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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: Ved årets børnegudstjeneste blev der ikke kun slået til
trætønder. Der blev også plantet
et nyt træ, som markerer 500-året
for Reformationen. Foto: Claus
Thorup/ThorupFoto.
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Dit, mit og vores blad
Skriv til Kuréren. Den skriver til dig.
Det lyder enkelt. Og det er det også.
Kuréren udsendes gratis til de 4000 mennesker, der bor i Hans Tausens Sogn, og
er noget så sjældent som et fælles kirkeog beboerblad. Kirken er den ene udgiver
og Åløkkekvarterets Grundejerforening
er den anden, men der skal mere til for at
sådan en udgivelse kan lykkes.
Den tredje vigtige partner er alle vores
annoncører, som med deres faste annoncer er med til at sikre, at vi kan udkomme
10 gange om året. Vi vil derfor opfordre

til, at du støtter de lokale annoncører, der
støtter dit lokale blad.
Den fjerde vigtige partner er dig. Ja,
dig, der sender billeder, artikler, notitser
og andet ind om alt muligt andet end kirke- og grundejerstof. Især er vi glade for
billeder fra arrangementer eller begivenheder i kvarteret. For eksempel hvad der
sker på og omkring skolen og børnehaverne. Tag et par billeder med mobilen,
skriv er par ord og mail til: kureren@
aaloekkekvarteret.dk. På forhånd tak.

Hans Faarup, redaktør

Næste nummer udkommer 6. maj

Deadline: 22. april
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 2017.
Nr. 5 udkommer 6. maj
Deadline: 22. april
Nr. 6 udkommer 3. juni
Deadline: 21. maj
Kuréren udkommer ikke
i juli og august
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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Påskens gudstjenester
Påskens fortællinger afspejler alle
livets store følelser. Den handler om
venskab, nærhed, svigt, frygt – sorg
og fortvivlelse, jublende glæde og den
kærlighed, der tror alt, håber alt, udholder alt – og aldrig hører op.
Gennem årene er der i Hans Tausens
Kirke opstået en rigt varieret tradition
for påskens fejring. Som noget nyt i år
begynder vi påskeugens fejring palmesøndag med gospelsang.

Palmesøndag
Søndag den 9. april kl. 10.30: Jesus
rider ind i Jerusalem. Han modtages som
en helt, og folkeskaren breder palmegrene ud på vejen.
Able Gospel Choir synger ved musikgudstjenesten. Able Gospel Choir er
et kor på cirka 25 øvede og engagerede
sangere, der med et bredt repertoire
synger både traditionel og nyere gospel.
Korets arrangementer er præget af swing,
jazz og pop blandet med toner fra den
traditionelle amerikanske gospelstil. Vi
skal blandt andet høre ”Light of my life”
og ”Jesus Promised”.

Able Gospel Choir.

Skærtorsdag
13. april kl. 18: Jesus spiser sammen med disciplene for sidste gang og
indstifter nadveren. Megumi Suzuki,
sopran, synger en arie, ”Aus Liebe will
mein Heiland sterben” af J.S. Bach.
Nadveren er i fokus denne aften, og der
er vel næppe nogen dag i kirkeåret, hvor
det er er mere oplagt at spise sammen
end skærtorsdag. Så derfor holder vi
igen skærtorsdagsmiddag efter gudstjenesten. Vi følger traditionen og byder på
lammekølle med diverse tilbehør. Pris for
middagen er 30 kroner.

Langfredag
14. april kl. 10.30: Jesus dør på korset.
Selv om angst og frygt og sorg kendetegner langfredag, er der tale om en dejlig
gudstjeneste, som appellerer til flere
sanser. Der er kirkegængere, der læser
De Syv Korsord, og Dorota Kijewska,
bratsch, spiller vemodig musik, som
understøtter dagens eftertænksomme
budskab. Vi skal blandt andet høre ”Svanen” af C. Saint-Saëns og ”Vocalise” af
Rachmaninoff.

Megumi Suzuki.

Dorota Kijewska.

Påskedag
Søndag den 16. april kl. 10.30:
Kristus er opstanden – han er sandelig
opstanden. Glædelig påske! Kirken
møder os denne søndag med et væld af
påskeliljer, lys og det gamle påskeråb.
Vi fejrer, at end ikke døden kan adskille os fra Guds kærlighed. Per Morten
Bye, trompet, vil løfte dagen med festlig
trompetmusik. Vi afslutter festen med
champagne og påskeæg i våbenhuset.

