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SKRIV TIL BLADET
Tjek deadline for næste nummer.
Ring eller skriv til en af ovenstående. Du kan aflevere tekst og foto
på cd eller papir. Eller maile til:
Kureren@aaloekkekvarteret.dk

Godt nytår til alle
Det fælles beboer- og sogneblad Kuréren
går nu ind i sin 23. årgang. Bladet omdeles gratis til alle, der bor i Hans Tausens
Sogn, hvor vi efterhånden har passeret
4000 sjæle.
Udgivelsen betales af menighedsrådet i
Hans Tausens Sogn og Åløkkekvarterets
Grundejerforening. Samt de annoncører,
hvis annoncer I ser i bladet. Støt dem, for
de støtter jer.
Kunne du også tænke dig at annoncere i bladet, kan du henvende dig til

Henrik Gram, 53 65 07 38. Har du tekst
eller billeder til bladet, kan du maile til:
kureren@aaloekkekvarteret.dk. Vi vil
meget gerne bringe nyt fra kvarterets
foreninger, fester og fritidsaktiviteter, så
tøv ikke med at maile et billede og skrive
nogle linjer om, hvad der foregår.
Er du ny i kvarteret, byder vi dig
velkommen, og til alle læsere vil vi sige:
Velkommen til 2017. Må I få et godt år.

Hans Faarup
redaktør

Næste nummer udkommer 4. februar

Deadline: 22. januar
Deadline for Kuréren er altid næstsidste søndag før det udkommer.
Bladet udkommer første lørdag i måneden.

OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
gange om året i Åløkkekvarteret og
Hans Tausens Sogn.

Hvis du har et arrangement, næste år, der skal foromtales i Kuréren, kan
du allerede nu få et overblik over, hvornår du skal sende tekst og billeder til:
kureren@aaloekkekvarteret.dk. Her er udgivelsesdage og deadlines for 2017.

FORSIDE: Midlife Adventures får
fortalt historien om ombygningen
af Odense Offentlige Slagtehuse
af arkitekt Jesper Thyge Brøgger.
Foto: Berit Olsen, Johannevej.

Nr. 2 udkommer 4. februar
Deadline: 22. januar
Nr. 3 udkommer 4. marts
Deadline: 19. februar
Nr. 4 udkommer 1. april
Deadline: 18. marts
Nr. 5 udkommer 6. maj
Deadline: 22. april
Nr. 6 udkommer 3. juni
Deadline: 21. maj
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Udkommer ikke i juli og august
Nr. 7 udkommer 2. september
Deadline: 20. august
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Deadline: 22. oktober
Nr. 10 udkommer 2. december
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IN V I TAT ION
Generalforsamling
i fåreholderlauget

TAT ION

Torsdag den 9. februar klokken 19
holder Åløkke Fåreholderlaug generalforsamling i Åasen. Dagsorden er
ifølge vedtægterne. Der vil blive serveret en forfriskning, og der vil være
kaffe og boller.

På laugets vegne

Gustav Johannesen

Anita Bjertrup Hennild indsættes i vores kirke, Hans Tausen,

søndag den 22. januar kl. 10.30

Vær med til at give hende en god modtagelse!
sættes i vores kirke, Hans Tausen,

PROGRAM FOR DAGEN
22. januar
kl. 10.30
Kl. 10.30

Gudstjeneste

hende en god modtagelse!
Domprovst Regina Ljung indsætter Anita Bjertrup Hennild
Kl. 12-14

N

Menighedsrådet inviterer til reception i menighedssalen

Der bydes på en let tapas og en tår at drikke
Der vil være taler af Laila Groes, vores nuværende præst
ung indsætter Anita
Anita Bjertrup
Bjertrup Henning,
Hennild vores nye præst

Karen
Maigaard, formand for menighedsrådet
terer til reception
i menighedssalen
er ordet også frit!
apas og en tårog
atså
drikke
Vi
håber
at se rigtig mange fra menigheden og alle kirkens samarbejds, vores nuværende præst
partnere.
ye præst

enighedsrådet

Anita Bjertrup Hennild ordineres i Domkirken

SIDSTE KLIK - Siden 2003 har Gunner Bai Andersen trofast taget billeder
af Onsdagscaféens mange arrangementer. Men nu er det slut. Efter 13 år
som frivillig i caféen fik Gunner Bai
30. november en hilsen overrakt af
Christel Poetzch (th.), da han takkede af som caféfotograf. Foto: Peter
Davidsen

onsdag den 11. januar 2017 kl. 18.30

menigheden og alle kirkens samarbejds-

Her er alle OGSÅ velkomne.

Medlemmer søges

nnild ordineres i Domkirken
vegne
januar 2017 kl. 18.30 På menighedsrådets
Karen Maigaard

e OGSÅ velkomne.
Hans Tausens Kirke | Rugårdsvej 62 | 5000 Odense C| www.hanstausenssogn.dk

hedsrådets vegne
en Maigaard

Indbydelse_Anita_2016.indd 1

28/12/2016 11:21
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Grundejerforeningen har
omkring 430 medlemmer, men vi vil gerne
komme op på 500.
Kontakt vores kasserer på
mail: alexanderdanker@hotmail.com .

