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KURÉREN
udgives af
ÅKUR, Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
en samarbejdsorganisation for kvarterets
foreninger og institutioner.
REDAKTØR
Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16
Tlf: 29 29 13 52
hansfaarup@gmail.com
KIRKESTOF
Laila Groes, Prins Valdemars Vej 3
Tlf: 66 11 05 40, lgr@km.dk
ANNONCER
Henrik Gram, Åløkkevænget 16
Tlf: 53 65 07 38
KASSERER
Frank Lindegaard Nielsen
franklindegaard@gmail.com
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
OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
gange om året i Åløkkekvarteret og
Hans Tausens Sogn.
FORSIDE: Legepladsen på Åløkkeskolen trænger til renovering.
Vil du være med til at betale?
Læs om indsamlingen på side 5
Foto: Stephan Brandt
TRYK: Deslers Bogtryk, Assens

Glædelig jul, godt nytår - og tak
Tak til de mange lokale erhvervsdrivende, der de seneste uger har sagt ja til at
være nye annoncører. I er - sammen med
vores trofast annoncører - med til at sikre
udgivelsen af dette kombinerede beboerog kirkeblad.
Uden jer, kære annoncører, havde vi
ikke råd til at udkomme 10 gange om
året - i farver og på så mange sider.

Og tak til alle jer, der bidrager med
tekster og billeder om stort og småt i
kvarteret. Bliv endelig ved med det.
Næste deadline er såmænd juleaften, men
I må gerne aflevere før jul. Datoer for
resten af årets frister og udgivelser ses
herunder. Menighedsrådet og grundejerforeningen ønsker jeg alle en glædelig jul
og et godt nytår. 
Redaktionen

Næste nummer udkommer 6. januar

Deadline: 24. december
Deadline for Kuréren er altid næstsidste søndag før det udkommer.
Bladet udkommer første lørdag i måneden. Omdeles fredag til søndag.
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 2018.
Nr. 1 udkommer 6. januar
Deadline: 24. december
Nr. 2 udkommer 3. februar
Deadline: 21. januar
Nr. 3 udkommer 18. februar
Deadline: 19. april
Nr. 4 udkommer 7. april
Deadline: 25. marts
Nr. 5 udkommer 5. maj
Deadline: 22. april
Nr. 6 udkommer 2. juni
Deadline: 20. maj

Kuréren holder sommerferie
i juli og august
Nr. 7 udkommer 1. september
Deadline: 19. august
Nr. 8 udkommer 6. oktober
Deadline: 23. september
Nr. 9 udkommer 3. november
Deadline: 21. oktober
Nr. 10 udkommer 1. december
Deadline: 18. november

V/Allan Rasmussen - Abigaelsvej 13 - 5000 Odense C
Telefon 65 91 22 50 - Mobil 40 42 71 75

VVS & BLIK

www.danskvinduespoleringsservice.dk
info@danskvinduespoleringsservice.dk
Brug tiden på det, du synes er sjovt, og lad os tage os af dine vinduer. Vi sørger
for, at du jævnligt får pudset dine vinduer!!

Blikkenslageraut.
aut VVS
Blikkenslager
VVS -- installatør
installatør
Rugårdsvej 37
37 5000
5000Odense
OdenseCC
Rugårdsvej
Tlf.
66
13
55
03
Biltlf.
10 55 04
Tlf. 66 13 55 03 Biltlf.22
40165403

Erhverv og privat
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Julens gudstjenester

Billetsalg fra
11. december
Revy for alle, unge og gamle, mænd
og damer. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen.
Mændene er ved at være klar til, at
lave en forrygende revy efter det det
kendte koncept: treretters menu, revy
og efterfølgende dans til Rockfour.
Revyerne foregår fredag den 2. og
lørdag den 3. februar. Forpremierer
(uden spisning og mad) torsdag den 1.
februar. Det foregår i Åløkkeskolens
gymnastiksal.
Billetsalg frigives på nettet mandag
den 11. december kl. 17. Følg med på
Facebook, Manderevy. Spørgsmål kan
rettes til Lauge på 22 18 88 61.

Åløkke Manderevy

v/Lauge Vestergaard

i Hans Tausens Kirke

24. december kl. 14.30 og 16
Juleaften
Solist Robert Holmsted, basun, spiller festlig julemusik.

25. december kl. 10.30
Juledag
Megumi Suzuki, sopran synger arie fra Messiah,
og voksenkoret synger motet.
26. december
2. juledag kl. 14
31. december kl. 10.30
Julesøndag
Nytårsdag kl. 16
1. januar
”bobler” og kransekage i våbenhus.
7. januar kl. 10.30
Vi synger julen ud, og du vælger salmerne.

3

Sti til Langesøstien
bliver asfalteret
Langesøstien er en fin
supercykelsti, der
passerer vores bydel og
som er blevet forbedret
meget de senere år. Det
samme kan man ikke sige om til- og
frakørslen, hvor Stadionvej krydser
Langesøstien. En 82-årig beboer
havde henvendt sig til grundejerforeningen, fordi hun var ved at vælte på
sin el-scooter, da hun ville køre ned til
cykelstien. Frakørslen til Stadionvej
går stejlt op ad bakke, og den køres
konstant i stykker af cyklisterne, når
det er vådt i vejret, og det er det jo
ofte. Der er sat noget træ på tværs et
par steder, for at forhindre, at stien
skyldes helt væk.
Vi spurgte derfor kommunen om
det ikke kunne lade sig gøre at få
tilkørslen asfalteret. Og jo, det kan
det, meddeler direktøren for By- og
Kulturforvaltningen. Hun skriver til
os, at frakørslen til Stadionvej vil
blive asfalteret til foråret. Stiprofilen
skal rettes lidt op, da hældningen ikke
er optimal. Træbjælkerne på tværs
skal fjernes, og der skal etableres
afvanding på stien. 
Myhr/Faarup

FACEBOOK - Åløkkekvarteret
findes også på Facebook. Skriv
”Åløkke” i søgefeltet og tilmeld dig.
Så modtager du opdateringer, når
grundejerforeningen har nyt.