Anden påskedag
Mandag den 17. april kl. 10.30: Påsken afrundes med den dejlige fortælling
om disciplenes vandring til Emmaus.
Disciplene har mistet alt håb og tro, men
på deres vandring sker der noget afgø-
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Per Morten Bye.

rende og totalt forandrende for dem. De
møder den opstandne Jesus og genvinder
glæden, håbet og troen.

Laila Groes

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
SUPPLEANT
Martin Rasmussen,
Steenbachsvej 6
Axel Lund Henriksen,
Mogensensvej 5

Sådan så der ud i fjor, da vi holdt den første ”rundt om kirken”-koncert. Foto: Laila
Krum

Kom til kirkekoncert
med nogen du kender
Søndag den 30. april kl. 16 er der
koncerten ”Rundt om Hans Tausens
Kirke”.

Programmet kan bestå af alt mellem
klassisk, jazz og pop så kom og lad dig
overraske.
Alle, der har lyst til at bidrage med
et indslag, er velkomne til at kontakte
organisten på tlf 60 60 90 87.
 Karolina Bogus

Det er en familievenlig koncert, hvor de
medvirkende har relation til kirken eller
området. Koncerten var en stor succes
sidste år, og den kommer til at være
vores faste tradition om foråret.

Ved koncerten i fjor kunne
man blandt andet opleve far
og søn spille duet. Femårige Albert Takkula debutterede på cello sammen med
sin far, Heikko Takkula.
Foto: Laila Krum

KONTINGENT
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, så kikker vi
forbi med et velkomstbrev.

O

IOLI

S

PIZZA TAKE AWAY

Rugårdsvej 103 . 5000 Odense C
M: info@boffa.dk . T: 66 12 16 12

4

MI

IS

MAD

F

M A R ORNO
INO

POMPRØDROM
ODO
R
ARO O

RAV

T

ROS

M
ILICO ÆT

IGIAN

BAS

ARM

IMIA
DIAV N
O

S
DHU

DI P

VINOPIZZ
DUR A
O
OVN

K MA

IENS

SICIL
M

RUCO
M

GLIE

U

CYKEL

ITAL

ARG
LA
BIANHERITA DUFT
CO

BIS OZZAREILELAN
PAN C O T
E
TI
&

T

OLC A
I
RO

NI

PA

AG D

ODO

LIMO

VIA

ZUP

POM

O

I

GRAZ
P
E IE
PAN S T
N
O
SM A COT

SCA

MIZ

KOK

SS

CHIL

BRIAn MATZEn

TIRA

RO

CAPRI

hvOR jEg ElsKER MAd

A

AMARE
SAL

Hold kæft....
SAL

A

OLIVME
E

PAST

Bevaringspris til
hus på Johannevej
På Johannevej 7 ligger et bevaringsværdigt hus fra 1913, der nu som et
af de første fire i landet bliver hædret
med et skilt, der viser, at det er en del
af Danmarks kulturarv.
Det er foreningen Historiske Huse, som
20. marts lancerede den nye plakette
til at sætte på bevaringsværdige huse.
Plaketten skal minde husets ejer om – og
fortælle forbipasserende – at her ligger et
hus med særlige arkitektoniske kvaliteter.
Huset på Johannevej 7 er tegnet af
arkitekt Oscar Gundlach Petersen. Det
er hvidkalket med røde vingetegl og
småsprossede vinduer.
Gennem tiden er det blevet nænsomt
restaureret med sans for de originale
detaljer, lyder det i begrundelsen fra
Historiske Huse.
365.000 bevaringsværdige
Der er registreret 365.000 bevaringsværdige bygninger i Danmark, og ud af dem
er 9000 fredede bygninger. Bevaringsværdige huse er kun underlagt krav i forhold til vedligeholdelse eller ombygning