Grundejerforeningen

Præsentation

Her er den nye præst

Hold kæft....
O

IOLI

S

PIZZA TAKE AWAY

Rugårdsvej 103 . 5000 Odense C
M: info@boffa.dk . T: 66 12 16 12
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VELKOMMEN Har du fået nye
naboer? Fortæl os det, så kikker vi
forbi med et velkomstbrev.

i alle kirkens facetter, hvilket jeg tror vil
komme mig til gode i min kommende
gang i Hans Tausens Kirke.
Jeg brænder for det kirkelige arbejde
med børn og unge, men det er vigtigt for
mig at være hele sognets præst, og jeg
vil derfor være at finde til alle kirkens
forskellige arrangementer.
En af mine visioner i forhold til
sognets unge, er at få dem engageret i
menighedslivet, give dem medejerskab i
kirken og vise dem, at kirken også er et
sted for dem. Jeg ønsker og glæder mig
til at forkynde det glædelige budskab om
Jesus Kristus levende og nutidigt for hele
menigheden – ung som gammel.
Min kontordør vil altid være åben
og jeg glæder mig til at lære jer alle at
kende.

Anita Bjertrup Hennild

KOK

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

O

SUPPLEANT
Martin Rasmussen,
Steenbachsvej 6

Anita Bjertrup Hennild har boet i Odense
i halvandet år.

SS

Stephan Brandt
Dronning Olgas Vej 4
Henrik Kjær Larsen
Prins Valdemars Vej 14
Marlene Kjeldsen, Ny Kongevej 39

RO

Sekretær: Hans Faarup
Dronning Olgas Vej 16
hansfaarup@gmail.com

A

Kasserer: Alexander Danker
Johannevej 3, 40 56 09 06
alexanderdanker@hotmail.com

SAL

Næstformand: Peer Jochumsen
Ambrosius Stubs Vej 2

Jeg er 27 år
gammel, født
og opvokset i
en lille by i Sydjylland. Jeg er klassisksproglig student fra Ribe Katedralskole
og efter et år som aupair i Luxemburg,
flyttede jeg til København for at studere
teologi. Her boede jeg de næste otte år
af mit liv og fandt min dejlige mand. Vi
blev gift og fik vores første datter.
For halvandet år siden rykkede vi teltpælene op og flyttede til Odense, da min
mand Jonas blev ansat som sognepræst
i Munkebjerg Kirke. Fra vores kontor i
kælderen på Hjortebjergvej skrev jeg mit
speciale i kirkehistorie om ”den antinomistiske strid i England i begyndelsen af
det 17. århundrede”.
Herefter gik jeg på Pastoralseminariet
i København i fem måneder, hvilket jeg
afsluttede 10. juni 2016. Et par måneder
efter dette kom vores anden datter til verden, og jeg har siden da været på barsel,
men 1. januar 2017 giver jeg barselsstafetten videre til min mand.
Under min studietid arbejdede jeg
blandt andet fire år i Sundkirken og
Allehelgens Kirke på Amager. Jeg blev
oprindelig ansat som fast søndagskordegn i Sundkirken, men endte med at
være fast kirketjenervikar, konfirmandmedhjælper, minikonfirmandunderviser,
samt fast søndagskordegn og kirketjener
i Allehelgens Kirke.
Gennem min tid i Sundkirken og Allehelgens Kirke har jeg fået et godt indblik

OLIVME
E

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

Hej, mit navn er Anita Bjertrup Hennild, og jeg er den nye præst i Bolbro
og Hans Tausens Kirke.

AMARE

www.åløkkekvarteret.dk

En tak til Onsdagscaféen
i Hans Tausens Kirke
Det er onsdag eftermiddag, og jeg
sider her i min stue og føler, at jeg
mangler et eller andet. Hvad er det,
der er der galt? Såmænd ikke andet
end at Onsdagscaféen holder juleferie!
De aktive frivillige fortjener helt klart en
lille ferie, for de tager et solidt nap hver
onsdag, uge efter uge. Stiller borde op
og dækker kaffebord med en seers evne
til at forudsige cirka hvor mange, der
skal dækkes til. Altid et smukt bord med
blomster og servietter, der matcher.
Fremmødet er altid stort, men til nogle
arrangementer er det større, og det har de
forudset. Kun én gang har jeg oplevet,
der måtte hentes flere kopper ind, men da
var fremmødet også meget stort.
Bagefter kan vi bare rejse os og gå
fra det hele. Så rydder de bordene igen
og klarer opvasken. Jeg ved intet om
det, men jeg håber, de har en god, stor
opvaskemaskine, så de ikke skal tage det
i hånden eller i flere runder!
Så vidt jeg kan se, er vi en fast kerne,
der møder op de allerfleste onsdage. Jeg
startede med at komme der, da jeg blev
pensionist 1. oktober 2015, dvs. jeg har
kommet der i godt et år. Jeg var mig ikke
bevidst, at jeg kendte nogen på forhånd,
da jeg kom alene den første gang. Men
jeg blev budt hjertelig velkommen af
Chris og et par af de andre frivillige og
hjulpet til rette med at finde en plads ved
et af bordene. Det lykkedes dem at få
mig til at føle, at jeg var ”kommet hjem”
– at jeg blev set og mødt som en kær ven.
Jeg har senere taget plads ved
tilfældige borde. Jeg har altid en følelse
af at blive modtaget med hjertelighed
og fælles vilje til at skabe en god
stemning. Senere har jeg opdaget,
at jeg kender nogle af deltagerne fra
andre sammenhænge, og det gør det

