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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
OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
gange om året i Åløkkekvarteret og
Hans Tausens Sogn.
FORSIDE: Charlotte Rasmussen
optræder med stærkt distraherende
baggrund til Kvinderevyen 2017.
Foto: Jesper Beenfeldt.
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SKOVLØBERE - 5. februar var der trængsel i Åløkkeskoven. DGI holdt nemlig
sæsonens 8. cross-løb, som samtidig var fynsmesterskabet i cross. Der var to ruter på
henholdsvis 3 og 8 km og i alt 119 løbere, der gennemførte de krævende ruter.
Foto: Connie Juel Clausen

Næste nummer udkommer 1. april

Deadline: 18. marts
Deadline for Kuréren er altid næstsidste søndag før det udkommer.
Bladet udkommer første lørdag i måneden.
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.
Nr. 4 udkommer 1. april
Deadline: 18. marts
Nr. 5 udkommer 6. maj
Deadline: 22. april
Nr. 6 udkommer 3. juni
Deadline: 21. maj
Nr. 7 udkommer 2. september
Deadline: 20. august

Nr. 8 udkommer 7. oktober
Deadline: 17. september
Nr. 9 udkommer 4. november
Deadline: 22. oktober
Nr. 10 udkommer 2. december
Deadline: 19. november
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I 2016 blev der samlet 12 millioner
kroner ind til mennesker i nød.
Foto: Mikkel Østergaard

Meld dig som
indsamler
Kazimierz Skowronek - kan opleves sammen med kirkens organist.

Kammerkoncert med
organisten og venner
Koncert i Hans Tausens Kirke tirsdag
den 21. marts kl. 19.
Organisten Karolina Bogus ved flygel
spiller en kammerkoncert med to fantastiske musikere - Kazimierz Skowronek,
violin, og Katarina Bundgaard Altino,
cello. Begge strygere varetager solostillinger i Odense Symfoniorkester.
Aftenens musik byder på store følelser,
romantik og virtuositet: violinsonate
af Karol Szymanowski, cellosonate af
Samuel Barber og den medrivende ”Trio
Elegiaque” af Sergei Rachmaninoff.
Koncerten er gratis og varer ca. en time.
Næste koncert, ”Rundt om Hans Tausens Kirke”, er søndag den 30. april kl.

Det samme kan Katarina Bundgard
Altino.
16. Der er åben tilmelding for alle, der
har lyst til at bidrage med et musikalsk
indslag. Kontakt Karolina Bogus på tlf
60 60 90 87 eller mail karolina_bogus@
hotmail.com.

Invitation til åben klubaften
Har du lyst til at være med til en
klubaften i Odense Y’s Men’s Club
onsdag den 5. april kl. 18.30-21?
Vi får besøg af formidlingschef Sarah
Smed fra Forsorgsmuseet i Svendborg,
som vil fortælle om de udsattes liv på
fattiggården.
En Y’s Men’s Club er for både kvinder og mænd. Det er en international
bevægelse med klubber i mange lande.
Klubfællesskabet er baseret på et kristent
værdigrundlag, og en vigtig del af klubbens aktivitet er støtte til diakonalt arbej-

de blandt børn og unge samt humanitært
hjælpearbejde i ind- og udland.
Vi mødes til klubaftner den første og
tredje onsdag i måneden i Hans Tausens
Kirkes mødelokale. Møderne starter med
fælles spisning efterfulgt af foredrag,
virksomhedsbesøg eller anden kulturel
aktivitet. Det er gratis at deltage 5. april,
dog kræves der tilmelding af hensyn til
spisning senest mandag den 3. april til
Grethe Nielsen på tlf. 26 83 58 20 eller
mail: grethe17@gmail.com.
Læs om klubbens aktiviteter på www.
odenseysmen.dk. 
Grethe Nielsen

3

En forudsætning for
at få et godt indsamlingsresultat er, at der
er mange indsamlere.
Derfor opfordrer vi
alle til at melde sig.
til landsindsamlingen,
der finder sted søndag den 12. marts.
Det kan ske til Lauge Vestergaard,
tlf. 22 18 88 61, e-mail: lauge.vestergaard@nalnet.dk. Indsamlingen
foregår i tidsrummet 11.30-13.30 med
start fra Hans Tausens Kirke. Der bliver sat mad, drikkevarer, frugt og lidt
lækkert frem, så man kan forsyne sig
før og efter gåturen. Børn går sammen
to og to, og børn kan jo også tage
deres forældre med.

Køb-salg-bytte
godt fra start
Siden seneste nummer af Kuréren
har over 140 beboere meldt sig ind i
facebook-siden ”Åløkke - køb, salg
og bytte”. Det er en ny digtal markedsplads for alle os i Åløkkekvarteret. Der er blandt andet blevet handlet
et whiteboard, en bamsesamling, en
autostol, revybilletter og rabatmærker.
Gruppen er kun for folk i Åløkkekvarteret (Hans Tausens Sogn), så
derfor beder vi om din adresse, når
du anmoder om medlemskab. Hvis
du oplyser den med det samme, og
du bor på en adresse, som modtager
Kuréren, bliver du omgående godkendt som medlem. Med en smart
phone kan du scanne
dette link og komme
direkte ind på ”Åløkke - køb, salg og bytte”. God fornøjelse.

Hans Faarup

Vil du være med i
en aktiv bestyrelse?