De fem kriterier
Bevaringsværdien af et hus
vurderes ud fra fem kriterier:
Arkitektonisk værdi - fx. om
bygningen er et godt eksempel
på en bestemt byggestil, eller en
egns- eller tidstypisk byggemåde.
Kulturhistorisk værdi - fx om
bygningen er blevet beboet af en
kulturhistorisk personlighed, eller
har spillet en særlig historisk
rolle.
Miljømæssig værdi - fx om bygningen indgår i et særligt bymiljø.
Originalitet - om bygningen
fremstår som da den blev bygget.
Tilstand - om bygningen er
velholdt.

af den ydre del. Ikke det indre. I modsætning til fredede bygninger, som man ikke
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Johannevej 7 med de to ”ruder-
øjne” var blandt de første huse til
at blive opført i det dengang nyudstykkede kvarter. Som et kuriosum
kan det nævnes, at Åløkkekvarterets
højeste naturlige punkt (16 m.o.h.)
ligger på samme grund. Nede i
skovbrynet for enden af haven.
Foto: Byfo

sådan lige må begynde at ”modernisere”.
Siden 2009 har ejere af fredede bygninger haft mulighed for at opsætte en
plakette, der fortæller, at deres hus er
værdifuld kulturarv.
- Med lanceringen af en tilsvarende
plakette til bevaringsværdige bygninger
er det vores ambition at skabe begejstring
og øge opmærksomheden omkring en
overset del af vores byggede kulturarv,
siger Birthe Iuel, præsident for Historiske
Huse, i en pressemeddelelse om præmieringen.
Måske en højere pris
Det er næsten altid dyrere vedligeholde
bevaringsværdige huse end ikke-bevaringsværdige, fordi håndværkerne skal
have erfaring med historiske huse og
særlige teknikker og materialer.
Til gengæld kan der være en gevinst.
En landsdækkende undersøgelse fra
Realdania i 2015 viste nemlig, at bevaringsværdige enfamiliehuse sælges for
30 procent højere kvadratmeterpris end
andre enfamiliehuse i samme kommune.

(Fortsættes næste side)

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
i april og maj
Søndag 2. april kl. 10.30
Mariæ Bebudelse.
Lukas 1.26-38; englen fortæller Maria
at hun skal føde Jesus kristus.
Ved Laila Groes
Søndag 9. april kl. 10.30
Palmesøndag.
Mattæus 2.1-9; Jesu indtog i Jerusalem. Gospelkoret Able Choir synger
ved gudstjenesten. Ved Laila Groes
Torsdag 13. april kl. 18
Skærtorsdag.
Mattæus 26.17-30; Indstiftelsen af
nadveren. Efter gudstjenesten er der
mulighed for fællesspisning. Denne
aften er menuen lammekølle med
tilbehør. Pris for deltagelse i spisning:
30 kroner.
Ved Anita Bjertrup Hennild
Fredag 14. april kl. 10.30
Liturgisk musikgudstjeneste over de
syv korsord. Se omtale i bladet.
Ved Laila Groes
Søndag 16. april kl. 10.30
Påskedag.
Markus 16.1-8: Jesu opstandelse.
Efter gudstjenesten champagne og
påskeæg i våbenhuset.
Se omtale i bladet. Ved Laila Groes.

Den lille plakette, der viser at her er et særligt hus. Foto: Byfo
(Fortsat fra forrige side)
Sådan får man en plakette
For at få lov til at sætte plaketten på sit
hus, skal man sende en ansøgning til Historiske Huses ekspertpanel, der vurderer
hver enkelt hus. Plaketten er i bronze og
koster 1000 kroner. Historiske Huse er et
samarbejde mellem Foreningen Bevaringsværdige Bygninger og Bygnings
Frednings Foreningen, BYFO.
Hvis du vil se, om dit hus er udpeget
som bevaringsværdigt af kommunen,
kan du klikke dig ind på www.kulturarv.
dk/fbb. Hvis dit hus ikke er udpeget,
vurderer Historiske Huse, om huset kan
betragtes som særligt bevaringsværdigt.
Huset på Johannevej 7 beboes i dag af
Carsten Aadahl Madsen og Jens Jakob
Herrche Petersen. De overtog huset for
halvandet år siden efter Marlene og Erik
Heidemann, som har stået for den flotte

De ni karakterer
Bevaringsværdige huse får
karakter fra 1 til 9.
1-3 regnes for høj værdi.
4-6 er middelværdi.
7-9 regnes for lav værdi.
I praksis anerkender de fleste
kommuner alle de bygninger,
der ligger i klasserne 1 til 4 som
bevaringsværdige.
Der er i Åløkkekvarteret og
Dæhnfeldts Villaby en lille håndfuld huse i klasse 2, lidt flere i
klasse 3 og en hel del i klasse 4.

renovering af det nu præmierede hus.