Tid til krybbespil
December er over os! Og det betyder,
at kirken åbner dørene for teater, sang
og glade dage for Åløkkeskolens børn.
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
Martin Rasmussen,
Steenbachsvej 6
Axel Henriksen,
Mogensensvej 5
KONTINGENT
Kontonr.: 6810-0001165071
225 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.

I uge 50 og 51 flytter 3.b nemlig ind
i kirken sammen
med deres lærer og alle deres talenter,
idet de øver fire timer hver formiddag
på årets krybbespil. Der arbejdes med
roller og replikker, med sang og bevægelse, og ikke mindst med at være
sammen om at skabe det teaterstykke,
som skal bringe publikum i den rette
julestemning.
I år får vi besøg af børneteaterinstruktør Pernilla Käthe Kopp.
Hun skriver følgende om sig
selv:
”Jeg kommer fra Sverige
og har været bosat i Danmark
siden 2001. Min store interesse
er teater i alle former, og dette
har jeg arbejdet med siden jeg
var 20 år. Jeg har været aktiv som
skuespiller og performancekunstner.
Nu arbejder jeg mest som teaterlærer og
instruktør på B&U Teatret i Svendborg,
men også på andre skoler og efterskoler.
Jeg er uddannet lærer/dramalærer fra
Den frie Lærerskole i Ollerup.”
Find modet til scenen
Pernilla skal arbejde med teater-lege og
instruktion af børnene og vise os, hvordan man kan bruge sminke til at tydeliggøre rollernes karakterer.
Indstudering af solo- og korsang er
også en stor del af indholdet, og her
øver børnene sig blandt andet i at finde
modet til at stille sig frem og synge på en
scene. Det kan være en stor overvindelse
for nogle og lettere for andre, men også
en stor glæde og en dejlig følelse, når
det lykkes. Vi arbejder alle på at flette

Tegning:
Jane Nygaard
forestillingen sammen, og vi ved aldrig
helt, hvordan resultatet bliver. Og det er
jo netop det spændende og fascinerende
ved at skabe en forestilling.
Igen i år har vi gode og trofaste
frivillige, som stiller sig til rådighed for
projektet, ved at hjælpe med kostumer,
scenografi, sminke og rekvisitter.
Vi glæder os til at byde børn, lærere,
instruktør og frivillige velkomne til nogle
spændende og sjove dage i kirken og
ikke mindst til at byde publikum indenfor til en fin forestilling.
Forestilling for forældre, søskende og
andre interesserede er onsdag 20. december kl. 19.

Ditte Hassing,

kirke- og kulturmedarbejder

IT
Support
- til privat og erhverv
 Virusfjernelse
 Computersalg
 Netværk

 PC værksted
 Kvalitetskabler
 Webdesign

66
11
68
57
Åløkke Alle 10 - 5000 Odense C

Man-Torsdag: 8:00-16:30 – Fredag: 8:00 – 14:00
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Legepladsindsamling

Åløkke samler ind
til en ny legeplads
Åløkkeskolens legeplads er et
samlingssted for kvarterets børn,
også uden for skoletid. Desværre
er legepladsen nedslidt, og skolen
har ikke råd til at renovere den.

Esben og Anders Christensen kunne godt tænke sig en ny legeplads.

Derfor bakker vi op
om indsamlingen
Tusind tak for alle de flotte bidrag til
Åløkkeskolens legepladsindsamling
store som små, indsamlingen til den nye
legeplads skrider godt frem.
Her er fortæller en familie om, hvorfor de
bakker op om initiativet.
Lisbeth og Jesper har børnene Anders
i 4. klasse og Esben i 0. klasse på Åløkkeskolen. Lisbeth arbejder hos Danmarks
Frie Forskningsfond og Jesper hos Odense
Bys Museer.
- Hvorfor valgte du Åløkkeskolen for
dine børn?
- Det var på grund af dens gode ry, og
fordi her går en stor del af kvarterets børn.
Skolen er et samlingssted med mange
legekammerater efter skoletid. At skolen
er en lille skole, og at den kun går til 6.
klasse synes jeg især er godt for de mindre
børn, når starter i skole.
De længere skoledage
- Hvad mener du om den nye skolereform
og de længere skoledage?
- Vi har ikke haft børn på skolen, inden
den ny reform trådte i kraft, men jeg
synes, at de tackler de længere skoledage
på bedste vis. Anders har blandt andet
fået afkortet sin skoledag med to timer
om ugen, hvor han hygger sig i Klubben
med de andre børn. Åløkkeskolen har en
forsøgsordning med kortere skoledage i
de større klasser, som vil blive evalueret

senere i forløbet.
Hvad siger du til de mange nedskæringer på skolernes budgetter gennem de
sidste år, og ville du være interesseret i at
tage del i for eksempel ”forældrearbejdsdage” som børnehaverne bruger?
- Jeg vil gerne være med til at give mine
og andres børn de bedste rammer og hjælpe, men det er ærgerligt, når det sker på
baggrund af besparelser i det offentlige.
Rutsjebaner og klatrevæg
- Er en legepladsindsamling nødvendig?
- Naturligvis. I øjeblikket kommer der
ikke midler andre steder fra, og legepladsen trænger efterhånden til en kærlig hånd,
især til glæde for de yngre årgange hvor
der ikke er så meget til dem og så er der
en stor efterspørgsel efter gynger og et nyt
legetårn.
- Har dine børn specielle ønsker til
legepladsen?
- De ønsker sig seje rutsjebaner og en
klatrevæg på den nye legeplads.