Det arbejder vi med
Åløkkekvarterets Grundejerforening er
en meget aktiv forening, hvis formål er
at arbejde med sager, der kan være til
fælles gavn for området, dets beboere
samt miljøet.
De seneste år har vi mest fokuseret på
trafik, men vi holder også øje med og
blander os også konstant i alle kommunale beslutninger, der på en eller anden

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.

Vi vil meget gerne diskutere med jer
medlemmer, hvad vi skal arbejde med i
de kommende år - eller hvad vi ikke skal
arbejde med. Det er faktisk generalforsamlingen, der udstikker rammerne for
bestyrelsens arbejde. Så mød op og gør
din indflydelse gældende. I år vil det
blive foreslået at hæve kontingentet med
25 kroner til 250 kroner årligt.
Foreningen giver traditioen tro øl,
vand, kaffe te og kage. Mødet er åbent
for alle, men kun medlemmer har stemmeret og kan stille op til valg. Du kan
blive medlem ved at kontakte kasserer
Alexander Danker (40 56 09 06).

Myhr/Faarup

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

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

Sådan skal du gøre
Alt det kan du høre meget mere om på
generalforsamlingen, der holdes onsdag
den 15. marts kl. 19 på Åløkkeskolen.
Dagsorden er ifølge vores vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved formanden.
3. Forelæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Eventuelt.

A

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

Hvis du modtager beboerog kirkebladet Kuréren,
bor du på en adresse, hvor
husstanden kan meldes ind i
Åløkkekvarterets Grundejerforening. Med sine 101 år er den Odenses ældste frivillige grundejerforening.
Og trods navnet er foreningen både for
ejere og lejere.
Bestyrelsen tæller syv medlemmer, der
vælges for to år ad gangen og to suppleanter, der vælges for et år ad gangen.
I praksis deltager alle ni på lige fod i
arbejdet.
I år er bestyrelsesmedlemmerne Marlene Kjeldsen (Ny Kongevej), Alexander
Danker (Johannevej) og Henrik Kjær
Larsen (Prins Valdemars Vej) på valg.
Det samme er suppleant Martin Rasmussen (Steenbachsvej). De modtager
alle genvalg. Da den anden suppleant er
flyttet fra kvarteret, har vi en ledig plads,
som vi opfordrer dig til at stille op til.

SAL

Næstformand: Peer Jochumsen
Ambrosius Stubs Vej 2

måde vedrører kvarteret.
Takket være medlemmernes kontingent kan vi jævnligt støtte gode, lokale
formål. Vi støtter økonomisk det årlige
halloween i Åløkkeskoven, vi hjælper
Åløkke Fåreholderlaug med at betale
dyrlægeregninger, vi var fødselshjælpere
for sidste års Majfest på skolen, og vi har
støttet skolens multibane, kunst på skolen
og den løbende renovering af Åasen.

OLIVME
E

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

Der er generalforsamling i Åløkkekvarterets Grundejerforening onsdag
den 15. marts. Kom og hør, hvad vi laver. Ejere og lejere kan blive medlemmer - og blive valgt ind i bestyrelsen.

AMARE

www.åløkkekvarteret.dk

Brug Byens Ø
Da vi flyttede til Åløkkekvarteret, var
kvarteret usædvanlig fattigt på sportsfaciliteter. Sådan er det ikke mere.
Tennisbanerne og Tarzangyngen for
enden af ”Det Lille Åløkkevænge” var så
at sige kvarterets eneste faciliteter – ud
over legepladsen på skolen og stierne i
skoven. Vi har siden fået multibanen på
skolen og en skov-legeplads.
Bevæger man sig få hundrede meter ud
af kvarteret, er der masser af muligheder
for sportsaktiviteter, og det går i kun
den rigtige retning. Således er området
omkring og på Byens Ø ved havnen et
overflødighedshorn af tilbud for aktiviteter.
Padeltennis. En blanding af tennis
og squash. Man kan leje bane og grej på
www.padelsport.dk.
Multibanen. Til både hockey og
fodbold – med mulighed for at koble din
smartphone til banens højtalere og få
musik til boldspillet.
Beachvolley. Gratis. Husk at medbringe egen bold.
Crossfit. Handler om at lære at bruge
sin krop ”mest effektivt”, og der er fokus
på funktionelle bevægelser som f.eks.
løb, sprint, hop, spring, løfteteknik, træk,
skub osv. Også gratis for alle.
Minigolf . Her blev
der i 2009 afholdt
VM! Åben hver dag
minus tirsdag fra maj
til september. Her kan
lejes bolde og køller.
Banen kan frit anvendes uden for åbningstiden.
Parkour. Den
grundlæggende idé
bag Parkour er at
bevæge sig gennem
omgivelserne i flow,
dvs. at komme fra A
til B mest effektivt og
hurtigst muligt. Banen
kan frit benyttes.
Petanque. Kan
også benyttes frit året
rundt.
Kano, kajak og
dragebåde. Udstyret kan lejes af de
tre foreninger der har
deres udstyr stående i
containerne.
Fodboldfabrikken.
Indendørs anlæg.