Hans Faarup
Huset er i forvejen udpeget som bevaringsværdigt i klasse 2 af Odense
Kommune. Da Odense i 1996 år
siden fik sit første arkitekturatlas
over byens huse, var det Johannevej
7, der illustrerede forsiden af første
bind om bevaringsmæssige sammenhænge, fordi forfatterne mente,
at udsigten ned ad Steenbachsvej,
er Odenses smukkeste gadeudsigt.
Forfatterne bag kommuneatlasset
var i sin tid på en årelang og meget
grundig gennemgang af alle villaer
i Odense. Blandt andet gik de
rødklædte eksperter helt ind i folks
haver for at studere arkitekturen,
og bogen vrimler med gode historier om, hvorfor de forskellige bydele
ser ud som de gør. Du kan hente en
pdf-udgave af kommuneatlasset via
dette link: kortlink.dk/q55z

Mandag 17. april kl. 10.30
Anden påskedag.
Lukas 24.13-35; Vandringen til Emmaus. Ved Laila Groes
Søndag 23. april kl. 10.30
Første søndag efter påske.
Johannes 20.19-31; Den vantro Thomas. Ved Anita Bjertrup Hennild.
Onsdag 26. april kl. 14
Kort gudstjeneste i forbindelse med
Onsdagscaféen. Ved Laila Groes
Torsdag 27. april kl. 17-18.30
Gud og spaghetti. Juniorkonfirmander
medvirker. Se omtale i bladet.
Ved Anita Hennild

(Fortsættes næste side)
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Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
i april og maj
(Fortsat fra forrige side)
Søndag 30. april kl. 10.30
Anden søndag efter påske.
Johannes 10.11-16; Jeg er den gode
hyrde. Ved Laila Groes.
De 23 fremmødte nød at sidde på de helt nye stole i Åasen. Foto: Kuréren

Kontingentet
holder sig i ro
Det er ikke hvert år, der bliver brug
for afstemning ved generalforsamlingen i Åløkkekvarterets Grundejerforening. Men det blev der i år. Læs om
det her - og om hvad der ellers skete
på mødet.
15 beboere og de otte bestyrelsesmedlemmer var mødt
op til generalforsamling
i Åasen 15. marts. Stemmesedlerne måtte frem, fordi
bestyrelsen havde indstillet, at kontingentet skulle stige fra 225 til 250 kroner
om året. Formand Myhr begrundede
stigningen med, at man gerne vil have en
velpolstret pengekasse, hvis der en dag
bliver behov for eksperthjælp. Og fordi
sidste års jubilæumsfest havde været en

Søndag 7. maj kl. 10.30
Tredje søndag efter påske.
Johannes 16.16-22; I skal sørge, men
jeres sorg skal blive til glæde.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost. Maden koster 30 kroner.
Ved Laila Groes
Fredag 12. maj kl. 10.30
Konfirmation.
Ved Laila Groes

så stor succes, at det kunne være, man
skulle spare samme til en ny fest.
Forslaget blev sat til afstemning ved
håndsoprækning, og da kun to stemte for,
blev det afvist.
Forsamlingen anbefalede, at eventuelle
kommende fester arrangeret af grundejerforeningen finansieres ved brugerbetaling.
Ny mand i bestyrelsen
Aftenens anden afstemning gjaldt valg
til bestyrelsen. Marlene Kjeldsen (Ny
Kongevej), Alexander Danker (Johannevej) og Henrik Kjær Larsen (Prins
Valdemars Vej) blev genvalgt uden modkandidater for en ny to-årsperiode.