Tekst: Nadia Rebsdorf

Foto: Lisbeth Christensen
Kontakt legepladsudvalget på Åløkkeskolen og få uddybet priser og tanker bag
legepladsen. Du kan sponsorere hele eller
dele af legepladsen. Hør nærmere.
Kontaktpersoner: Nania Rebsdorf
Bernardi, 20 82 37 32/66 11 42 10,
eller Carsten Myhr, 40 30 97 80.w
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Elevrådet på skolen har sammen
med skolebestyrelsen gjort sig
tanker om, hvordan legepladsen
kan fornys, og en kreds af åløkkeboere har sammen med grundejerforeningen sat sig for at hjælpe
med at indsamle de flere hundrede tusind kroner, det vil koste.
Du kan være med til at opfylde
drømmen, uanset om du er erhvervsdrivende eller privatperson.
Og uanset, om du vil give 100 eller
100.000 kroner.
Alle sponsorer bliver løbende
offentliggjort på Åløkkeskolens
hjemmeside og i Kuréren. Bidrag
over 5000 kroner får synligt navn
eller logo skolens område.
Sponsorbidrag kan indbetales
via Mobile Pay på 79203 eller som
bankoverførsel: Reg: 7045, kontonummer 0001001203.
Vil du være anonym? Så skal du
bare skrive ”anonym” i beskedfeltet i Mobile Pay. Det er der allerede flere, der har gjort.

Indsamlet siden sidst:
Fyns Undervognscenter: 6000 kr.
Perlen: 25.000 kr.
Åløkkekvarterets
Grundejerforening: 25.000 kr.
Nadia Bernardi: 400 kr.
Bodil Windfeld: 100 kr.
Anonym: 400 kr.
Niels Bjørn: 250 kr.
Anne-Mette Homborg: 100 kr.
Simon Krebs: 100 kr.
Anonym: 500 kr.
Anonym: 300 kr.
I alt er der nu indsamlet:

60.546 kr.

Manderevy 2018

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
december/januar
Søndag den 3. december kl. 16
Første søndag i advent. Lukas 4.1630. Luciaoptog med kirkens spirekor.
Laila Groes
Tirsdag 5. december kl. 10
Julegudstjeneste for dagplejebørn og
vuggestuer.
Anita Hennild
Torsdag 7. december kl. 10
Julegudstjeneste for børnehaver.
Anita Hennild
Søndag 10. december kl. 10.30
Anden søndag i advent. Mattæus
25.1-13. Efter gudstjenesten er der
julefrokost. Ud over herlige juleretter
og det gode selskab, synger vi julesalmer og sange. Organist og kor hjælper
os med at holde tonen. Maden koster
30 kroner.
Laila Groes

Hvad blev der
af villaens venner?
Når man googler: “Vi kommer ikke
længere” kommer et indslag fra P4
København op på førstepladsen.
Det handler om ”Vi kommer ikke læn
gere hinanden ved som naboer”. ”I dag
har folk så travlt. Vi er nogle små isolerede satellitter, der pendler mellem arbejde,
skole og fritidsaktiviteter og kommer
måske sent hjem. Det lokalsamfund, som
var der spontant før i tiden, er der ikke
længere. Der er ikke det fysiske møde på
gaden.”
Lyder det bekendt?
Det ironiske er, at der dengang i 2014
startede en hjemmeside, villavenner.
dk, og en facebookside @villavenner,
men på grund af manglende ressourcer
fra fonde og egenbetaling måtte de dreje
nøglen allerede året efter.

Manderevyen gør noget ved det. Vi arbejder for tiden på fuldt tryk på at levere
nogle underholdende aftener den første
uge i februar.
Under netop titlen ”Vi kommer ikke
længere” behandler vi såvel højaktuelle som klassiske emner på vores egen
underfundige facon. Der er noget om
os selv, noget om kvinderne omkring os
men også politiske figurer.
Som noget nyt - for Manderevyen - bliver de eftertragtede billetter sat til salg på
hjemmesiden www.manderevy.dk.
Skynd dig. I morgen er der måske
allerede udsolgt. Nogle gange tager
det nogle få dage. Andre gange går det
lynhurtigt.
Henrik Gram,
Åløkke Manderevy

Søndag 17. december kl. 10.30
Tredje søndag i advent.
De ni læsninger – med læsere fra
sognet og Åløkkekoret.
Liturg: Anita Hennild
Onsdag 20. december kl. 19
Premiere på årets krybbespil med 3.
klasse fra Åløkkeskolen.
Laila Groes
Torsdag 21. december
kl. 9 og 10.30
Julegudstjeneste med krybbespil for
Åløkkeskolen.
Laila Groes.
Søndag 24. december
kl. 14.30 og 16
Juleaften. Lukas 2.1-14 – juleevangeliet. Laila Groes
Mandag 25. december kl. 10.30
Juledag. Johannes 1.1-14
Laila Groes
Tirsdag 26. december kl. 14
Anden juledag: Mattæus 10.32-42
Anita Hennild

(Fortsættes næste side)

Åløkkekoret ledes af Jakob Bobjerg.