Book en bane på hjemmesiden.
Cirkus og street food
Derudover vil cirkuskompaniet TinCan
få fast base på Byens Ø. TinCan kombinerer kendte cirkusteknikker med elementer som objektmanipulation, fysisk
teater, dans og magi og henvender sig
både til bredden og eliten.
Havnebassinet er allerede blevet et
kæmpehit. Her kan du hele året rundt få
en dukkert, og skulle det blive for koldt,
kan du blive varmet op igen i den store
fællessauna. Også en gratis aktivitet.
På havnen er der ikke kun rige
muligheder for fysisk aktivitet. Også
kulinarisk sker der noget. Det Nordatlantiske Hus indeholder udover forskellige
nordatlantiske kulturelle aktiviteter,
også en gourmet-restaurant, og i løbet af
foråret skulle folkene bag Aarhus Street
Food efter sigende ekspandere med et
nyt street food-marked på Byens Ø.
Der arbejdes på et større event på
Byens Ø, hvor der vil være rig mulighed
for at prøve alle aktiviteterne. Det bliver
nok 1. juli i år. Mere detaljeret informa
tion følger her i bladet og på Facebook.
Så er du advaret.

Henrik Gram, Åløkkevænget

Gud og spaghetti
Kom til Gud
og spaghetti
torsdag den
9. marts kl.
17-18.30 i
Hans Tausens Kirke.
Gudstjenesten er
specielt
henvendt til
børn fra 4
til 8 år, men
alle er hjertelig velkommen. Gudstjenesten er kort, max 30–35 minutter
og genkendelig fra gang til gang.
De har fokus på bibelens skatkiste
af gode fortællinger, og vi synger
salmer, som er forståelige for børn.
Spirekoret synger for os den 9. marts.
Efter gudstjenesten serveres hjemmelavet kødsovs, spaghetti og lidt grønt.
Maden er gratis for børn og koster 30
kr. for voksne.
Tilmelding er ikke nødvendigt, men
du må meget gerne tilmelde dig til
lgr@km.dk. Laila Groes

Rismarksbroen
for lille om syv år
Efter flere års hårdt
tiltrængt renovering
flyder trafikken atter
på Rismarksbroen og
letter dermed presset
på Åløkkekvarteret. Men
ifølge kommunens egne prognoser
vil trafikken på Rismarksbroen stige
jævnt de næste år, så den allerede om
syv år er fyldt.
Den tosporede bro kan ikke udvides
til fire spor, ligesom vejstykket fra
Bogensevej til Odins Bro også kun er
tosporet.
Grundejerforeningen har derfor
skrevet til by- og kulturdirektør Anne
Velling Christiansen for at høre om
kommunens planer for trafikafvikling
i 2024. Vi ønsker at få oplyst, hvad
man har tænkt sig at gøre, når Rismarksbroen er fyldt op. Og vi ønsker
at vide, om kommunen vil lave en
tredje ringvej. Myhr/Faarup
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Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
marts og april
Søndag 5. marts kl. 10.30
Første søndag i fasten. Matt. 4,1-11;
Jesu fristelse i ørkenen.
Prædikant: Laila Groes
Torsdag 9. marts kl. 17-18.30
Gud og spaghetti. Børnegudstjeneste.
Spirekoret synger ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten serveres der
spaghetti og kødsovs. Børn gratis,
voksne 30 kroner for maden.
Ved Laila Groes
Søndag 12. marts kl. 10.30
Anden søndag i fasten. Matt. 15.2128; Jesus og den kanaanæiske kvinde
Ved Laila Groes
Søndag 19. marts kl. 10.30
Tredje søndag i fasten. Lukas 11.1428; Jesus uddriver en dæmon.
Kirkefrokost: Pris for maden er 30 kr.
Ved Anita Bjertrup Hennild
Lørdag 25. marts kl. 11
Dåbsgudstjeneste. Ved Laila Groes
Søndag 26. marts kl. 10.30
Midfaste. Joh. 6.1-15; bespisningsunderet ved Tiberias sø. Ved Laila Groes
Lørdag 1. april kl. 11
Dåbsgudstjeneste.
Ved Anita Bjertrup Hennild
Søndag 2. april kl. 10.30
Mariæ bebudelsesdag.
Lukas 1.26-38; englen fortæller Maria
at hun skal føde Jesus Kristus.
Ved Laila Groes
Søndag 9. april kl. 10.30
Palmesøndag. Matt. 2.1-9; Jesu indtog
i Jerusalem. Gospelkoret Able Choir
synger ved gudstjenesten.
Ved Laila Groes
Gudstjenester
Plejecenter Lille Glasvej
Onsdag 5. april kl. 10. Først kaffe og
kage. Kl. 10.30 er der gudstjeneste.

Gadeomlægningerne i det centrale Odense har medført, at Toldbodgade og Åløkke
Allé i praksis er blevet en stærkt trafikeret ringvej med gennemkørende lastbiler. Og
ikke den ”p-søgering” med trillende personbiler, som kommunen havde lagt op til.
Det problem vil grundejerforeningen gerne hjælpe kommunen med at løse. Foto:
Kuréren

Vi hjælper Odense med at
gennemføre sin egen politik
Efter at Åløkkekvarterets Grundejerforening ikke længere arbejder for at
få anlagt Mellemgaden til biltrafik på
det gamle havnespor mellem Åløkke
Allé og Toldbodgade, er vi gået ind i
en anden form for samarbejde med
kommunen.
Den første mandag i hver
måned mødes folk fra
vores bestyrelse og fra
den lokale Trafikgruppe
med en kontorchef og en
trafikplanlægger på By- og Kulturforvaltningen på Odense Slot.
De faste møder giver os et indblik i,
hvordan kommunens trafikfolk analyserer trafikstrømme og udvikler modeller
for fremtidens trafik. Omvendt får kommunens folk et direkte input fra virkeligheden, nemlig fra os, der bor der, hvor
trafikken finder sted.
Her er vores overordnede mål
Grundejerforeningen har ikke længere
et fast formuleret mål om at få anlagt
bestemte gader.
Vi har i stedet et overordnet mål om at
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arbejde for løsninger, der flytter så meget
trafik som muligt - især den tunge lastbiltrafik på Åløkke Allé og Toldbodgade ud på Ring 2 og en eventuelt kommende
Ring 3.
De to grundejerrepræsentanter har et
meget enkelt – og næsten venligt – mandat med sig til møderne: Hvordan kan vi
hjælpe kommunen med at gennemføre
sin egen politik om at fjerne den gennemgående trafik, som ikke har et ærinde
i bymidten eller i vores kvarter?
Vi håber at kunne præsentere nogle
spændende trafikforslag sammen med
kommunen inden sommerferien.