(Fortsættes side 10)

Lørdag 13. maj kl. 10.30
Konfirmation.
Ved Laila Groes
Søndag 14. maj kl. 10.30
Fjerde søndag efter påske.
Johannes 16,23b-28; Talsmanden vil
komme til jer.
Ved Anita Bjertrup Hennild

Gudstjenester
Plejecenter Lille Glasvej
Onsdag den 5. april kl. 10: Vi drikker
kaffe kl. 10 og kl. 10.30 er der gudstjeneste.
Onsdag 3. maj kl. 10

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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Fastelavnsgud

Tøndeslag
ved kirken
Søndag den 26. februar var der den
årlige børnegudstjeneste i Hans Tausens
Kirke med efterfølgende tøndeslagning
udenfor. Og i år med træplantning i
anledning af 500-året for Reformationen.
Herover er de tre, der fik præmie for
udklædningen: Fra venstre er det Blæksprutten (Olivia Sand Lorenzen), Rødhætte (Sofie Godtske Jakobsen) og Pizza

Slice (Johan Willam Bürger). Billedet er
taget af Lauge Vestergaard.
Resten af billederne på opslaget er taget
af Claus Thorup, facebook.com/ThorupFoto, @ThorupFoto.
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Generalforsamling i grundejerforeningen
(Fortsat fra side 7)
Herefter skulle vælges to suppleanter.
Martin Rasmussen (Steenbachsvej)
genopstillede. Jens Jakob Herrche
Petersen (Johannevej) blev foreslået af
bestyrelsen, og Axel Lund Henriksen
(Mogensensvej) stillede også op, så
dermed skulle stemmesedlerne i brug.
Martin Rasmussen og Axel Lund
Henriksen fik i en meget tæt afstemning flest stemmer og er hermed suppleanter for det næste år. Bestyrelsen
konstituerer sig ved det førstkommende bestyrelsesmøde.
Forslag om foreningshjælp
Der var i år indkommet et enkelt
forslag fra et medlem, som på vegne
af Kvinderevyen spurgte, om grundejerforeningen kan hjælpe med leje af
lokaler på skolen.
Baggrunden er nye regler fra kommunen, der kræver, at der skal stå en
forening bag med generalforsamling,
bestyrelse og regnskab, hver eneste
gang, der skal lånes lokaler til et lokalt
arrangement.
Forsamlingen anbefalede forslaget
og bestyrelsen ser på sagen ved det
første bestyrelsesmøde.
Underskud og billig fest
Kasserer Alexander Danker fremlagde
årets regnskab, som viste en indtægt
på 127.482 kroner. Det er betydeligt
mere end de 83.475 kroner i 2015,
og det er der to årsager til. Dels steg
kontingentet og gav næsten 9000
kroner ekstra, og dels er der medregnet indtægter på 34.748 kroner fra
100-års-festen.
Udgifterne i 2016 blev på 134.468

Den nye bestyrelse i Åløkkekvarterets Grundejerforening. Forrest fra venstre: Marlene
Kjeldsen, Peer Gyldenbrand Jochumsen, Alexander Danker, Martin Rasmussen og Carsten Myhr. Bagest fra venstre: Stephan Brandt, Henrik Kjær Larsen, Axel Lund Henriksen og Hans Faarup. Foto: Jens Jakob Herrche Petersen
kroner mod bare 50.714 kroner i 2015.
Det skyldes først og fremmest 72.000 kroner til 100-årsfesten. En post, der jo ikke
var på regnskabet året før.
Øvrige udgifter var stort set som de
plejer, og det blev altså til et underskud på
6985 kroner mod er overskud på 32.461
året før. Det betyder, at vi nu har 120.199
kroner i kassen.
Generalforsamlingen udtrykte almindelig tilfredshed med, at den flotte
100-årsfest, som dels var Majfesten om
eftermiddagen og dels festen om aftenen
i Seniorhuset, ikke kostede os mere end
50.000 kroner alt i alt. Vi har jo sat kontingentet op over en årrække for blandt andet
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at spare op til jubilæumsfesten.
Med til udgifterne hører også, at grundejerforeningen spædede til stoleindsamlingen, så Åløkkeskolen kunne købe de
første 50 stole til Åasen. Regnskabet blev
godkendt af forsamlingen.
Generalforsamlingen blev styret af
Lauge Vestergaard som dirigent, og der
kom under formandens beretning mange
gode spørgsmål og forslag, som bestyrelsen tager fat på i det kommende år. Du kan
læse uddrag af formandens beretning på
næste side.
Hans Faarup,
Åløkkekvarterets Grundejerforening