De ni læsninger med Åløkkekoret
Musikgudstjeneste 17. december kl.
10.30. Det er efterhånden en fast og
mangeårig tradition at synge julen ind
med ”De ni læsninger” i Hans Tausens
Kirke.
Og lige så fast en tradition er det,
at et dygtigt kor medvirker ved den
hyggelige musikgudstjeneste. Gudstjenesten er bygget op omkring en række
bibellæsninger, læst af medlemmer af
menigheden, vekslende med korsang og
fællessang.
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I år er det Åløkkekoret, som deltager
ved denne hyggelige musikgudstjeneste.
Åløkkekoret holder til i Hans Tausens
Kirke og har eksisteret siden 1998.
Korets repertoiret er mest rytmisk, med
en blanding af enkelte musicalsange og
noget pop/rock. Efter gudstjenesten er
der gløgg og æbleskiver i våbenhuset.

Anita Bjertrup Hennild

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
december/januar
(Fortsat fra forrige side)
Søndag 31. december kl. 10.30
Julesøndag.
Mattæus 2.13-23
Laila Groes
Mandag 1. januar kl. 16
Nytårsdag.
Mattæus 6.5-13.
Efter gudstjenesten ”bobler” og
kransekage
Anita Hennild

Omkring 100 børn og voksne samledes om andespillet i gymnastiksalen på Åløkkeskolen. Foto: Jens Jakob Larsen

Stor tilslutning til Klub
Å-fris årlige andespil
Bestyrelsen for Klub Å-fri holdt 14.
november det traditionsrige andespil
for at samle ind til foreningens aktiviteter for medlemmerne af klubben.
Medlemmerne er børn fra kvarteret og
elever på Åløkkeskolen.
Deltagerne havde en festlig aften med
koncentreret bankospil og afslappet
hygge i selskab med cirka 100 børn og
voksne.
Takket være en disciplineret opråber
og sekundant, blev de mange flotte gevinster fordelt blandt vinderne i løbet af
de knap to timer spillet varede. Der blev
fundet mange glade vindere og dertil var
der også sidegevinster til dem, som var
så heldige at sidde ved siden af vinderne.
Vi ønsker at benytte denne mulighed
for at takke for de mange flotte præmier
doneret af kvarterets og byens virksom-

heder.
Klub Å-fri optager medlemmer fra 4.
klasse efter nytår. Optagelse kan ske ved
henvendelse til klubbens kasserer, Søren
Kejlhof, på tlf. 20 75 80 80. Se også
mere om klubben og vores aktivitetskalender på Åløkkeskolens hjemmeside.

Bestyrelsen
Tak til præmiesponsorerne: Bolbro Vin &
Tobak, Bowl'N'Fun, Bull Burger, Cadenhead’s, Energi Fyn, Fyens Stiftstidende,
Føtex, Garant, Holte Vinlager, Intersport
Outlet, Jupiter Cykler, Jysk, Lejmtb.dk,
Nordea, Odense Dyrehospital, Odense
Ishockey Klub, Odense Marcipan, Odense Renovation, Odense Sport & Event,
Pantanis Pizza & Grillhouse, Perlen,
Prima Pølsevogn, Pro Golf, Salon Mix,
Sparekassen Fyn, Totalbanken, TV2, VIP
Coiffure.

McGallister by Hair

Online Booking
www.McGallisterbyhair.dk
Tlf. 66 13 11 70
Rugårdsvej 152, 5270 Odense NV.
Fri parkering

Søndag 7. januar kl. 10.30
Første søndag efter helligtrekonger.
Markus 10.13-16.
Vi synger julen ud – og du vælger
salmerne.
Laila Groes
Søndag 14. januar kl. 10.30
Anden søndag efter helligtrekonger.
Johannes 4.5-26.
Laila Groes
Gudstjenester
Plejecenter Lille Glasvej
Onsdag 6. december kl. 10
Onsdag 3. januar kl. 10
Laila Groes
KIRKEBIL
Ældre, svagelige og gangbesværede
kan blive kørt til og fra kirken. Ring
til kirkekontoret. Ved søndgsgudstjenester senest fredag kl. 13.30-15.30
på 66 12 87 04 eller til sognepræst
Laila Groes.

Tandlægeklinikken
Nørrehus
Tandlægeklinikken Nørrehus
Tandlægeklinikken
v/Tandlæge
Dorte
RimerDorte
ApSNørrehus
v/Tandlæge
Rimer ApS
v/Tandlæge Dorte Rimer ApS

Thomas B. Thrigesgade
Thomas B. Thrigesgade
44C, 1th 44C, 1th
Thomas B. Thrigesgade 44C, 1th

5000 Odense C.
5000 Odense
5000C.
Odense C.

Scan for at intallere vor nye app.

Tlf. 65 91 11 00

Tlf. 65 91 11 00
Tlf. 65 91 11
00

Lukket lørdag - tjek hjemmeside for åbningstider om lørdagen (ca. 1 gang pr. måned)
Tirsdag og torsdag længe åbningstider til kl.20.00

Email:
tand-noerrehus@mail.dk
Email:
tand-noerrehus@mail.dk

Hjemmeside altid opdateret med alt lige fra LUKKEDAGE, FERIER og NYHEDER

www.tand-noerrehus.dk
www.tand-noerrehus.dk
Email: tand-noerrehus@mail.dk

Like os på Facebook

www.tand-noerrehus.dk
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Politikermød

