og Østre Stationsvej.
Det gør rutebilen rute 191 og 192
heller ikke. Den skiftede allerede til den
anden rute 15. september. Den rute havde
yderligere problemer på grund af fjernvarmearbejdet mellem Næsbyhoved-Broby og Søndersø. 
Hans Faarup

Scene fra den seneste manderevy i
2014. Foto: Ole Sønderby

Aktører søges
til manderevy

Havnebussen ved stoppestedet ved Seniorhuset. Lige den dag, billedet blev taget, var
det ikke en pink, men en grøn bus, der kørte ruten. Foto: Kuréren

Godt nyt: Vi har
fået en gratis bus
Fra 5. oktober har beboere i Åløkkekvarteret kunne tage Citybussen 10H
gratis til banegården.
For at kompensere for, at rute 91 og 92
ikke længere standser på Åløkke Allé,
har Fynbus nemlig udvidet ruterne for
den gratis citybus, så hver tredje af dem
slår en sløjfe ned over Skibhuskvarteret,
havnen og Åløkkekvarteret.
Citybussen er de små lyserøde busser,
der kører gratis rundt i centrum med
rutenummeret 10C. Når den kører ad
havnen, hedder bussen 10H (H for havn).
Den kører to gange i timen fra klokken
9 til 16 på alle hverdage og 11 til 16 om
lørdagen. Havnebussen afgår fra banegårdscentrets holdested C og er 26 minutter om at køre rundturen, der går via
Thomas B. Thriges Gade, Tolderlunds-

vej, Gøteborggade og Havnegade, før
den kører ad Toldbodgade, drejer op ad
Abigaelsvej, til venstre ad Åløkke Alle,
til venstre i lyskrydset og stopper ved
Seniorhuset. Herfra tager det ni minutter
at køre tilbage til Odense Banegårdscenter, hvorfra bussen skifter navn til 10C
og kører en runde i City.
Havnebussen, 10H, kører alle hverdage
og lørdage samt på udvalgte søndage,
hvor der er åbent i butikkerne i bymidten, 1. november og 29. november samt
alle søndage i december.
Så hvis du skal gratis op til centrum
kan du hoppe på den lille lyserøde bus
ved Seniorhuset på minuttallene 17 og
47. Når du skal hjem igen, kan du tage
den fra holdeplads C på OBC på minuttallene 00 og 30, altså hver hele og halve
time.
Hans Faarup
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Er du mand for at være med? Revyen
har brug for mænd til stå på scenen,
til at opbygge scenen, til udsmykning
af scene og til at lave mad til 2 gange
88 tilskuere.
Der har været lavet revy i 22 år i
Åløkkekvarteret. Revyen laves på
skift af kvarterets mænd og kvinder.
5. og 6. februar 2016 er det mændenes tur. Konceptet er normalt
en treretters menu til tilskuerne, et
par timers revy og endelig dans til
levende musik til ud på de små timer.
Mange kalder det årets fest. Kom og
mød din nabo.
Vi er godt 20 mandfolk, der er i
gang med planlægningen, men vi kan
godt være flere. Og vi vil meget gerne
se nogle, der er flyttet til kvarteret
inden for de seneste år.
Fristet? Kontakt Peter Vistoft på
mail: peter@vistoft.net eller på mobil: 40 10 94 90. Eller kontakt Lauge
Vestergaard på: lauge.vestergaard@
nalnet.dk. Eller mobil: 22 18 88 61.

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.

Havnen siger
god for rampe
Det går fremad med
planerne om at få anlagt
en bådrampe tæt på
kvarteret. Det er Odense
Havn, der ejer den lille
havn på Kanalvej, og vi har både haft
en god snak med direktøren samt med
de gode folk i motorbådsklubben, som
har brugsretten til den lille havn.
Det var Odense Havn, der nedlagde
den gamle bådrampe, fordi den var i
dårlig stand, og selskabet ser positivt
på vores tanker om at anlægge en ny
rampe, så bådejere i Åløkkekvarteret
kan trille den lille tur ned til Kanalvej og sætte deres både i vandet. Så
der er ikke noget til hinder for, at
Åløkke Bådelaug (som vi kalder det
enmandsudvalg i grundejerforeningen, der undersøger sagen) begynder
at se på tegninger over en rampe, får
undersøgt bundforholdene og måske
søger om midler. Det er således, at
motorbådshavnen lige akkurat ligger
uden for centrum, så der kan søges
om støtte fra den såkaldte forstadspulje, hvor kommunen hvert år sætter
otte millioner kroner af til projekter
uden for centrum. Bådelauget arbejder
videre.
Hans Faarup