Formandens beretning

Et år med færdsel og fest
Jubilæumsfesten og trafikken i
kvarteret fyldte meget i den beretning,
som formand Carsten Myhr
aflagde på generalforsamlingen i
Åløkkekvarterets Grundejerforening
15. marts. Her er et uddrag.
100-års-jubilæet og
Majfesten blev en stor
succes, hvor vi fik
genoplivet en tradition,
som flere bagefter har
snakket om, at vi burde fortsætte med.
Grundejerforeningen vil ikke selv stå
for en ny Majfest, den vi holdt i 2016
var jo lige så meget en jubilæumsfest
for os, men vi vil meget gerne hjælpe
andre i gang med de mange praktiske
forhindringer, hvis nogen har lyst til at
arrangere en Majfest næste år.
Stor tak til Åløkkeskolen for
samarbejde med Majfesten, og stor ros
til Seniorhuset, som viste sig at være et
godt sted at holde en stor fest.
Trafiksaneringer
Vi har i år fået kommunen til at anlægge
venstresvingsbås fra Rugårdsvej ind til
Dæhnfelts Villaby. Det er en løsning,
vi har peget på i over 25 år. Og det
fungerer godt. Vi arbejder videre med
at overbevise kommunen om, at der
skal hævede overkørsler ved Thomas
Overskous Vej og Karl Withs Vej.
Parkering
På Åløkkevænget, Åløkkehaven,
Thomas Overskous Vej og måske
flere veje parkeres der med hjul på
fortovet. Det kan give problemer med
parkeringsvagter, fordi det faktisk er
ulovligt, og beboerne har henvendt sig
for at bede os hjælpe med at søge om
lokal tilladelse til at parkere med to hjul
på fortovet. Det gør vi.
En beboer har gjort os opmærksom på,
at der på Abigaelsvej ikke må parkeres
på den meget brede asfalt mellem
fortovet og vejen. Det er lidt mærkeligt,
og det ser vi på.
Sankthans
På trods af, at stort set hele bestyrelsen
var på Tinderbox, blev det alligevel en
fin sankthansaften, som spejderne og
skovlauget stod for. Stor ros til dem. De
vil gerne fortsætte samarbejdet næste
år, og vi vil til gengæld se, om vi kan
organisere noget musik.

Letbanestationen ved Silvan bliver sammen med den ved Q8 på Vestre Stationsvej
de nærmeste letbanestop for beboerne i vores kvarter. Hvordan vil det påvirke den
gennemkørende biltrafik, at der pludselig ligger en ”flod” i vejen, som man ikke bare
kan krydse? Illustration: Odense Letbane
Halloween
Arrangeres af Åløkke Skovlaug og
er blevet en populær årlig attraktion i
Åløkkeskoven. Vi har de senere år givet
5000 kroner i underskudsgaranti, og det
vil vi blive ved med, fordi vi synes det er
så godt et arrangement.
Miljø
Vi har været i dialog med Glud &
Marstrand (Haustrup) om de støjgener,
som en del beboere oplever om natten.
Vi oplever. at virksomheden er meget
lydhør og tager klagerne alvorligt. De er
i gang med en større gennemgang af alle
deres procedurer for at mindske generne
for fabrikkens omgivelser.
Busgade blev genåbnet
Trafikken er fortsat voldsom, selv om
Rismarksbroen er genåbnet. Vi presser
kommunen på forskellige planer, da vi
ikke kan få øje på klare planer og dermed
klare handlinger fra embedsmændene.
Ejlskovsgade blev genåbnet takket
være et samarbejde mellem skolerne,
virksomhederne og grundejerforeningen.
Trafikdæmpninger
Vi arbejder i disse måneder tæt sammen
med embedsmænd fra kommunen med
forskellige scenarier for dæmpning eller
fjernelse af trafik. Jeg kan desværre ikke
sige så meget om det endnu, men I får
mere at vide hen på året. Der kan blive
tale om nogle forsøg med midlertidige
trafikafspærringer, så man kan prøve
teorierne af.
Tung trafik
Den tunge trafik er desværre ikke
blevet mindre, det er også noget vi ser
på, og vi er meget tæt på at skride til
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politianmeldelse af halmtransporter,
som konsekvent kører gennem kvarteret,
selvom de ikke har tilladelse til det. De
har fået to advarsler, men er ligeglade.
Rismarksbroen blev genåbnet, og det
lettede på trafikken. Men kommunens
egne prognoser siger, at den allerede om
syv år ikke længere kan klare trafikken.
Kommunen har ingen plan for, hvad der
så skal ske. Det vil vi minde dem om.
Letbanen
Letbanen skal køre om tre år. Det
bliver interessant at se, om dens
blotte beliggenhed i sig selv kan virke
trafikdæmpende. Letbanen kan nemlig
ikke krydses hvor som helst, og den
minder dermed om en flod. Man kan
sige, at letbanen bliver byens fjerde flod
efter åen, kanalen og jernbanen.
Vi vil arbejde for, at kommunen
begynder at planlægge en Ring 3 Vest,
som kan aflaste lige så meget som Ring 3
Øst har vist sig at gøre.
Medlemshvervning
Vi er for tiden 430 medlemmer. Der
bor 4000 mennesker i området, og der
er 2000 husstande. Halvdelen af dem
er ejerboliger, som nok der, hvor der er
størst potentiale i at få nye medlemmer.
Vi har kun en håndfuld lejere som
medlemmer.
Kuréren
Fortsætter på 23. år. Et frugtbart
samarbejde mellem grundejerforening
og kirke - og ikke mindst de mange
annoncører, der i høj grad er med til at
finansiere bladet.