Enige politikere: Tung t
skal væk fra Åløkke All
Der skal ikke gøres noget ved personbilerne på Åløkke Allé, før letbanen er
færdig. Men den gennemkørende lastbiltrafik skal vi i gang med at få begrænset.
Det meget klare budskab
var de syv politikere
enige om, da Åløkkekvarterets Grundejerforening holdt et velbesøgt
vælgermøde i Seniorhuset på
Tolderlundsvej, mandag den 13. november.
I alt 130 beboere, politikere, kampagnefolk og bestyrelsesmedlemmer fyldte huset
til en meget velorganiseret debat, der blev
styret af journalisterne Stine Lilliecrona og
Jesper Beenfeldt, som begge bor på Dronning Olgas Vej.
Politikerne var rådmand Jane Jegind (V),
rådmand Susanne Crawley (R), rådmand
Brian Skov Nielsen (EL), byrådsmedlem
Anders W. Berthelsen (S), byrådsmedlem
Pernille Bendixen (DF), byrådskandidat
Kasper Westh (SF) og spidskandidat Søren
Windell (K).
Tre minutters trafikkaos
Efter at politikerne havde fået tre minutter
hver til at præsentere sig selv, diskuterede
de i en halv times tid de aktuelle temaer
fra valgkampen: Om Odense bruger for
mange penge på administration, hvorfor der
ikke kommer flere i arbejde, om letbanen
skal udvides med etape 2, og den såkaldte
velfærdsprocent.
Så var det tid for det emne, grundejerforeningen ønskede sat til debat: Trafik.
På storskærm viste vi den lille film, som
Payman Pour, der bor på Åløkke Allé, har
optaget af tæt morgentrafik. Jan Schoubo
fra Trafikudvalget rundede de tre minutters
trafikkaos af med denne kommentar:
- Vi har alt for meget trafik uden ærinde,
som kører gennem vores kvarter. Allerede
i Trafik- og Mobilitetsplanen arbejder man
på det, men er ikke nået længere. Vi har
kun set en stigning i trafikken efter omlæg-

Jane Jegind konstaterer, at de syv kandidater var enige om at der skal gøres noget ved den tu
Crawley. I mellem dem Brian Skov Nielsen og til højre er det Pernille Bendixen.
ningen af Thomas B. Thriges Gade.
Grundejerformand Carsten Myhr fulgte
op med at henvise til kommunens egen helt
nye trafikplan for de kommende år.
- På side 67 er der et forslag om at lukke
Åløkke Allé midt over mellem Toldbodgade og Ny Kongevej. Vi vil gerne hjælpe
kommunen med at opfylde sin egen plan.
Og det er gratis. Det koster 4-5 betonklodser, så er det sket, sagde Myhr.
Politikernes kommentarer
- Det er et kæmpeproblem. Det er ikke min
vision om, hvordan Odense skal se ud,
kommenterede Anders W. Berthelsen (S).
- Det er jo et stort problem. De røde vil
nok opfinde ”asfaltprocenten”, som kan
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løse det her, men vi har jo ikke den ringvej,
der skal løse det. Men kunne man få trafikken ned med andre midler? Kan vi ensrette?
Sagde Søren Windell (K).
- Vi anerkender, at der er en udfordring.
Men Åløkke Allé er en del af Ring 1. Men
når letbanen åbner i 2020, skal vi se, om
noget kan lade sig gøre. Vores trafikeksperter har anbefalet, at vi ikke gør noget, før
letbanen åbner, sagde Jane Jegind (V).
- Det lyder nemt og sjovt, men vi skal
ikke lede trafikken hen til andre skolebørn.
Men den tunge trafik synes jeg, vi skal se
på, sagde Pernille Bendixen (DF).
Vi må bide tænderne sammen
Susanne Crawley (R) hæftede sig ved, at

de om trafik

trafik
lé
Myhr byder velkommen til de syv gæster og de mange beboere fra kvarteret.

Der bliver lyttet opmærksomt og stillet
mange gode spørgsmål fra salen.

Myhr og Jan Schoubo forklarer, hvordan
Odense kan opfattes som en pizza, hvor
man skal kunne køre ind og ud af de store
veje til centrum, men ikke på tværs. Bortset
fra i vores kvarter.

unge trafik. Til venstre står Susannecyklisterne i filmen havde svært ved at
krydse Åløkke Allé sikkert, og at bilisterne
tog nogle vilde venstresving. Kasper Westh
(SF) foreslog at stoppe trafikken nord for
Toldbodgade som et forsøg.
- Hvor mange af de bilister skal til
sygehuset? Når sygehuset bliver flyttet,
er der måske et lille håb, sagde Anders
W. Berthelsen (S), mens Jane Jegind (V)
flere gange sagde, at det er et rigtig dårligt
tidspunkt.
- Vi skal bide tænderne sammen og se
på det, når vi har fået bygget den letbane,
tilføjede hun.
Brian Skov Nielsen (EL) var lun på idéen
om at sætte en prop i trafikken nord for
Toldbodgade:

Grundejerforeningen gav øl og vand hele
aftenen.
- Når man holder nord for byen, skal man
tænke, jeg skal eddermanene ikke gennem
det der åløkkekvarter, fordi det er så træls
at komme igennem, sagde han.
Lastbilernes uaktuelle gps’er
En beboer ville vide, om det ikke var muligt at bede de firmaer, der laver gps’er om
at anvise lastbilerne veje uden om centrum.
En anden tilhører foreslog at tilføje polsk
som sprog på de elektroniske trafiktavler,
der står ved indfaldsvejene. En tredje beboer foreslog at bygge nogle ”øer” på Åløkke
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Alle, så man kun kan køre langsomt. Eventuelt bygge dem selv.
Tonny Vest, der stillede op for Liberal
Alliance, var blandt tilhørerne og tog ordet:
- Jeg sidder med et nummer af Kuréren
fra for fire år siden. Der lovede I nogle ting.
Virkeligheden er, at der sker jo ikke noget,
før letbanen er lavet. Skal vi ikke bare sige
det, som det er: Der sker ikke noget før
2021.
- Den eneste løsning, jeg ser som en
midlertidig løsning, er at få den tunge trafik
ud, mens vi bygger letbanen, sagde Pernille
Bendixen (DF).
- På kort sigt må vi lytte til jer, og det jeg
går hjem med fra jer i aften er, at vi i hvert

(Fortsættes næste side)

Seniorhusets store sal er meget velegnet til sådan et vælgermøde.