Sæt kryds ved 28. maj
Hvordan fejrer man en
100-årig? Det spørgsmål
er aktuelt for Åløkkekvarterets Grundejerforening, der blev stiftet i
1916. Vi vil ikke afsløre noget endnu,
men én ting ligger fast: Der sker noget
lørdag den 28. maj 2016. Så du kan
allerede nu sætte kryds i kalenderen
ved den dag.
Grundejerforeningen

Årets juniorkonfirmander har et afslappet forhold til kirken. Foto: Ditte Hassing

Minikatekismus
og fadervor
Et farvel til årets juniorkonfirmander.
Ved gud- og spaghettigudstjenesten 5.
november afsluttede
årets juniorkonfirmander fra Åløkkeskolen
undervisningsforløbet i Hans Tausens
Kirke. De modtog alle et flot diplom og
en minikatekismus for gennemførelse af
forløbet.
I undervisningen har juniorkonfirmanderne hørt bibelfortælling, sunget salmer
i børnehøjde, stillet spørgsmål om kirken
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og kristendommen, bedt fadervor og selv
skrevet bønner, samt hygget sig med
forskellige andre opgaver og kreative
aktiviteter.
Undervisningen har været tilrettelagt
ud fra en grundbog, der kommer godt
rundt om alle de vigtigste aspekter inden
for kristendommen og kirkens liv. Vi
håber, at børnene har fået svar på nogle
af deres spørgsmål, og har haft glæde af
forløbet.


Ditte Hassing
kirke- og kulturmedarbejder

Ny friskole i det
gamle glasværk
Fra næste skoleår er der to skoler i vores
område. I samarbejde med Odense
Fagskole åbner Friskolen Glasværket på
Ørstedsgade 28.
Skolen skal prioritere håndværk og design sammen med dansk og matematik.
Det vil være en normal grundskole, hvor
det frie består i, at der også skal være
noget for dem, der vil noget mere med
deres hænder og med kreativitet, skriver
Fyens Stiftstidende om den nye skole.
Friskolen Glasværket begynder fra
august 2016 med 0., 1. og 2. klasse, og
håndværk og design vil være en stor del

af skemaet. Første informationsmøde
blev holdt 22. oktober, og de første børn
er skrevet op til skolestart i 2016 og
2017.
Odense Fagskole er Danmarks ældste
håndarbejdsskole, grundlagt i 1910
og holder til i bygninger, der tidligere
rummede det gamle glasværk. Fagskolen
har erfaring med andre skoleformer og
kurser. For eksempel hf, sommertalentskole og børneskole. Forstander Karen
Maigaard er i øvrigt formand for menighedsrådet ved Hans Tausens Kirke,

Hans Faarup

Odense SeniorTeater

GRATIS

Særligt tilbud til
beboere i
Åløkkekvarteret

Læserbrev

Caféen i Hans
Tausens Kirke
For nogle år siden fortalte en bekendt
mig, at der var mange spændende
foredrag, musik og andet i Onsdagscaféen.
Spændt mødte jeg op den følgende
onsdag og blev budt hjerteligt velkommen af værtinden, Chris.
I de forløbne år har caféen levet
helt op til mine forventninger. Der er
altid en meget venlig tone – også fra
de gode medarbejdere. Der er lys og
blomster på bordene – og servietterne er et kapitel for sig. De har ofte
motiver, der matcher det program, vi
skal se den dag.
Chris gør et stort arbejde for at
skaffe os gode oplevelser. For nylig
var der fest i caféen, og foyeren var
pyntet op med flere gamle effekter,
lys og naturligvis blomster. Bordene
var ekstra fine den dag og underholdningen helt i top.
Du skulle unde dig selv nogle herlige oplevelser – kig ind en onsdag. Vi
starter kl. 14.30 og slutter kl. 16.30.
Der går bus lige til døren.Vi ses.

Lene Irsberg,

Bred, Vissenbjerg

Venstresvingsbås
undersøges

Opføres i Seniorhus Odense

Fredag 11. december kl. 16.30
Billetter kan fås i Seniorhus Odenses
reception fra mandag 16. november.
Max 4. billetter pr. person.