Carsten Myhr, formand for
Åløkkekvarterets Grundejerforening

Politikermøde
en uge før valget
Sæt allerede nu kryds i
kalenderen ved 13. november, hvis du interesserer dig for, hvem der
skal styre Odense Kommune de næste fire år. Den dag holder
grundejerforeningen politikermøde i
gymnastiksalen på Åløkkeskolen.
Vi har inviteret følgende partier og
får besøg af følgende kandidater til
byrådsvalget: Søren Windell, Konservative, Bo Libergren, Venstre, Kasper
Westh, SF, Brian Skov Nielsen, Enhedslisten, Susanne Crawley Larsen,
Radikale, Pernille Bendixen, DF, og
Anders W. Berthelsen fra Socialdemokratiet.
Mødet varer fra klokken 19 til
21.30, og mandag den 13 januar er
kun uge før kommunalvalget, som
finder sted tirsdag den 21. november.
Faarup/Myhr

Køb-salg-bytte
spørger
hvor du bor
Siden seneste nummer af Kuréren er
vi kommet op på 177 beboere, der
har 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 playmobildelfinarium, en hel indkørsel af fliser og
diverse møbler.
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.
Hvis du ikke har set nogen besked
er det nok fordi, din Messenger-tjeneste ikke er aktiveret. Prøv at gøre det,
så får du en besked, du kan svare på.
Med en smartphone kan du scanne
dette link og komme
direkte ind på ”Åløkke - køb, salg og
bytte”.
God fornøjelse.

Hans Faarup

Ny forretning

Det er næsten ikke til at kende den gamle købmandsbutik igen. Foto: Kuréren

Fra købmand til kyllinger
Så er der kommet liv på hjørnet af
Åløkke Allé og Johannevej igen. En
grillbar med én specialitet: Kyllinger.
Chicken Shack er navnet på det nye
spisested med takeaway. Ejeren er Fadi
A-Hachim, som har arbejdet i et halvt å
på at forvandle den gamle købmands- og
nærbutik til en grillbar, der fokuserer
skarpt på én ting.
- Jeg har selv opfundet konceptet, det
er den eneste af sin slags. Her kan du få
spydstegte kyllinger og økologiske grøntsager i burgerne, for eksemplen en pulled

chicken-burger, siger Fadi A-Hachim,
som bor i Skibhuskvarteret og selv er til
stede næsten hver dag i Chicken Shack.
En lille gimmick har allerede vakt en
del opmærksomhed. Det er den såkaldte
”chicken challenge”.
- Hvis man kan spise otte af vores
allerstærkeste hotwings på under et
minut og vente 10 minutter med at bede
om vand, så får man sit navn op på vores
Wall of Fame, forklarer Fadi A-Hachim.
Chicken Shack har åbent alle ugens dage
fra klokken 14 til 21.30.