Politikermødet
(Fortsat fra side 9)
fald skal kigge på, om de lastbiler kører
igennem uden at have noget ærinde,
sagde Anders W. Berthelsen (S).
Enighed om et møde
- Det, der handler om lastbiler er en
anden adfærd, end den, der engang skal
få folk til at køre med letbane. Så jeg
synes, vi skal afsøge mulighederne for at
begrænse lastbilerne. Det er det største
problem. Privatbilisme kan vi godt lade
vente til efter letbanen, sagde Susanne
Crawley (R).
- Hvis vi alle heroppe er enige om,
uanset, hvordan det kommende by- og
kulturudvalg ser ud, så tager vi et møde
med jer. Med den overskrift: Hvad gør vi
ved den tunge trafik. Ikke andre overskrifter. Jeg opfordrer til, at den nye byog kulturforvaltning tager et møde med
jer, hvor vi også har politiet ind over, og
så er politikerne i det nye udvalg klædt
godt på til at finde en løsning, sagde
Jane Jegind (V), og det nikkede alle seks
kandidater til.
De grimme huse i Odense
Efter en ny pause, blev der trukket
spørgsmål op af hatten. Spørgsmålene
var lagt i hatten af mødedeltagerne, og
politikerne havde ikke mulighed for at
forberede sig.
Her blev der flere gange spurgt til, om
politikerne ikke synes, at der bygges

De syv politikere fik hver en karrikaturtegning af Dan Frøjlund med sig hjem som tak
for, at de ville mødes med os.
grimt i Odense i disse år.
- Jeg vil gerne tage havnen i forsvar,
for jeg har set meget grimmere lsninger
andre steder. For eksempel i Aalborg. Vi
skal turde stille rigide krav til bygherrer,
og vi skal være strikse, sagde Brian Skov
Nielsen (EL).
- Vi har foreslået, at vi skal have en
stadsarkitekt i Odense. For det er rigtigt,
at vi har rigtig meget hvid beton. Og
nogle steder i Odense har vi været ufatteligt brutale over for vores historie. Vi
har bygget én bygning ad gangen, sagde
Susanne Crawley (R).
Aftenens sidste spørgsmål fra hatten
udviklede sig til en brainstorm på vilde
idéer, da en beboer ville vide, hvad politikerne forestilledes sig OUH’s bygninger kunne bruges til, når det nye sygehus
åbner.
Ideerne spændte fra oldekoller til
iværksætterområde over storslåede visioner om restaurant i toppen af højhuset og
slalombane ned ad de lange gange. Eller
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et oversvømmet område med kanaler a la
Venedig.
Hvad der siden hændte
En uge efter var der valg. Hverken
Kasper Westh eller Tonny Vest kom
ind i byrådet og Brian Skov Nielsen
mistede sin rådmandspost. Til gengæld
blev Søren Windell valgt ind og overtog
rådmandsposten.
Dagen efter fintællingen var ovestået,
og Jane Jegind havde generobret sin
plads som by- og kulturrådmand, tog
grundejerforeningen hende på ordet.
Vi skrev til hende og bad om et møde
i januar med ét eneste punkt: Den tunge
trafik på Åløkke Allé.
Du kan se et meget længere og mere
fyldigt referat af mødet på grundejerforeningens hjemmeside: www.åløkkekvarteret.dk



Tekst: Hans Faarup
Foto: Jacob Faarup
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Brevduen

Julens Glæde
JØRGEN CARLSEN, tidligere forstander for Testrup Højskole, fortæller i sin julekalender for voksne (Glædens Fest, Alfa 2015), om Julens Glæde der
i skikkelse af en kvinde i hans barndom i 1950erne
kom på besøg i hans hjem.

Brevduen
skrives på skift
af menighedsrådets
medlemmer.
Denne gang
af sognepræst
Laila Groes

JULENS GLÆDE er en folkelig spareforening, der
begyndte i det små i Rudkøbing i 1880’erne. Siden
bredte initiativet sig ud over hele landet med et utal
af lokale foreninger. Man købte mærker (grønne
= 5 kr., røde=10 kr.), som man så klistrede ind i et
hæfte.
JULENS GLÆDE kom også i mit barndomshjem.
Han kom en gang om måneden, og op imod jul dukkede han op for sidste gang det år. Denne gang ikke
for at sælge mærker, men for at uddele de opsparede penge. Pengene var til julens glæde, og de blev
brugt på alle de ekstra udgifter, der er forbundet
med julen – god mad, knas og gaver. I dag kommer julens glæde ikke længere på besøg i skikkelse af en mand
eller kvinde der sælger sparemærker, men julen er også i dag for de fleste forbundet med glæde.
JULEN ER GLÆDEN over dejlig mad, dans om juletræ og det at være sammen. Men julen er også mere end
det. Den er glæden over det, der er større end noget andet. Glæden over et lille barn, der blev født og lagt i et
fodertrug. Indbegrebet af den dybeste glæde, der tog bolig iblandt os. Den glæde stråler ikke kun til dem, der
i forvejen har meget og er glade. Den stråler også til dem, der må undvære - til alle dem, der ligesom barnet
er fattige, og det kan vi mennesker være på mange måder. Måske må vi undvære dyre julegaver, måske må vi
undvære fællesskab eller savne nogle af dem, vi holder allermest af. Betlehemsbarnet fødtes ind i den yderste
fattigdom – for at dele enhver fattigdom med os.
I STILHEDEN JULENAT folder Gud sin kærlighed ud på jorden, så den når og omslutter hver eneste menneske og fortæller os alle om, at godhed findes, og at Guds kærlighed er større end alt andet.
JULENS GLÆDE kommer på cykel, findes i stuerne, i fællesskabet mellem mennesker. Juleglæden, er den, at
Gud bøjede sig ned, og rørte ikke bare jorden, men ved vores hjerter, og gav os en vej, vi kan gå fra menneske
til menneske.
Glædelig jul.