Billetterne er ikke nummererede og udleveres efter
først-til-mølle-princippet. Evt. uafhentede billetter
udleveres ved indgangen. Dørene åbnes kl. 16.10.
I pausen sælges drikkevarer.
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Efter at en beboer fra
Dæhnfeldts Villaby bad os foreslå
kommunen at lave
en venstresvingsbås
til bilister, der kører ud
ad Rugårdsvej og skal ind til Rasmus
Rasks Vej skete der i første omgang
det, at kommunens teknikere afviste,
at det kunne lade sig gøre. Det mener
vi i grundejerforeningens bestyrelse
nok det kan, så vi henvendte os igen.
Det seneste vi har hørt er, at det
måske kan lade sig gøre alligevel.
Vores forslag er at male en bås på vejen magen til den, man har, når man
kommer ind ad Rugårdsvej og skal
til venstre ad Mogensensvej, bare
omvendt.
Myhr/Hans Faarup

Halloween i Å

Hun gi’r en
skræmmer
En tradition har bidt sig fast.
Årets halloween i Åløkkeskoven
blev den hidtil største.
Den sidste aften i oktober faldt i år
på en lørdag. Det faktum - og så det
milde vejr - er nok hovedårsagen
til at mellem 2000 og 3000 børn og
voksne lagde vejen omkring den
uhyggelige, men hyggeligt oplyste
skov.
På engen ved bålpladsen havde
Åløkke Skovlaug lånt de fakler, der
i julemåneden plejer at stå i Munke
Mose. De gav et ekstra festligt skær

over uhyggelighederne, som blev
styret af rollespillerne fra Fantasiverden i Haarby. Rollespillerne
havde blandt andet sendt en køllebevæbnet trold, nogle zombier og en
håndfuld andre udøde væsener til at
luske omkring eller lede efter små
børn at spise.
Mange - både børn og voksne havde klædt sig ud som spøgelser og
andet djævelskab for at markere den
ene aften om året, hvor der ifølge
gammel keltisk skik er åbent mellem de levendes og de dødes riger.
1,2 km lysstier
150 græskarlygter og 750 poselygter var stillet op langs skovstierne. Det største antal hidtil og så
mange, at lysstierne i år strakte
sig helt om til Åløkkevænget. I
alt 1,2 km skovsti var oplyst.
Klokken 11 næste dag var der
ryddet op. De græskar, som ikke
var taget med hjem af de børn,
der havde lavet dem, var blevet
tømt for fyrfadslys, der blev
sendt til genbrugpladsen, så dyr
ikke skal komme til skade.
Tak til skovlauget og alle de
børn, der har skåret græskar.
 Tekst og foto: Hans Faarup
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Åløkkeskoven
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Program for
Onsdagscaféen
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.

LUCIA I KIRKEN - kom adventstiden i møde søndag 29. november kl. 16. Den første
søndag i advent synger spirekoret og børnekoret i Hans Tausens Kirke adventstiden ind
med lysprocession og lovsang. Vi tager forskud på luciadag og klæder os i hvidt med lys
og krans. Kom og vær med til at synge adventstiden ind i vore hjerter ved gudstjenesten
29. november kl.16. Billedet er fra en tidligere luciagudstjeneste. Tekst og foto: Ditte
Hassing

Onsdag 11. november

Papirklipperen
I saksens tjeneste, Tarup-Tokyo
tur-retur. Praktiserende papirklipper Torben Jarlstrøm Clausen,
Odense, 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.
Onsdag 18. november

Modersmålet
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

Hans Tausens Kirke
Søndag den 8. november 2015 kl. 15

Onsdag 25. november

Fri entré

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
Onsdagscaféen er på onsdage fra
kl.14.30 til 16.30 ved Hans Tausens Kirke

Syndefaldet - så alle kan forstå det
En næsten ordløs musikperformance ”ADAM & EVA” for alle over 0 år
”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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Afsked med skolen

FARVEL TIL LOTTE - Lise-Lotte Frederiksen, der af elever og forældre aldrig kaldes andet end Lotte - har
valgt at sige farvel til Åløkkeskolen efter 37 år som lærer. Det blev markeret med en afskedsreception 30.
september, hvor Lotte blandt andet fik en musikalsk hyldest fra eleverne. Foto: Åløkkeskolen