U-landsforeningen Svalerne

Hyggelig stemning i Onsdagscaféen, som finder sted i den gamle kirkesal.

Foto: Gunner Bai Andersen

selvfølgelig endnu hyggeligere.
I kaffepausen er der tid til snak om eller
uden for emnet. Vi får kaffe/te + et stort
stykke kage for 30 kroner. Der føler jeg
mig igen set. Chris husker altid, at jeg
er tedrikker! Og hun finder mig altid,
uanset hvor jeg har sat mig! Hun og de
andre frivillige har også helt styr på,
hvem der er på sukkerfri kost. Til dem er
der special servering, der bliver bragt til
pladsen.
Jeg vil ikke anmelde de enkelte
arrangementer, kun nævne nogle temaer:
Rejsende, der med videoshow
beskriver deres oplevelser, både det
nemme og det besværlige, livshistorier,
underholdning med sang, historiske
foredrag, klassisk klavermusik. Fælles
for dem alle er, at oplægsholderne
fremstår engagerede og vidende. At det
tekniske udstyr af og til er en tydelig
udfordring kan højst forsinke, ikke

ødelægge oplevelsen!
Selvfølgelig kan vi ikke få alt
det for 30 kroner. Så tak også til
menighedsrådet, som er med til
økonomisk at gøre det muligt. Men uden
de frivilliges engagement og hjertevarme
ville det ikke fungere. Alle de frivillige er
inkluderende og nærværende. Det giver
os brugere en følelse af værdi og tryghed.
Så nu sidder jeg her, onsdag
eftermiddag og mangler Onsdagscaféen.
Glæder mig til efter juleferien, 11. januar
2017, igen at blive mødt med varme,
respekt og værdighed fra mennesker, jeg
kun ser en gang om ugen og alligevel
føler fællesskab med.
Jeg vil blive ved med at komme i
onsdagscafeen, så længe den gode
stemning hersker og så længe, jeg kan
slæbe mig derhen. Tak for et godt år!

Anna Knudsen,
Åløkkehaven

IT Support

U-landsforeningen Svalerne

U-landsforeningen Svalerne

- til privat og erhverv
 Virusfjernelse
 Computersalg
 Netværk

Genbrugsbutik

Ørstedsgade 20, Odense C
Åbent onsdage kl 15-18 og lørdage kl. 10-14
Genbrugsbutik

Ørstedsgade 20, Odense C
Åbent onsdage kl 15-18 og lørdage kl. 10-14
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U-landsforeningen Svalerne Støtter små lokale organisationer I
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Midlife Adventures - året de

Rundtur i Ebeltoft. Foto: Ingelise Nielsen, Ny Kongevej

Udsigtspunkt på Mols. Foto: Ingelise Nielsen, Ny
Kongevej

Midlife is still
going strong
Her hører I om Midlifes arrangementer
og udflugter i 2016 fortalt af Ingelise,
Sanne og Gustav. Programmet for 2017
kan ses i februarnummeret af Kuréren.

kjolesæt var ikke det eneste, logen kunne byde på. Alle var dog enige om, at det
humanitære arbejde, de udførte, var beundringsværdigt, og at logen tager sig utrolig
godt af deres ældre medlemmer.

4. marts

Funktionel træning

En flok modige medlemmer meldte sig til
at møde op i gymnastiktøj. Det var i FTO
på Thulevej, hvor de tilbyder træning på
hold for alle og ikke kun for ældre. På nettet
finder man det hold, man ønsker at træne
på netop den dag og på det tidspunkt. Al
træning ledes af fysioterapeuter, og der er
mange sværhedsgrader at vælge imellem.
Holdet fra Midlife fik en prøvetime, og vi
klarede os da vist meget godt.
14. marts

Odd Fellow Logen
Selve huset er et besøg værd, men det, der
vakte mest interesse, var selve logearbejdet
og den mystik, det omgiver sig med. Rundviserne klarede opgaven flot, selv om flere
af vore medlemmer nok var lidt kritiske
over for selve logeopbygningen. Vi fik svar
på alt, og det var lidt som at være på besøg
i en helt anden verden. Medaljer og sorte

28. april

Fra gade til by
By-strategisk forening havde inviteret os
til en orientering i Den Røde Boks. Byens
mange nye og igangværende projekter blev
gennemgået. Janus Lylloff fortalte om sit
bofællesskab, hvor ni familier skal have en
anderledes bolig midt i det nye kvarter og
med udsigt til det gamle HC Andersen-kvarter. Med begejstring fortalte han om deres
drømme, projektidéer og de mange udfordringer, de har haft undervejs. Vi gik en tur
med Janus og så på placeringen af deres
projekt. Janus har inviteret os til at besøge
bofællesskabet, når de er flyttet ind. Det har
vi sagt ja til.
25. maj.