Myhr/Faarup

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

Forslag: Supercykelsti fra
vores kvarter til Klintebjerg
Sådan ser den
nye færdsels
tavle ud, som
markerer supercykelsti.
Illustration:
Vejdirektoratet

Beboere i Nordfyns Kommune mærker også den stigende trafik på Åløkke
Allé, når de skal til og fra arbejde i
Odense.
Det har fået nogen til at tænke ud af
boksen og foreslå, at den eksisterende sti
langs Odense Kanals vestlige side bliver
opgraderet til en supercykelsti. Således
ønsker man, at der kommer asfalt hele
vejen fra Klintebjerg til Odense.
Turen på cykel fra Klintebjerg til
Odins Bro ville kunne klares på et kvarter. Som en sidegevinst håber man på
flere cykelturister fra Odense - ikke kun
mountainbikere.
Sådan kan du bakke op
Vi i Åløkkekvarteret kan vel kun hilse
dette initiativ velkommen. En reduceret
trafik og endnu bedre faciliteter til at
cykle til Klintebjerg, Hasmark, Enebærodde osv. er også en gevinst for os.
Vil du bakke op om projektet, kan
du deltage i en elektronisk underskrift-

indsamling på: www.skrivunder.net/
hurtig_cykelforbindelse_ml_klintebjerg_
og_odense. Du kan også nøjes med at
skrive denne forkortede adresse, som er
en genvej nd til underskriftindsamlingen:
kortlink.dk/ptnn.
787 har skrevet under
Da dette blad gik i trykken, havde 787
borgere skrevet under. Der mangler
kun et par hundrede underskrifter, før
Nordfyns Kommune aktivt arbejder på
etableringen. Der vil så blive nedsat en
arbejdsgruppe bestående af relevante beslutningstagere fra Odense og Nordfyns
Kommune samt Odense Havn.
På forhånd tak for støtten
Henrik Gram, Åløkkevænget

Halmtransporter meldes til politiet
Lastbiler med halm til
Fynsværket må ikke køre
gennem Åløkkekvarteret.
Det var faktisk en betingelse, for at værket i sin tid fik
lov til at fyre med halm.
I dag har de tilmed mulighed for at
køre ad Odins Bro og Ring 3 ved Kertemindevej. Alligevel kører de store halmtransporter jævnligt gennem kvarteret, og
det ønsker grundejerforeningen at sætte
en stopper for.

Vi har bemærket, at der står samme
navn på mange af halmtransporterne. Vi
har derfor henvendt os til vognmanden
og forklaret ham, at han dagligt overtræder den kontrakt, han selv har skrevet
under.
Han beklagede og lovede at indskærpe
reglerne over for sine chauffører. Måske
har han ikke talt højt nok, for de kører
her stadig. Vi har derfor henvendt os igen
og meddelt, at næste gang overgiver vi
sagen til politiet. Myhr/Faarup

Ole Green går
på pension
Lærer Ole Green Sørensen på Åløkkeskolen går på pension/efterløn 1.
juni i år.
Ole blev ansat
som lærer på
Åløkkeskolen
1. august 1980.
Han blev så glad
for skolen og
kvarteret, at han
sammen med sin
familie flyttede til
Åløkkekvarteret i
1988. På Åløkkeskolen har Ole haft
mange funktioner, lærer og klasselærer, tillidsrepræsentant, læsevejleder
og meget andet. Han har været aktiv
i etablering af Åløkkeskolen som
lokalt kulturcenter og var med til at
starte Åløkkescenen, som i mange
år var primus motor for blandt andet
majfesten.
Ole Green var også den første
redaktør af Kuréren, da bladet blev
stiftet for 22 år siden, og han stod i
fem år for at opbygge Kuréren.
Personale, skole og tidligere samarbejdspartnere siger farvel og tusind
tak for mange års tro tjeneste fredag
den 31. marts 2017, hvorefter Ole
holder ferie, inden det rigtige otium
begynder 1. juni. 
H.C.

Medlemmer søges
Grundejerforeningen har
omkring 430 medlemmer, men vi vil gerne
op på 500. Mail til: alexanderdanker@hotmail.
com og få at vide, hvordan du skal
gøre. 
Grundejerforeningen

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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Anmeldelse af K

Let dans på
den røde tråd
Der var dømt ”Netlix and chill”, da kvinderne leverede en gennemført og gennemarbejdet revy, der bød på forrygende
underholdning og skønne sange 2. til 4.
februar 2017.

Å

rets tema var ikke til at overse:
Kanal Åløkke. Fjernsyn på væggene, program udformet som tv-plan
og en scenisk opstilling som taget ud af et
TV2-studie; der var kræset for detaljen.
Alt sammen elementer, som satte en flot
rød tråd med den store pensel under årets
kvinderevy.