Fremtidens kirke i
Hans Tausens Sogn
Rådet møder menigheden til en inspirationsaften 19. november kl. 19-21.
Menighedsrådets
egen inspirationsdag
i foråret har givet
anledning til følgende
fokuspunkter:
- Inddragelse
- Kirken er mennesker
- God stemning
- Diakoni
Vi vil gerne sætte handling bag ordene
og indbyde til en inspirationsaften, som
kan være med til at sætte flere ord på
fokuspunkterne og sætte konkrete aktiviteter i gang i sognet.
Vi starter med at fortælle om, hvad vi
har arbejdet med i rådet i det første år af
denne valgperiode – og vil løfte sløret

for de kommende initiativer. Vi fremlægger også regnskab og budget.
Program:
Kl. 19: Valg af dirigent for aftenen – og
præsentation af rådets arbejde
Kl. 20: Workshops, hvor alle udvikler
ideer til fremtidens kirke
Kl. 21: Afslutning.
Vi byder på lidt godt til ganen og
halsen og glæder os til at se rigtig mange
mennesker i kirken. Vel mødt.
Laila Groes, Trine Bruun Sørensen og Karen Maigaard



Kirkens grundsten kan ses ved
siden af cykelstativerne. Den
blev nedlagt 24. juni 1930.
Foto: Hans Tausens Kirke
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Festaften

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
i november og december
Søndag 8. november
Ingen gudstjeneste. Gudstjenesten
holdes i denne uge torsdag den 5.
november.
Søndag 15. november kl. 10.30
24. søndag efter trinitatis.
Mattæus 9,18-26; Synagogeforstanderens datter. Bemærk: Der er IKKE
kirkefrokost, som det ellers tidligere
har været annonceret. Laila Groes

Søndag 22. november kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret. Mattæus
23.31-46; Når Menneskesønnens
kommer. Aage Møller.
Søndag 29. november kl. 16
Første søndag i advent
Lukas 4.16-30: Jesus på besøg i sin
hjemby Nazareth. Adventskransen
tændes og der er luciaoptog med spire-børnekor. Se omtale i bladet.
Laila Groes
Søndag 6. december kl. 10.30
Anden søndag i advent
Mattæus 25,1-13: lignelsen om de
10 brudepiger. Efter gudstjenesten er
der mulighed for at hilse på kirkens
nyansatte organist, Karolina Bogus,
og så er der julekirkefrokost. Pris for
deltagelse i frokost: 30 kr. Se omtale i
bladet. Laila Groes
Søndag 13. december kl. 10.30
Tredje søndag i advent.
Lukas 1.67-80; Zakarias lovsang
Hans Jørgen Jeppesen
Søndag 20. december kl. 10.30
De ni læsninger. Læsere fra sognet og
koret Cecilia synger. Omtales i næste
nummer af Kuréren. Laila Groes

Gudstjenester Lille Glasvej
Torsdag den 3. december kl. 10.30

ONSDAGSCAFÉ MED
SANG - 7. oktober havde vi vores årlige festaften i Onsdagscaféen
med noget dejlig mad
og glimrende underholdning af sangerinden Lise Nees. Alle var
enige om, at vi havde en
god aften igen.

Tekst og foto:
Gunner Bai Andersen
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Fyraftenssang i kirken
Flere kirker gør det. Nu gør vi det
også. Inviterer en kendt til at synge for
af salmebogen og højskolesangbogen.
Den første, vi har
inviteret, er den lokale
kunstner Jens Galschiøt. Trine Bruun Sørensen spiller til.
Jens Galschiøt er aktuel med den store
udstilling ”Fundamentalisme”, der præsenterer de tre store verdensreligioner,
kristendommen, jødedommen og islam,
side om side. Der er sammenlignende
tekster som dokumentation - og så er
bibelen, koranen og torarullen brugt i
nye kunstneriske former.

De to skulpturer, vi har udstillet i vores
kirkerum lige nu af den amerikanskfødte
kunster Perry Oliver, giver os i forvejen
tavse replikker til dialogen blandt verdensreligionerne under gudstjenesten.
Kom og syng med - og hør Jens
Galschiøts karske kommentarer - tirsdag
den 10. november kl. 17 til 18. I kan
nemt nå hjem til mortensanden bagefter.

Karen Maigaard

formand for menighedsrådet
P.S. Vi samarbejder med andre sogne om
at forny traditionen med fyraftenssang.
Næste gang er det i Bolbro Kirke 10.
februar med en anden lokal kunstner,
Børge Maibom.