Tur til Gyldensteen Strand
Vi havde fået Ole Runge til at fortælle
om det tidligere inddæmmede område. Vi
mødtes på gården Eriksholm, der er restau-
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Åløkkere til funktionel
træning. Foto: Alice
Bager, Åløkkehaven

reret og nu bruges af forskere og klasser på
ekskursion. Det er kun ca. to år siden, man
brød hul gennem digerne, så havet kunne
oversvømme de lave arealer. Forskerne
følger spændt med i, hvordan dyrelivet i
den annede lagune udvikler sig. Man regner
med at kunne bruge erfaringerne herfra,
hvis havet i en nær fremtid stiger og oversvømmer land.Ole førte os med på en tur
langs stranden og fortalte om, hvordan udviklingen i området havde været. Kold, men
flot aften
10.-11. september

Ebeltoft og Mols Bjerge
En solbeskinnet lørdag kørte vi til Ebeltoft,
hvor vi skulle på byvandring med Ulrik
Thomsen. Det var en velforberedt og fortællende guide, der viste os den gamle del af
Ebeltoft, gamle huse med specielle historier,
små gader, det idylliske rådhus med romantiske bryllupper og meget andet spændende.
Efter halvanden time blev vi overladt til
vores egen rundtur i byen. Nogle besøgte
Glasmuseet og Fregatten Jylland. Andre tog
på opdagelse i byens kulinariske køkken. Vi
var indlogeret på Danhostel Ebeltoft, som
tidligere havde været Arbejdsgivernes Kur-

Generalforsamling
for grundejere

er gik

Onsdag den 15. marts er
der generalforsamling
i Åløkkekvarterets
Grundejerforening.
Den finder som altid
sted i Åasen på Åløkkeskolen, og alle beboere i kvarteret, ejere
såvel som lejere, er velkomne. Det er
dog kun medlemmer af foreningen,
der har stemmeret og kan stille op til
valg.
Selvom det hedder en grundejer-forening er lejere også velkomne
til at melde sig ind, og det vil vi gerne
opfordre til, at man gør. Foreningens
formål er at støtte aktiviteter, der kan
komme alle beboere i kvarteret til
gode. Modtager du Kuréren, bor du
på en adresse, hvor du kan melde din
husstand ind i grundejerforeningen.
Det koster kun 225 kroner om året
at være medlem af Odenses ældste
frivillige grundejerforening.

Hans Faarup

Opslagstavlen

suscenter, så kvaliteten og beliggenheden
var i top. Den nye ejer havde lavet lækker
mad og fortalte historier fra tidligere tider.
Solen skinnede igen søndag, hvor vi skulle
på en to timers vandring i Mols Bjerge. Vi
nød at være i selskab med den samme velforberedte guide i det kuperede terræn
20. september

Odense Offentlige
Slagtehuse
Vi havde fornøjelse af at høre arkitekten
for ombygningen, Jesper Thyge Brøgger
fortælle om den spændende bygning. Det
gjorde han gerne, han sprudlede nærmest af
stolthed over den vellykkede ombygning.
Hele bygningen inklusive tårnet er lavet om
til lejligheder til studerende. 50 m2 har hver
studerende at boltre sig på, og så har de
endda den brede køregang, der går gennem
hele bygningen, som fællesareal. Køregangen må ikke ændres, idet den er fredet.
1. oktober

været et samlingssted for danskheden, mens
Sydslesvig var under tysk herredømme fra
1864 til 1920. På Den gamle Grænsekro fik
vi middag, inden turen gik til Christiansfeld.
Albert Højgård viste os rundt i den gamle
by, der som det kun sjette sted i Danmark
er på Unescos liste over umistelig kulturarv. Vi blev vist rundt i ”Søsterhuset”, gik
gennem de gamle gader, var inde at se flere
gårde og sluttede på den specielle kirkegård,
Gudsageren. Hele tiden med Albert Højgårds forklaringer og anekdoter.Efter kaffen
på Grænsekroen gik vi over landevejen til
genforeningsmuseet, hvor vi sluttede dagen.
Man har her samlet billeder og symboler fra
tyskertiden og genforeningen.

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

Pokalhylden
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.

25. november

Viseaften
Louise og Birger sørgede for underholdningen. En god blanding af danske sange
fra Højskolesangbogen og gamle revyviser,
Fællesspisningen levede op til tidligere arrangementer.

Christiansfeld og
Grænsemuseet

Scan koden med din
mobil og se video om
trafikken i kvarteret.