Holder du af at synge?
Odense Viseforening starter ny sæson
den 3. januar 2018.
Vi synger viser og danske
sange ONSDAG i ULIGE
uger fra kl. 19.15 til 21.15.
Stedet er Bolbo Ældrecenter
INDGANG E.
Kom og vær med – første gang er gratis.
Info: 24 87 20 90 eller 20 85 03 79

Svend Aage Larsen
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Stark-boliger i høring
Lokalplanen om at bygge 300 kollegieboliger på Stark-grunden ved Toldbodgade er nu i offentlig høring.
Her kan man læse, byggeriet skal
udformes med variation i facader, og at
der skal etableres offentlig adgang og
stiforbindelser, herunder videreførelse af
”den grønne kile”, der skal strække sig
fra Byens Bro til Åløkkeskoven. Der må
bygges i højst fire etager og op til 14,5
meters højde, dog skal bygningerne, så
der sikres kig fra Byens Bro over jernba-

nen mod Åløkkeskoven og havnen.
Interessant nok rummer lokalplanen
også den første beskrivelse i en lokalplan
af Langesøstiens forlængelse ad det nedlagte jernbanespor. Der står, at ”Langesøstien forlænges, så det bliver muligt
at cykle helt fra Korup til City Campus
og havnen på en kombineret cykel- og
gangsti, der kobler sig på den nord-sydgående cykel- og gangsti.”
Lokalplanforslag 1-857 er i høring
frem til 20. december. Hans Faarup

SÅ GLØDER STRIKKEPINDENE: Tak til
vores strikkedamer,
som har sagt ja, til at
strikke dåbsklude til
Hans Tausens Kirke.
Vi glæder os til at de
kommer i brug i 2018.
Fra venstre: Marianne Sjøberg, Laila Kristensen , Hanne Dyhr
og Hanne Mathiesen.
Tekst:
Christel Poetzsch,
Foto: Hanne Josefsen

Kom til julefrokost
Søndag den 10. december er der traditionen tro julefrokost i kirken.
Kirkens frokosthold, der alle er
frivillige i kirken, plejer at diske op
med diverse herlige juleretter. For at
få plads til al den herlige mad - og
fordi det er så dejligt og stemningsfuldt - synger vi også julesange og
salmer, og måske giver Karolina og
kirkens voksenkor smagsprøver på
deres musikalske kunnen.
Maden koster 30 kroner og indtages
efter gudstjenesten, der begynder kl.
10.30. og alle er velkommen.

Laila Groes

Julegudstjenester
for de mindste
Julegudstjeneste for dagplejebørn,
vuggestuer og børnehaver fordeler sig
i år på følgende dage:
Tirsdag 5. december kl. 10 for
dagplejebørn og vuggestuer og meget
gerne forældre og bedsteforældre.
Torsdag 7. december kl. 10 for
børnehaver og meget gerne forældre
og bedsteforældre. For de store børn
torsdag, er der en lille servering og
lidt julehygge efter gudstjenesten.

Anita Bjertrup Hennild

3. december er der luciaoptog
Kom adventstiden i møde søndag
den 3. december kl. 16 Hans Tausens
Kirke.
Første søndag
i advent synger
Danmarks sødeste
spirekor adventstiden ind med lysproces-

sion, luciasang og andre sange.Vi tager
forskud på luciadag og klæder os i hvidt
med lys og krans. Samme dag tænder vi
første lys i adventskransen og tager hul
på et nyt kirkeår.
Kom og vær med til at synge den dejlige advents/juletid ind i vore hjerter ved
gudstjenesten den 3. december kl. 16.

Menighedsrådet
NÆSTE MØDE: 18. januar kl. 19 i Hans Tausens Kirke.
Møderne i menighedsrådet er offentlige, og beslutningsreferat sættes op i kirkens udhængsskab og publiceres på www.hanstaussenssogn.dk en uge før mødet.
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Vi synger julen ud du vælger salmerne
Tænk hvis din yndlingssalme ikke
blev sunget ved en af de julegudstjenester du deltog i.
Ja, så kan du heldigvis sikre dig,
at den bliver sunget mindst én gang,
nemlig når vi synger julen ud første
søndag efter helligtrekonter, 7. januar
kl. 10.30.
I kirken vil der hele julemåneden
være opstillet en kasse eller lignende,
hvori du kan putte dit forslag til en
julesalme. 
Laila Groes

Henvendelse
til kirken

Månedens salme

Kirken varetager samfundets grundlæggende personregistrering - også for
personer uden for Folkekirken.

Nu i den hellige time

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.