Julegudstjenester
for de helt små
Der er julegudstjenester for vuggstuer
og dagpleje i Hans
Tausens Kirke 8.
december kl. 10. Og for børnehaver
10. december kl. 10. Gudstjenesterne
er i børnehøjde. Vi skal høre om den
første julenat, så selv de mindste ikke
kan være i tvivl om, hvorfor vi holder
jul. 
Laila Groes

Stadionvej
er ikke glemt
Hvordan går det med at
få gennemførte fortove
på Stadionvej hen over
indkørslerne til Thomas
Overskous Vej og Karl
Withs Vej? Det spørgsmål stillede vi
to embedsfolk fra kommunen, som vi
i oktober holdt vejmøde med på Stadionvej. Ja, det bliver ikke i år, men
projektet føres videre til næste års
budget, så det er ikke glemt, lovede
de. 
Myhr

Pas på jeres katte
Morten Øberg
Morten Øberg

Julekoncert
HansJulekoncert
Tausens Kirke
Tausens 2015
Kirke kl. 19.30
Søndag
1. december
Søndag denHans
Søndag
Søndag den 1. december
Fri entré.
entré. 2015 kl. 19.30
Der vil kunne købes
glas gløgg
til kr. 10,10,Fri et
entré.
.
entré
Der vil kunne købes et glas gløgg til kr. 10,10,Morten Øberg vil med sin pianist/organist åbne december måned og spille
publikum i julestemning. I Hans Tausens sogn er Øberg kendt af mange for sit
Morten Øberg vil med sin pianist/organist åbne december måned og spille
dejlige saxofonspil ved konfirmationerne i kirken.
publikum i julestemning. I Hans Tausens sogn er Øberg kendt af mange for sit
dejligeer
saxofonspil
vedsaxofonist
konfirmationerne
i kirken.
Øberg
en anerkendt
med mange
engagementer i hele landet,
både som underviser på musikkonservatorierne og som udøvende musiker.
Øberg er en anerkendt saxofonist med mange engagementer i hele landet,
Morten Øberg er desuden kendt for at finde nye veje i den danske sangtradibåde som underviser på musikkonservatorierne og som udøvende musiker.
tion med varme, respekt og stor musikalitet.
Morten Øberg er desuden kendt for at finde nye veje i den danske sangtradition med varme, respekt og stor musikalitet.
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I de seneste mange
numre har vi haft en fast
annonce fra grundejerforeningen, hvor vi
opfordrer hundeejere til
ikke at lade hunden stå og gø.
Det har fået en beboer til at henvende sig med en opfordring til ejere af et
andet husdyr: katten.
Beboeren beder os opfordre katteejere til at passe på deres katte, så
man kan have sine døre stående åben
om dagen, uden at man pludselig opdager at man har haft besøg af en kat,
som har været i gang med ens mad,
der står til optøning på køkkenbordet.
Det kunne jo også være, at beboeren i det hus, katten besøger uindbudt,
kunne være allergisk over for katte.
Tak for henvendelsen. Grundejerforeningen kan kun opfordre til, at
ejere af katte, hunde eller andre husdyr viser hensyn over for naboerne.
Og at alle i det hele taget viser hensyn
over for hinanden. 
Myhr/Faarup

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
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.

Hjertevarme
TO STUDERENDE dukker op i vores sogn med en brandgod idé!
De vil gøre noget for andre – og ikke bare i teorien. De er snart
færdige på SDU. Har styr på økonomi og organisation. Men kun
i teorien. Nu vil de handle i praksis. De vil sy 5000 stofhjerter og
sælge dem til fordel for hjemløse i Odense. Hvordan gør de det?

Karen
Maigaard er
formand for
menighedsrådet i Hans
Tausens Sogn.
Brevuen skrives på skift af
menghedsrådets medlemmer

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.