Vi mødtes på Skamlingsbanken, der har
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Filmaftener i kirken
I løbet af 2017 har vi fire filmaftener i
Hans Tausens Kirke.

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
januar og februar
Søndag 8. januar kl. 10.30
Første søndag efter helligtrekonger.
Lukas 2,41-52; Vismænd fra Østerland. Ved Aage Møller.
Søndag 15. januar kl. 10.30
Anden søndag efter helligtrekonger.
Joh. 2,1-11; Brylluppet i Kana.
Kirkefrokost efter gudstjenesten. Pris
for maden 30 kr. Ved Laila Groes.

De film, der
vises, har
altid noget på
hjerte og kommer ind på livets dilemmaer. Alle filmaftener begynder kl. 19. Først
ser vi filmen og efterfølgende er der ost
og rødvin. Pris: 30 kr.
Torsdag 26.januar kl. 19

Kollektivet
Filmen ”Kollektivet” foregår i København i 1970erne og handler om akademikerparret Erik og Anna. Tilværelsen
er gået lidt i stå for det midaldrende par,
og de længes efter at prøve noget nyt, så

da Erik arver en gammel villa i Hellerup,
etablerer de et kollektiv med drømmen
om et ægte fællesskab. Instruktør: Søren
Vinterberg. I hovedrollerne ses Ulrich
Thomsen og Trine Dyrholm.
Torsdag 16. marts kl. 19

Luther
I 2017 fejrer vi 500-året for Martin Luthers ophængning af 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. Teserne ledte til den
lutherske reformation. Derfor skal vi se
filmen ”Luther” som er baseret på Luthers dramatiske liv. Instruktør: Eric Till
I hovedrollen som Luther ses Joseph
Fiennes. Denne aften er der mulighed for
at smage Luther-øl fra Refsvindinge.
Aktivitetsudvalget

Lørdag 21. januar kl. 11
Dåbsgudstjeneste. Ved Laila Groes.
Søndag 22. januar kl. 10.30
Tredje søndag efter helligtrekonger.
Matt. 8.1-13; Jesus renser en spedalsk.
Præsteindsættelse af Anita Bjertrup
Hennild. Efter gudstjenesten reception
hvor der er lejlighed til at møde vores
nye præst. Se omtale side 3.
Søndag 29. januar kl. 10.30
Fjerde søndag efter helligtrekonger.
Matt. 8.23-27; Jesu vandring på søen.
Ved Laila Groes.
Søndag 5. februar kl. 17
Kyndelmisse musikgudstjeneste.
Matt. 17,1-9; lignelsen om en mand,
der såede god sæd i sin mark.
Ved Laila Groes.
Lørdag 11. februar kl. 11
Dåbsgudstjeneste. Ved Laila Groes.
Søndag 12. februar kl. 10.30
Septuagesima søndag. Matt. 20.1-16;
Himmeriget ligner en vingårdsejer.
Efter gudstjenesten bydes der på
hjemmelavet suppe med kødboller og
urter og oksekød med peberrodssovs.
Pris for maden er 30 kroner.
Gudstjenester
Plejecenter Lille Glasvej
Onsdag den 4. januar kl. 10. Først en
kop kaffe og lidt brød. Kl. 10.30 er
der gudstjeneste.
Onsdag 1. februar kl. 10.30

Katarina Altino optræder i Hans Tausens Kirke.

Kyndelmisse og musikgudstjeneste
Søndag 5. februar kl. 17. Gæstemusiker: Cellist Katarina Altino, som bor i
vores kvarter.
Vi skal blandt
andet høre
J.S. Bachs
”Air” og ”Sarabande” fra ”Suite nr. 3”.
Når det er kyndelmisse, er vi midtvejs i
vinteren. Vi kender dagens navn – som
egentlig betyder lysgudstjeneste – fra
vores vintersange: ”kyndelmisse slår sin
knude”, og ”nu kom kjørmes Knud”.
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Dagen kaldes også Marias renselsesdag og har fået sin religiøse betydning
fra historien om jomfru Maria, der 40
dage efter Jesu fødsel tog ham med i
templet. I templet møder Maria den
gamle mand Simeon. Han kalder Jesus
for et lys til åbenbaring for alle, og derfor
fejrer vi kyndelmisse med at tænde lys.
I gudstjenesten vil der være fokus på
lys, sange og musik og ord kredserom
lyset – lyset vi ikke kan leve foruden.

Laila Groes

og Karolina Bogus

Her er foråret i Onsdagscaféen
11. januar

Livet på havet
Mærsk-kaptajn Søren H. Hansen, Svendborg, vil i ord og billeder fortælle om
livet om bord på et skib, der er 347 meter
langt og 47 meter bredt. Han var kaptajn
på Clementine Mærsk i 1999.
18. januar

Præster på prærien
Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen
fortæller om fire vintermåneder i den
danske kirke i Edmonton på den canadiske prærie, tæt ved Rocky Mountains.
I ord og billeder fortælles om et gensyn
med Canada og om et møde med en
dansk emigrantmenighed. De fortæller
og viser billeder fra livet blandt danske
udvandrere, der forlod Danmark for mere
end 50 år siden.
25. januar

Musikalsk eftermiddag
Tag med Jutta Bay på krydstogt i Højskolesangbogen. En eftermiddag hvor vi
skal bruge vores stemmer.
1. februar

Slægtsanekdoter
Torben Larsen, Krogsbølle, fortæller en
buket spændende anekdoter fra sin slægt.