Kvinderne dansede let og elegant på den
røde tråd igennem hele forestillingen, og vi
fik et indblik i, hvad der foregår bag kameraet, i form af den hårdt kæmpende publikumsopvarmer, Ann, den lettere klodsede
praktikant, Susanne, og værternes (Nina og
Hanne) smalltalk efter hvert indslag, hvor
det hurtigt stod klart, at de to var som nat
og dag.
AFTENENS MENU stod blandt andet på
en varm vintersuppe med sprød bacon, persilledrys og hjemmebagt brød. Hovedretten
bestod af unghane, serveret med en skøn
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rodfrugtgratin, estragonsauce og marineret
grønkål. Heldigt var det dog, at der var
rigeligt med rødvin til at skylle den noget
tørre unghane ned med. Han var ikke blevet
våd af de ellers smukke unge damer.
Til sidst blev der serveret en konfektkage med is og frugt. Denne kage bandt en
prangende sløjfe om aftenens fremragende
menu, og vi var mange, der sagtens kunne
spise et par ekstra desserter. Generelt en
meget flot og årstidsbestemt menu.
VI VAR VIDNER TIL til en revy med fingeren på pulsen, og de fleste numre havde

Kvinderevy 2017

rod i, hvad der sker i Åløkke og nærområdet på nuværende tidspunkt. Således blev
både havnebadet, den nye præst i kirken,
den nyligt opståede bølge af veganere samt
Pokemon Go diskuteret og fremført på fornemmeste vis. Også Mette K gav den som
samfundsdebattør, og tankerne fløj straks til
Dirch og Daimis ”Hvem har du kysset i din
gadedør”.
Specielt har vi valgt at fremhæve Trines
ekstraordinært imponerende imitation af
Kate Bush, som med sikkerhed vil blive
husket i mange år fremover.

ÅRETS KVINDEREVY nåede desværre
aldrig helt den høje standard, som man normalt ser til både kvindernes og mændenes
revyer. Mange af numrene havde rigtig stort
potentiale og byggede på en fin idé, men
manglede det sidste punch. Der manglede
ofte nogle skarpe pointer, og et par enkelte
sketches blev lidt for lange, uden at fange
publikum 100 procent.
Det må dog fremhæves, at revyen som
helhed var en succes!
Tak for god underholdning og ualmindelig fin service under middagen!
Vi har valgt at tildele revyen 4 ud af 6
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fjernbetjeninger.
Af Jeppe Panduro og Oliver Gram,
Tidligere vindere af Emmyen med mange
års revyerfaring.

Hæder

And the Emmy goes to ...
I tv-branchen kan man vinde en Emmy.
Men det kan man også i Åløkkekvarteret.
Eller det vil sige, vinde den kan man
ikke. Emmy er en vandrepris, som hvert
år på den sidste revyaften gives videre
af sidste års modtager. Det er også sidste
års modtager, der suverænt bestemmer,
hvem der fortjener at modtage prisen.
Derfor trådte Oliver Gram og Jeppe
Panduro op på scenen lørdag aften, da
kvinderevyen var slut og kaldte Mogens
Michael Møller op, så han kunne mod-

tage prisen. De begrundede valget med
hans store engagement i både revyen og i
mange andre af kvarterets facetter.
- Men for os betød det også rigtig meget, at han under sidste revy var enormt
god til at høre og viderføre nogle af
Jeppes og mine idéer, som nogle gange
var lidt langt ude, men i sidste ende blev
en stor succes for revyen. Han er altid en
stor støtte, og en herlig person at arbejde
med i revyen, siger Oliver Gram.
- Så vi kunne ikke se, hvordan vi selv

Har du vand i kælderen?
Mail til: vandikaelderen@gmail.com
Skriv navn og adresse samt dato for
hvornår, du havde vand i kælderen.
For at hjælpe vandselskabet med at
løse problemerne, vil Åløkkekvarte
rets Grundejerforening gerne have et
overblik over, hvor galt det står til med
oversvømmelser i kvarteret.

Tak for hjælpen
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Mogens Michael Møller på
scenen under Manderevy 2016.
Foto: Ole Østerby

skulle have fået Emmy, hvis ikke det var
på grund af Mogens Michael. Og dette
var en måde, hvorpå vi kunne takke ham,
for at være der for os, når der gik lidt for
meget konservatisme i revyen.
Emmy-prisen er opkaldt efter den
navnkundige instruktør af de første
mange kvinderevyer, Emmy Nellemann,
og består af en flot porcelæns-greyhound
med dekorativ halsklud. Lige til at stille
i vinduet ud mod Ny Kongevej, hvor
Mogens Michael bor. Hans Faarup

Må vi få lov til at
parkere på kantstenen?
Siden 2014 har det i hele landet været
forbudt at parkere sin bil med to hjul
på fortovet, når man befinder sig i en
byzone.
Således også i Odense, og
det er fint nok, hvis alle
huse havde en garage eller
carport. Husene i vores
kvarter er imidlertid bygget
i en anden tid, hvor biler ikke fyldte så
meget, og hvor det var sjældent, at en
husstand havde to biler. Sådan er det
ikke længere, og det giver problemer på
smalle veje som Åløkkehaven og Mads
Hansens Vej. Når beboerne her parkerer

deres biler på lovlig vis, er der nemlig
ikke plads til, at for eksempel udrykningskøretøjer kan komme igennem.
Derfor har en række beboere henvendt
sig til grundejerforeningen. De ønsker
dispensation til at holde med to hjul på
fortovet, og det er faktisk noget, en kommune kan give.
Grundejerforeningen har derfor bragt
ønsket videre til kontorchefen i Byrum
og Mobilitet, som har lovet at komme ud
og se på forholdene.
Men indtil videre er det altså stadig
forbudt at parkere med to hjul på fortovet, og bøden er i øvrigt på 1500 kroner.