Nu i den hellige time
står vi i stjerneskær
og hører klokkerne kime,
for nu er julen her.
Englene synger højt i kor,
synger om fred på vor jord.
Verden var aldrig helt forladt.
En stjerne skinner i nat.

DÅB: Henvendelse til sognepræsten
NAVNGIVELSE UDEN DÅB
Kan ske via www.borger.dk. Eller ved
henvendelse til kirkekontoret.

En nyfødt kærlighed sover,
nu er Guds himmel nær.
Vor lange vandring er ovre,
stjernen er standset her.
Englene synger højt i kor,
synger om fred på vor jord.
Verden var aldrig helt forladt.
En stjerne skinner i nat.

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

Tegning: Jane Nygaard

Professionel lyd og billede
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

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

Svendborgvej 39 - 5260 Odense S
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Se himlen ligger og hviler
på jordens gule strå.
Vi står ved krybben og smiler,
for vi er fremme nu!
Englene synger højt i kor,
synger om fred på vor jord.
Verden var aldrig helt forladt.
En stjerne skinner i nat.
Tekst: Eyvind Skeie
Melodi: Tore W. Aas 1992

Sådan så det ud,
da Thorødrengene underholdt
til festaften i
Onsdagscaféen.
Foto: Peter
Thomas
Davidsen

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.

Onsdagscaféen
holder juleferie
Når vi ser tilbage på året, som er gået,
er vi både glade og stolte over det store
fremmøde af glade cafégæster, som
hver onsdag møder op. Det er jo det, der
giver os den store glæde ved at arbejde i
caféen.
Vi ønsker alle en velsignet jul, samt et
glædeligt nytår. Cafeen starter igen den
10. januar kl. 14.30 til 16.30 med emnet:
Min rejse ind i vandringsverdnen.

Foredraget ledsages af flotte billeder
og forskellige historier om vandringen
som blandt andet er foregået i Spanien,
Portugal, New Zealand, Skotland og
USA. Foredragsholder er Hanne Jørgensen, Odense. Det koster stadig 30 kroner
for kaffe/te og kage.
Alle er velkomne
På gensyn
Christel Poetzsch

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

Dåb
22.oktober: Alma Grønkjær, Store
Glasvej 45 st.
28.oktober: Svale Illum Lundgaard
Olesen, Stadionvej 42 st.tv.

29.oktober: Zakarias Back Nielsen
Brummers Plads 31, 2. th
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Anita Bjertrup Hennild, Hjortebjergvej 45, 5230 Odense M. Tlf. 51 41 88
18 (kirken) og 31 40 48 34 (privat)
mail: abmo@km.dk. 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,
Mail: 7783hjos@km.dk Tlf. 24 76 99
61. Fridag mandag.
ORGANIST: Karolina Bogus,
Mail: 7783kab@km.dk
Tlf: 60 60 90 87
KIRKE- OG
KULTURARBEJDER:
Ditte Hassing. Tlf. 23 20 55 72
Mail: 7783dih@km.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Karen Maigaard, Frederiksgade 18B,
2. tv., 5000 Odense C. Mail:
7783kam@km.dk Tlf: 24 25 75 06
KIRKEVÆRGE:
Søren Michael Nielsen, Østre Stationsvej 42, 1, Odense C. Tlf: 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

KUREREN
KALENDEREN

DECEMBER
3: Luciaoptog i kirken kl. 16
5: Julegudstjeneste for dagplejeog vuggestuebørn kl. 10
Nr. 7
1
Udgives i Hans Tausens Sogn
5: Julekoncert i kirken kl. 19
September 2012 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret
7: Julegudstjeneste for børnehavebørn kl. 10
10: Julefrokost i kirken kl. 10.30I dette nu
11: Billetsalg til Manderevy kl. 17
Trafikmøde
17: De ni læsninger i kirken

kl. 10.30
Basstjerne i
24: Julegudstjenese i kirken kl. 
Høstgudstje
14.30 og kl. 16
25: Julegudstjeneste med sang 
Svar i trafikh
og kor i kirken kl. 10.30

25: Gudstjeneste kl. 14
Foredrag om

31: Gudstjeneste kl. 10.30

Deres hekse


Sidste senio

2018



JANUAR
Besøg fra U
1: Nytårsgudstjeneste med bob-
ler og kransekage i kirken kl. 16Interview me
7: Julen synges ud i kirken kl. præsten (de
10.30
Menighedsr
10. Onsdagscafé starter igen. 
Kl. 14.30-16.30 i kirken
Dåb og døds
25: Filmen “Kongens valg” vises
Kvinderevy
kl. 19 i kirken.

15: Filmen “Der kommer en dag”
vises kl. 19 i kirken
FEBRUAR
1: Manderevy forpremiere kl. 19
2: Manderevy premiere kl. 18.30
Speciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister !
3: Manderevy kl. 18.30

Åløkkens Fysioterapi

Professionel behandling og træningsplanlægning

Tlf.: 36 89 66 66
Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk

El-Service med garanti

hos din lokale el-installatør
i Åløkkekvarteret

fremtiden
in forbindelse til

D

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

NY H

ASTIG

HED

300/50 Mbit/s

319
kr.
Pris pr. måned
inkl. moms

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

ICE
ERV www.el-tekniq.dk

NS
DØG

Martin@el-tekniq.dk

Tlf. 9395 0061

3/1 Mbit/s

35/8 Mbit/s

75/15 Mbit/s

150/30 Mbit/s

99 kr.

169 kr.

219 kr.

269 kr.

Pris pr. måned
inkl. moms

Pris pr. måned
inkl. moms

Pris pr. måned
inkl. moms

Pris pr. måned
inkl. moms