M/S Jutlandia fotograferet i 1963 fra søsterskibet M/S Korea. Hør om skibets historie
som hospitalsskib 8. marts i Onsdagscaféen. Foto: Wikimedia Commons
1. marts

På eventyr ved Yukon River
Eventyrer og foredragsholder Erik B.
Jørgensen og hans kæreste padlede sommeren 2016 igennem hele Yukon River.
Et fantastisk eventyr. Erik B. Jørgensen
fortæller om deres unikke ekspidition.
8. marts

Hospitalsskibet Jutlandia
Søren Flott fortæller og viser lysbilleder
fra skibet Jutlandia, det danske hospitalsskib, som blev brugt til humanitær hjælp
til under Koreakrigen.

Galadriel fra Gran Kanaria til Caribien.
Den anden halvdel af foredraget handler om Dansk Vestindien. Foredraget
illustreres med billeder og korte filmsekvenser.
5. april

De fire årstider
Et ”rejseforedrag” af Mette og Poul
Nørup, Esbjerg. Denne gang går rejsen
gennem de fire årstider. Vi følger cyklus
gennem billeder, fortælling og sang. De
fleste billeder er fra Danmark.
19. april

8. februar

15. marts

Historien om Titanic

Ecuador og Galapagos

Fra Thy til Christiania

Anders Henriksen, Kolding, fortæller
den virkelige historie og går bag om
nogle af myterne om Titanic. Foredraget
vil blandt andet omhandle mange af de
personlige skæbner, datidens emigration
til ”Den nye Verden” og omverdenens reaktioner på katastrofen, fundet af vraget i
1985, danske relationer til katastrofen og
Titanics rolle og betydning som myte og
fortælling i dag.

Et billedforedrag ved Vibeke og John
Mikkelsen, Odense. De har været, hvor
Darwin var og udviklede sin teori om arternes oprindelse. Et spændende foredrag
om sidste efterårstur til Ecuador, Amazonas og Darwins Galapagos.
15. februar

Musikalske fortællinger med Mette
Kathrine Jensen Aarhus, som er fortæller,
rigsspillemand og komponist. Hun er
uddannet på det Fynske Musikkonservatorium, turnerer på folkemusikfestivaller
rundt omkring i verden og modtog i 2006
Danish Music Award og i 2013 en ærespris i traditionsmusik.

Dengang vi drog afsted
En vandretur gennem grænselandet.
Billeder, sang og fortælling ved Mette
og Poul Nørup, Esbjerg, som tager os
med på en ”vandretur”. I forbindelse
med foredraget skal vi synge, se billeder og høre fortællinger om egnen og
nationalfølelse.

22. marts

22. februar

29. marts

26. april

40 år i luften
Pilot Vagn Hansen, Otterup, fortæller om
sit liv som luftkaptajn med 40 års oplevelser i bagagen. Foredraget ledsages
af cirka 60 billeder fra hans forskellige
opgaver.

Unge gamle eller gamle unge De Vestindiske Øer - 100 år

Et musikalsk caueri over det at blive
gammel, men ikke have lyst til at være
gammel med skuespiller Agnethe Bjørn
og pianist Lisbeth Sylvest.

I foråret 2017 er det 100 år siden, vi
solgte De Vestindiske Øer. Leo Schmidt, Middelfart, tager tilhørerne med
på en spændende sejlads med sejlbåden
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Når livet gør ondt
Bemærk tidspunktet kl. 14. Vi starter
med en kort gudstjeneste ved sognepræst
Laila Groes. Forhenværende sygehuspræst ved Vejle Sygehus Preben Kok vil
med udgangspunkt i sin bog, ”Skæld ud
på Gud” fortælle om det at dele ansvaret og sorgen med Gud. Han har blandt
andet superviseret præster, læger og
sygeplejersker, i det at leve med de vanskelige udfordringer, de møder i deres
arbejdsliv.

Henvendelse
til kirken

Månedens salme

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.

”Må Herren lyse for din fod”
Tekst og melodi af Arne Andreasen.
Inspiration fra Davids salme 23
Må Herren lyse for din fod
så du kan finde frem

og må vinden være varm og god
må vejen være nem.
Og må Herren give kraft på ny
når du er uden mod.
Må dit mørke blive morgengry
med lys i overflod.