Myhr/Faarup

10 kantineborde, 50
stole, fire
hæve-sænkeborde og
otte reoler.
Det var, hvad
Åløkkeskolen
fik foræret.

2016 var et godt år for bladet, men ...
KfællesONCERTER
Det
beboer- og kirkeblad KurérenF ORÅRET
om året at udgive de 10 2017
blade, inklusihavde et godt 2016, hvor udgifterne holdt ve opsætning, trykning og omdeling.
sig i ro, og indtægterne
steg. Årets
Indtægterne
fra annoncer samt
H ANS
TunderAUSENS
Kstammer
IRKE
skud blev på 4975 kroner, viser det netop fra de faste tilskud fra kirken og grundreviderede regskab. Underskuddet i 2015 ejerforeningen.
var på 19.831 kroner og i 2014 på 18.908
Hvis der ikke skaffes flere indtægter,
kroner. De øgede indtægter kom fra nog- kan vi med den nuværende kassebeholdTirsdag den 21.ning
marts
kl. 19
le uventede engangs-annoncer, som vi
fortsætte bladet i tre år. BladudvalORGANISTEN
OG
VENNER
get
mødes
i slutningen af marts for at
ikke skal forvente optræder
igen i år.
drøfte økonomien. Hans Faarup
Det koster 145.000-150.000 kroner

Kazimierz Skowronek, violin, Katarina Altino, cello og Karolina
Bogus, klaver spiller kammermusikværker af Barber,
Paderewski og Rachmaninoff.

K ONCERTER F ORÅRET 2017
H ANS T AUSENS K IRKE
Søndag den 30. april kl. 16
RUNDT OM HANS TAUSENS KIRKE
Tirsdag den 21. marts kl. 19
RGANISTEN
OG VENNER
En familiekoncert,Ohvor
de medvirkende
kor og solister har

relation til kirken eller området. Et afslappet og familievenligt
Kazimierz Skowronek,
arrangement
for alle. violin, Katarina Altino, cello og Karolina
Bogus, klaver spiller
kammermusikværker
af Barber,
OBS! Fri
tilmelding for optræden!
Paderewski og Rachmaninoff.

Tirsdag den 16. maj kl. 19
KONCERT
MED D
ET 30.
FYNSKE
AMMERKOR
Søndag
den
april K
kl.
16
RUNDT OM HANS TAUSENS KIRKE

Det Fynske Kammerkor, der hver tirsdag øver i vores kirke,
synger et program med smuk nordisk musik.
En familiekoncert, hvor de medvirkende kor og solister har
relation til kirken eller området. Et afslappet og familievenligt
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arrangement for alle.

Gratis møbler
til skolen
Hvis I synes, der ser nymøbleret ud
i personaleafdelingen på Åløkkeskolen, kan I sende en venlig tanke til
det rådgivende ingeniørfirma Sweco
Danmark.
Firmaet, der har kontor på Skibhusvej 52a, har haft vokseværk de senere
år, og overvejede at flytte til større
omgivelser. Men da moderne digitale
ansatte og deres bærbare pc’er fylder
mindre end ”gammeldags” ingeniører
med ringbind og arkivskabe, besluttede man at rydde ud i møblerne og
indrette sig med mindre borde og
dele-arbejdspladser.
Herefter stod Sweco med en stor
stak kasserede kvalitetsmøbler. En
medarbejder, der bor i Åløkkekvarteret, syntes det var synd at smide så
gode møbler ud, så han spurgte skolebestyrelsen på Åløkkeskolen, om der
var interesse, og HC tog over for at
besigtige sagerne. Han blev begejstret
for, hvad han så og fik lov til at tage,
lige hvad han ville have til skolen.
Det blev til 10 kantineborde med 50
tilhørende stole, fire hæve-sænkeborde og otte reoler. Hans Faarup

Ny leder på
Åløkkeskolen
Siden 2012 har Åløkkeskolen og
Vestre Skole haft fælles ledelse med
Alice Markussen som skoleleder på
Vestre Skole og H.C. Petersen som
viceskoleleder på Åløkkeskolen.
Det var en forsøgsordning, som
blev sat i værk
efter de seneste
strukturændringer
på skoleområdet
i Odense Kommune. Forsøgsperioden var på
Alice Markussen - ny leder på fire år, og i juli
2016 besluttede
Åløkkeskolen.
politikerne, at
dispensationsperioden skulle slutte
med udgangen af skoleåret 2016/2017.
De to skoler skal fremover have hver
sin ledelse.
Børn- og Ungeforvaltningen har
besluttet, at Vestre Skole skal have ny
leder, mens Alice Markussen fra 1.
april er leder på Åløkkeskolen.
Vestre Skole er overbygningsskole
for Åløkkeskolen, som kun går til og
med 6. klasse. 
Hans Faarup

Har du billet
til Rock Café?
Rock Café finder sted lørdag den 1.
april kl. 18 til 02. Og i år er det et
helt nyt sted.
Lørdag den 1. april holdes der Rock
Café i Døveforeningens festlokaler på
Abigaelsvej 12.
Rock Cafeen starter med middag kl.
19, hvorefter lokale musikere spiller
fed rockmusik, som de har øvet i en
kælder på Johannevej i den mørke
vinter. Lokale sangere skiftes til at
være gæstesolister på scenen.
Billetterne koster 175 kr. Øl, vand
og vin kan købes til rimelige priser.
Dansebilletter kan købes for 50 kr.,
og så er der adgang fra kl. 21, hvor
koncerten starter.
Billetterne kan købes fra 1. marts
ved henvendelse til Kuddi på tlf. 21
48 79 10.
Dørene åbnes kl. 18.