DE TA’R FAT i en ende af et netværk, og pludselig spiller det hele
sammen. Hjerter bliver syet hos Superwerk, den socialøkonomiske virksomhed, der ligger i vores sogn. Her er ansatte og frivillige, der kan hjælpe med at organisere arbejdet. Her er symaskiner,
sytråd og stofrester i rå mængder. Restaurant Grønttorvet leverer
tarteletter til den frivillige arbejdskraft. Albani giver sodavand og
Starbucks kaffe. I den første weekend med mere end 100 frivillige
bliver der produceret 2000 hjerter. Arbejdet fortsætter i de kommende dage og weekender. Duk bare op og kom med!
HJERTERNE SKAL SÆLGES i Magasin til 10 kr. pr. stk. Indtægten går direkte til hjemløse i Odense på varmestuer og herberger. Brugerne skal selv være med til at bestemme, hvad pengene
skal bruges til. De to studerende, Line og Maja, er i gang med at
finde ud af, hvad der er vigtigst for mennesker, vi måske ellers
bare går forbi i byen. Vi kender dem ikke – og viser måske derfor
ikke respekt for mennesker, der lever anderledes end vi selv gør?
GIV DIN TID – det er oftest det
nemmeste for os at give penge.
Hans Tausens Sogn er et rigt
sogn. Jeg kender ingen hjemløse
lige her, så hvordan kommer jeg
til at bruge diakonien i mit kristne liv? Det gør jeg ved at levere
frivilligt arbejde.
VI SKAL HAVE gang i diakonien i vores sogn. Her fik jeg en
mulighed – og vi skal i fællesskab finde på mange flere. Den
19. november inviterer vi jer alle
til inspirationsaften i kirken. På
gensyn.

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

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

Pokalhylden

OPSLAGSTAVLEN hænger 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 til:
kureren@aaloekkekvarteret.dk

POKALHYLDEN står som regel på
næstsidste side. Her kan du prale af
dine egne eller dine børns sportspræstationer. Opslag er gratis, og der skal
være billede med, så vi kan se de glade
idrætsudøvere. Du kan maile til kureren@aaloekkekvarteret.dk. Eller mms
billede og tekst til: 29 29 13 52.

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

NU MED HERREKOR - 14 . oktober fik Onsdagscaféen både et nyt cafédamekor
og et caféherrekor med Vibeke som leder. Her står caféens herrer, som Vibeke fik
til at synge "Fiskerpigens Sang", godt gået. Foto: Kathe Møller

Dåb

11. oktober: Olivia Marie Krabbe
Christiansen, Åløkke Allè 7,1- 01
11. oktober: Laura Aakær Oxenvad,
Ørstedsgade 5, 1. th.

Dødsfald

Lars Stine Johannesen, 42 år
Erik Christiansen, 86 år

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

Vielser

1. august i det fri: Ann-Sofie Nydam
Dabelsteen og Søren Nydam Dabelsteen

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

15

11/05/10 14.18

KUREREN
KALENDEREN

NOVEMBER
5: Spaghettigudstjeneste i kirken
kl 17-18.30
8: Børneteaterforestilling ”Adam
Nr. 7
1
Udgives i Hans Tausens Sogn
og Eva” i kirken kl. 15.
September 2012 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret
10: Fyraftenssang med Jens
Galschiøt i kirken kl. 17-18
11: Papirklipper Jarlstrøm i Ons-I dette nu
dagscaféen kl. 14.30-16.30
Trafikmøde
18: Om modersmålet i Onsdags-
caféen kl. 14.30-16.30
Basstjerne i
19: Inspirationsaften for menig- 
Høstgudstje
hedsrådet i kirken kl. 19-21
25: Revyløjer i Onsdagscaféen 
Svar i trafikh
kl. 14-16.30 (bemærk starttid) 

Jens Galschøit

lokal kunstner synger for

Tirsdag den 10. november 2015
kl. 17.00-18.00 i Hans Tausens Kirke
Akkompagnement ved Trine Bruun
Sørensen, musiker og medlem af
menighedsrådet.
Der er fri adgang
for alle
VELKOMMEN!

Foredrag om


DECEMBER
Deres hekse
1: Julekoncert med Morten
Øberg og Irina Natius kl. 19.30 
senio
11: ”Folk og røvere i Kardemom-Sidste

meby” kl. 16.30 i Seniorhuset Besøg fra U


Interview me
2016
præsten (de
FEBRUAR
4. Manderevy forpremiere
Menighedsr
kl. 19.30 på skolen

5. Manderevy premiere
Dåb og døds

kl. 18.30 på skolen
6. Manderevy sidste forestilling Kvinderevy

kl. 18.30 på skolen

MAJ:
28: 100-års fest for Åløkkekvartertets Grundejerforening

Åløkkens Fysioterapi
Speciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister !
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
senere kommer Ansgar og Vor Frue også med.

Professionel behandling og træningsplanlægning

Tlf.: 36 89 66 66

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