På Dronning Olgas Vej kunne der være plads til bump som disse med plante
måske vejtræer. Denne række af bump er fotograferet på Langelinie. Foto: K

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.
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

LUCIAGAVE - Odense Y’s Men’s Club donerer luciadragter til små spire-sangere.
I november gik 38 børn fra kirkens spirekor luciaoptog. Det var en fin oplevelse
for både store og små, og der var koncentration til det allersidste. Men forinden
stod vi og manglede
dragter,
passe
alle de og
mange
spirer.
På hvide
Johannevej
er der
der kunne
vejtræer
i forvejen,
den er
ikke Vi
så er
bred. Så en løsn
derfor meget glade
og
taknemmelige
for,
at
Odense
Y’
s
Men’s
Club
har
doneret
40
være almindelige bump som dette på Tarupgårdsvej. Foto: Kuréren
hvide luciadragter til spirekoret, som vi kan tage frem igen næste år. Tak til Odense
finde organist
ud af, hvor
her tænker vi
ikke, hilsner
det er nødvendigt
Y’s Men’s Club forsådonationen.
Mange
fra Karolina Bogus,
og mange, der vi
med til at betale. Samt hvad pr
mereogflere
vækster.
Ditte Hassing, kirkekulturmedarbejder
Men alt dette er endnu kun bumpudfald bliver for hver husstand.
valgets tanker. Beboerne skal inddrages
Så engang i foråret husstands
i arbejdet, når vi har noget konkret at
vi en skrivelse til beboerne på
forholde sig til.
gader. Heri vil vi spørge om jer
og vilje til at betale. Det kunne
at et stort flertal mener, det er e
Hvad sker der nu?
Under en uge gik der. Så var billetterne
gratis ind. Vi sælger kaffe, kage, øl og
Bumpudvalget går nu i gang med at
idé, og så standser projektet dé
til kvinderevyen solgt. Fik du ikke købt vand.
tegne planer over placering af bump og
billetter – eller er du kun interesseret
Stor tak til alle interesserede! Vi glæplantebede samt finde en samlet pris.
På bumpudval
i at se selve revyen - så er der geneder os til at se jer alle sammen.
Herefter skal vi forhandle en POP-aftaCarsten Myhr/Ha

Kærlig hilsen
ralprøve torsdag den 2. februar. kl.
le med Odense Kommune og ikke mindst
Kvinderevyen
19. Billetter sælges i døren for en flad
50’er. Børn/unge under 18 år kommer

Kvinderevyen er udsolgt
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Professionel lyd og billede

KLINIK FOR FODTERAPI

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

Alle
indenfor
forfodterapi,
fodterapi,
Allespecialer
specialer inden
diabetes, gigt,
gigt, bøjlebehandling
diabetes,
bøjlebehandling
og fodindlæg.
fodindlæg.
og
Tilskudsberettiget
via offentlige
den offentlige
Tilskud via den
sygesikring og Danmark. Kommunalt
sygesikring og Danmark.
tilskud via helbredstillæg.
Kommunalt tilskud via
helbredstillæg.
V/statsaut.
fodterapeuter

Storskærme
Videokonference
Lydanlæg
LED bander

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

Bente Frederiksen og Brian Panvig,

Pakhusgården 1B, 5000 Odense C
Pakhusgården 1 B, 5000 Odense C
v/Rugårdsvej/Åløkkekvarteret
Tlf: 29 32 32 18

Svendborgvej 39 - 5260 Odense S

fina

Tlf: 29 32 32 18
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Brevduen

Den lille og den
store verden
NYTÅRSTID er statustid. De fleste af os har allerede her
en uge hen i januar måned brudt de første løfter. Det er vist
meget menneskeligt.

Brevduen skrives
på skift af
medlemmerne af
menighedsrådet
ved Hans Tausens
Kirke. Denne
gang af formand
Karen Maigaard

MENNESKELIGT er det også, at den lille og den store
verden løber sammen. Katastrofer i vores egen familie,
på arbejdspladsen eller i vennekredsen kommer til at
overskygge, hvad der sker i den store verden. Krigen i Syrien,
drabet på en ambassadør i Ankara og terrorhandlingen i Berlin
kort før jul kan gøre, at vi synes alt er håbløst, at vi ikke orker
mere. Og så er det jo ligegyldigt med nytårsforsætterne!
LIGE FØR JUL besøgte jeg min faster på snart 86 år. Født
mellem verdenskrigene har hun oplevet lidt af hvert. Hun er
slidt og svimmel, men ellers fejler hun ikke noget. Men hun
er bekymret for islamismens fremfærd i vores del af verden.
”Jeg kan selvfølgelig være ligeglad,” sagde hun, ”jeg dør jo
alligevel snart. Men hvad med mine børnebørn?” Jeg mente
nu ikke, det var så slemt, og at vi jo selv kan tage ansvar og
gøre noget ved det, hvor vi færdes til hverdag. Men jeg fik
hende ikke beroliget eller overbevist. Hun havde endda ikke
hørt radio eller set fjernsyn, men havde hørt fra naboen om
angrebet ved Gedächtniskirsche i Berlin. De havde så også
kunnet snakke om muslimerne.
JEG KAN IKKE gøre noget ved min fasters frygt. Jeg forstår
den ikke, fordi jeg endnu er i stand til at handle. Hvis du
kan handle, behøver du ikke frygte. Men du skal naturligvis
tage dig i agt og ikke være dumdristig. Det er stadig sådan,
at antallet af dræbte i trafikken er langt flere end antallet af
dræbte ved terrorangreb. Selvom vi godt ved, at trafikken er
farlig, holder vi jo ikke op med at begive os ud i den. Jeg ved
godt, at vi selv har et ansvar der. Men det har vi også som
medborgere.
VI KAN IKKE redde hele verden, men vi kan tænke os om
i hver vores hverdag: når vi opdrager vore børn, når vi tager
hensyn til naboen, når vi hjælper en arbejdskammerat og
tager vare på gamle og sårbare i den nærmeste omgangskreds.
Det handler kort sagt om at være en aktiv medborger i
demokratiet.
DET ER VORES våben i den lille såvel som den store verden.