Kuddi Henriksen

22. februar mødte
80 mennesker op
til Onsdagscaféen
for at høre Agnete
Bjørn og Lisbeth
Sylvest. Foto:
Peter Thomas
Davidsen

Onsdagscaféen
i denne måned
8. marts

29. marts

Hospitalsskibet Jutlandia

De Vestindiske Øer - 100 år

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

I foråret 2017 er det 100 år siden,
Danmark solgte De Vestindiske Øer.
Leo Schmidt, Middelfart, tager tilhørerne med på en spændende sejlads
med sejlbåden
Galadriel fra Gran
Canaria til Caribien. Den anden halvdel
af foredraget handler om Dansk Vestindien. Foredraget illustreres med billeder og
korte filmsekvenser.

15. marts

Fra Thy til Christiania
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.
22. marts

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.

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.
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Onsdagscaféen finder sted i Hans
Tausens Kirkes lokaler på onsdage fra
klokken 14.30 til 16.30. Hvis tidspunktet
er et andet, vil det fremgå af kalenderen
på bagsiden af Kuréren.

Konfirmandtræf
i domkirken
Torsdag den 2. februar var kirkens
konfirmander til konfirmandtræf i
Odense Domkirke. Årets tema var
reformation i konfirmandhøjde.
Sammen med
hundredvis
af andre
konfirmander fra hele Fyn gik kirkens
konfirmander rundt i Odenses gader efter
mørkets frembrud. De mange konfirmander var inddelt i forskellige hold – vi fra
Hans Tausens Kirke var på det gule hold,
hvilket man kunne se på de selvlysende
armbånd, vi alle gik rundt med.
Vores første stop var bispeboligen i
Klaregade, som var forvandlet til ”Skt.
Gertruds Kloster”. Her blev vi mødt af
munke, bad Fadervor på latin og hørte
om helgener. Dette blev dog afbrudt af
selveste Martin Luther, som kom og slog
sine 95 teser op på bispeboligens dør og
fortalte os, at vi alle har direkte adgang
til Gud og derfor ikke behøver helgener
eller andre mellemmænd.
Tro, håb og kærlighed
Herefter skulle vi til Skt. Hans Kirke,
hvor der var fokus på dåben. Uden for
kirken var der mulighed for at få malet
”tro, håb og kærlighed” på hånden, hvilket mange af konfirmanderne benyttede
sig af. Efterfølgende var vi inde i kirken,
hvor vi hørte om, at der også er elementer af den kristne tro, hvor luthersk
og katolsk kristendom stadig går hånd
i hånd med hinanden i en fælles tro på,
at vejen til frelsen går gennem Jesus
Kristus.
Herfra skulle vi hele vejen tilbage til
domkirken. I domkirken var det måden
at fejre gudstjeneste på, der blev diskuteret. Luther, som brød ind i den katolske messe vi var til, insisterede på en
gudstjeneste, der er til at forstå, med en
prædiken der udlægger bibelteksterne og
nogle salmer, alle kan synge.
Afladsbreve og andagt
Fra Odense Domkirke skulle vi til Grå
brødre Klosterkirke, hvor vi alle havde
fået 50 øre udlevet, som vi kunne bruge
på at købe et afladsbrev.
Endnu en gang kom Luther brasende

ind og gjorde hér oprør mod den katolske kirkes afladshandel.
Til slut var der andagt i domkirken ved
biskop Tine Lindhardt, som på levende
vis fortalte om Luther og dåben. Andagten sluttede med et band, som spillede to
sange af Coldplay for os.

Anita Bjertrup Hennild
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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.
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

Guds nåde er en vintergæk

Guds øje er en tordensol
der skinner for at gave
Guds øje er en samlepol
Guds nåde er en vintergæk
for døbefontens navne
den er din fostergave
med smertens briller ser
og er du ved at dø af skræk
du englene der ler
så plant den i din have
så tænd dit morgensmil
med fastetidens bøn
og glem den skarpe pil
bliver jorden atter grøn
der mangler noget mere.
i angst og overflodPå Dronning Olgas Vej kunne der være plads til bump som disse med plante
besejres du af modmåske vejtræer. Denne række
Gudsafkærlighed
er skænket dig
bump er fotograferet
på Langelinie. Foto: K
og ene er vi flere.
på begge hemisfærer
den ryddede en alfarvej
Guds rige er en ammesø
barn Jesus er din lærer
der spejler himlens fugle
og der hvor foden gled
Guds rige er en englekø
bliver kærligheden ved
om denne skøre kugle
så bær stafetten hen
og flere end du selv
imod en fremmed ven
har grædt i dette skælv
lad hænderne passere.
så sluk din nattesorg
i hytte og i borg
lad håbene massere.
Tekst: Simon Grotrian
Melodi: Jesper Gottlieb, 2006.