Vejviser til kirken
ADRESSE: Rugårdsvej 62.
Linje 21 og 22 kører lige til døren.
SOGNEPRÆSTER:
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.
Anita Bjertrup Hennild, Hjortebjergvej 45, 5230 Odense M. Tlf. 66 12 87
04 (kirken) og 31 40 48 34 (privat)
mail: anitabjertrupmoller@hotmail.
com. Træffes i kirken på præstekontoret onsdag og fredag kl. 12-13 og i
øvrigt 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: Karolina Bogus,
Mail: karolina_bogus@hotmail.com
Tlf: 60 60 90 87
KIRKE- OG
KULTURARBEJDER:
Ditte Hassing. Tlf. 23 20 55 72
Mail: dittehtk@yahoo.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Karen Maigaard, Røllikevej 28, 5300
Kerteminde. Tlf: 24 25 75 06
KIRKEVÆRGE:
Søren Michael Nielsen, Østre Stationsvej 42, 1, Odense C. Tlf: 65 91 01 42

GODT NYTÅR

Dåb

Dødsfald

2. december: Asta Cathrine Bruhn
Petersen, Åløkkevænget 13,
18. december: Ida Nick Mortensen,
Karl Withs Vej 14

Loke Oliver Torp, 27 år
Else Marie Lysdal Pedersen, 92 år
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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

KUREREN
KALENDEREN

JANUAR
11: Mærsk-kaptajn i Onsdags
cafeéen kl. 14.30-16.30
11: Sognets nye præst ordineres
Nr. 7
1
Udgives i Hans Tausens Sogn
i Domkirken kl. 18.30
September 2012 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret
18: Præriepræster i Onsdags
cafeéen kl. 14.30-16.30
22: Den nye præst holder førsteI dette nu
prædiken i kirken kl. 10.30
Trafikmøde
25: Musikalsk eftermiddag i

Onsdagscafeéen kl. 14.30-16.30Basstjerne i
26: Filmaften: ”Kollektivet” vises
Høstgudstje
kl. 19 i kirken


Svar i trafikh

FEBRUAR

1: Slægtsanekdoter i Onsdags- Foredrag om

cafeéen kl. 14.30-16.30
Deres hekse
2: Kvinderevy - forpremiere

Kl. 19 på skolen
Sidste senio
3: Kvinderevy - premiere

Kl. 19 på skolen
Besøg fra U

4: Kvinderevy - sidste aften
Interview me
Kl. 19 på skolen
præsten (de
5: Kyndelmissekoncert med
Katarina Altino i kirken kl. 17. Menighedsr
8: Galapagos-foredrag i Ons- 
dagscafeéen kl. 14.30-16.30 Dåb og døds
9: Fåreholderlaugets general 
Kvinderevy
forsamling i Åasen kl. 19

15: Grænselandstur i Onsdagscafeéen kl. 14.30-16.30
22: Musicalsk causeri i Onsdagscafeéen kl. 14.30-16.30

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

1: Om Yukon River i Onsdagscafeéen kl. 14.30-16.30
8: Om Jutlandia i Onsdags
cafeéen kl. 14.30-16.30
Professionel behandling og træningsplanlægning
15: Grundejergeneralforsamling
i Åasen kl. 19
Tlf.: 36 89 66 66
16: Filmaften: ”Luther” vises kl.
Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk
19 i kirken

El-Service med garanti

hos din lokale el-installatør
i Åløkkekvarteret

Et af Danmarks hurtigste
Internet til prisen.

l fremtiden

Din forbindelse ti

100/20 Mbit/s
kr. 269,- (pr. måned)
(GRATIS oprettelse)

Aut. el-installatør
Martin Rasmussen
Steenbachsvej 6
5000 Odense C

NSE

E
RVIC

DØG

www.el-tekniq.dk
Martin@el-tekniq.dk

Tlf. 9395 0061

50/10 Mbit/s
kr. 219,- (pr. måned)
(GRATIS oprettelse)

25/5 Mbit/s
kr. 169,- (pr. måned)
(GRATIS oprettelse)

2/0,5 Mbit/s
kr. 99,- (pr. måned)
(GRATIS oprettelse)

Tlf.: 70 13 03 39
www.nal-medienet.dk