På Johannevej er der vejtræer i forvejen, og den er ikke så bred. Så en løsn
være almindelige bump som dette på Tarupgårdsvej. Foto: Kuréren

finde ud af, hvor mange, der vi
så her tænker vi ikke, det er nødvendigt
med til at betale. Samt hvad pr
mere flere vækster.
Men alt dette er endnu kun bumpudfald bliver for hver husstand.
valgets
tanker.
Beboerne
skal
inddrages
I løbet af 2017 har vi fire
Torsdag 16. marts kl. 19 Så engang i foråret husstands
i
arbejdet,
når
vi
har noget konkret at
vi en skrivelse til beboerne på
filmaftener i kirken.
forholde sig til. Luther
gader. Heri vil vi spørge om jer
I 2017 fejrer vi 500-året for Martin
og viljeLuthers
til at betale. Det kunne
De film,
ophængning
af
95
teser
på
kirkedøren
iflertal
Wittenat
et
stort
mener, det er e
Hvad
sker
der
nu?
der vises,
berg.
Teserne
ledte
til
den
lutherske
reformation.
Bumpudvalget
går
nu
i
gang
med
at
idé,
og
så
standser
projektet dé
har altid noget på hjerte og
Derfor
skal vi
se
filmen
”Luther”, som er baseret
tegne
planer
over
placering
af
bump
og
kommer ind på livets dilempå Luthers dramatiske liv. Instruktør: Eric TillPå bumpudval
plantebede
maer. Alle filmaftener
begyn-samt finde en samlet pris.
I hovedrollen som Luther ses Joseph Fiennes.
Carsten Myhr/Ha
der kl. 19. Først ser Herefter
vi filmenskal vi forhandle en POP-aftaDenne
aftenogerikke
der mindst
mulighed for at smage Lule
med
Odense
Kommune
og efterfølgende er der ost og
ther-øl fra Refsvindinge.
rødvin. Pris: 30 kr.
Aktivitetsudvalget

Filmaftener i kirken

t

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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Pokalhylden
Vejviser til kirken
ADRESSE: Rugårdsvej 62.
Linje 21 og 22 kører lige til døren.

SKØJTERI - Freja, Mia og Emilie Juel Jensen, Ny Kongevej 28, har være til to
internationale skøjtekonkurrencer på Sjælland i januar/februar. Det blev til tre
medaljer, alle af bronze. Mia (billedet til venstre), der løber i U13, hentede bronze
ved Isblomsten i Herlev, og igen til FlyverCup i Tårnby (billedet til højre) hvor
hun også fik storesøster Freja (U15) med på skammelen. Tekst og foto: Thomas
Agermose Jensen (stolt far)

Opslagstavlen

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. 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

Basketballkurv stjålet
Kirsten på 2 1/2 år og Knud på 4 år
har fået stjålet deres basketballkurv fra
vores indkørsel om aftenen eller natten
til onsdag 15. februar. Foden fandt
vi på fortovet på Dronning Olgas Vej
(se foto). Der er derfor grund til at tro
at resten af standeren (stang og kurv)
befinder sig et sted i kvarteret.
Den kan afleveres på Toldbodgade 4.
Her bor nogle, der bliver rigtig glade
for at få den tilbage. Tak på forhånd.
Niels og Sanne, Knud og Kirsten
Toldbodgade 4

KIRKETJENER: Hanne Josefsen,
Mail: hjos@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

Ring fundet
ved kirken
Asger og Bjørn fra vores kor
fandt denne ring foran kirken
søndag den 19. februar kl
11.30. Den kan afhentes ved
mig på mobil 24 76 99 61.

Hanne Josefsen

Dåb
Johannes Møller, Johannevej 23A

Dødsfald
Knud Keinicke Hansen, 87 år

Loke Ravnfred, Bøgeparken 252 3.tv.
Noa Bang Lindegaard,Jeffertson, Fuglsang 57, 2.th.
Asta Vig, Åløkkevænget 2

Georg Zoega, 67 år

MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Karen Maigaard, Røllikevej 28, 5300
Kerteminde. 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
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KUREREN
KALENDEREN

MARTS
8: Om Jutlandia i Onsdags
cafeéen kl. 14.30-16.30
9: Gud og spaghetti i kirken
Nr. 7
1
Udgives i Hans Tausens Sogn
kl. 17-18.30
September 2012 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret
12: Årets sogneindsamling
kl. 11.30-13.30
I dette nu
15: Musikalske fortællinger i
Onsdagscafeéen kl. 14.30-16.30
Trafikmøde
15: Grundejergeneralforsamling
på Åløkkeskolen kl. 19
Basstjerne i
16: Filmaften: ”Luther” vises

Høstgudstje
kl. 19 i kirken
21: Forårskoncert med organi 
Svar i trafikh
sten og venner i kirken kl. 19 
22: Pilot Vagn Hansen i
Foredrag om
Onsdagscafeéen kl. 14.30-16.30
29: Om De Vestindiske Øer i Deres hekse
Onsdagscafeéen kl. 14.30-16.30

Sidste senio


APRIL
Besøg fra U
1: Rock Café i Døveforeningen 
Interview me
på Abigaelsvej kl. 18
præsten (de
5: Mette og Poul Nørup i
Onsdagscafeéen kl. 14.30-16.30Menighedsr
5: Åben klubaften i Y’s Men’s 
Club i kirken kl. 18.30
Dåb og døds
9: Palmesøndag. Musikguds 
tjeneste med gospelkoret Able Kvinderevy

Choir i kirken kl. 10.30.
30: Familiekoncert i Hans Tau
sens Kirke kl. 16
MAJ
Åløkkens Fysioterapi
16: Det Fynske Kammerkor i
Speciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister !

Hans Tausens Kirke kl. 19.

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

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