Hans Faarup

Indendøre er forandringen endnu større og det er slet ikke til at se, at her har været
købmands- og nærbutik i årtier. Den nye ejer har revet alt ned og renoveret helt fra
grunden med nye el-installationer, udsugning og alt, hvad der skal til i en grillbar.
Her er to af de ansatte, Nadia Kronborg og Christopher Anthony. Foto: Kuréren
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Brevduen

Når foråret
bryder igennem
Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.” (DDS. 234)

Brevduen
skrives på skift
af menighedsrådets
medlemmer.
Denne gang
af sognepræst
Anita Bjertrup
Hennild

”SOM FORÅRSSOLEN MORGENRØD” er en af mine ynglings
salmer for tiden. Der er så mange smukke motiver i den klassiske
påskesalme. Salmen udtrykker på smukkeste vis påskens budskab
om Jesu død og opstandelse påskemorgen.
FORÅRET ER NETOP nu ved, at bryde gennem vinterens jerngreb. Igen i år har vi oplevet en vinter med frostgrader og sne i tide
og utide. Danmark ligger heldigvis godt geografisk, og bliver ikke
ramt lige så hårdt af vinterens kulde, som mange andre lande gør.
FORÅRETS FØRSTE BEBUDERE er begyndt at titte frem,
og hvor der er mulighed for det skyder vintergækker, krokus og
erantis op af jorden. De nye skud på bøgehækken hænger side om
side med de visne blade fra sidste år, som endnu ikke har sluppet
bøgehækken. Det vækker vores forundring. Det, vi hele vinteren
har betragtet som dødt og vissent, begravet og borte, vender i foråret tilbage for fuld kraft – ungt, grønt og klar til eksplodere i det
blomstrende farveorgie som endnu venter os.
VINTERENS RUGENDE stilhed bliver jaget bort af de morgenfriske småfugle, som så småt er ved at finde tilbage. Livet har sejret
endnu en gang – foråret har løsnet os fra vinterens lænker. Hvor
end vi kigger hen, peger naturen på genopstandelsens mulighed. Vi
skal være blinde eller døve for ikke at se og høre det. Og skulle vi
virkelig være både blinde og døve, så ved vi alligevel, at så længe
verden står, nu efter vinter kommer vår. Sådan har det altid været,
og sådan vil det altid være.
OPSTANDELSE ER IKKE kun for hvedekorn og blomsterløg. Vi
går også med håbet om, at selvom vi engang skal sættes i jorden,
så er det ikke for evigt, vi skal ligge der og vente. Gud vil give
os kraft på ny. Var det kun op til os selv og vor egen kunnen, så
forblev vi muld og støv, men ved Guds nåde, ved hans forunderlige indgriben, kan vi samles til hele mennesker og vågne til nyt liv
i Guds rige.

Gud og
spaghetti
Kom til Gud
og spaghetti
torsdag den
27. april
kl.17-18.30
i Hans Tausens Kirke.
Gudstjenesten er
tilrettelagt
for børnefamilier. Vi
er sammen i
kirken cirka
30 minutter og synger salmer, beder
fadervor, og hver gang hører vi en ny
spændende historie fra bibelen.
27. april er der ligeledes afslutning
for dette års juniorkonfirmander.
Juniorkonfirmanderne vil derfor
medvirke til Gud og spaghetti med
noget af det, de har arbejdet med til
juniorkonfirmand. Efter gudstjenesten
spiser vi spaghetti og kødsovs, til vi er
lige ved at revne.
Tilmelding er ikke nødvendig,
men du må meget gerne tilmelde til
abmo@km.dk. Pris for aftensmad:
Voksne 25: kr. Børn gratis.Vi ses.

Anita Hennild

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

VI ER SOM MENNESKER underlagt naturens love - det var Jesus
også - og han var så død, som man kan være, og alligevel stod han
lyslevende op fra graven påskemorgen. Kun Gud kan gøre det, der
er dødt levende igen. Kun han råder over livskraften, der kan få alt
til at spire og gro.
VI SKAL IKKE lade os kue af verdens kulde og sne. Vi skal tålmodigt håbe og vente. Verdens mørke og vinter får en ende, og en
dag skal vi stå op til en langt herligere forårsmorgen i Guds rige.
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Scan koden med din
mobil og se video om
trafikken i kvarteret.

Henvendelse
til kirken
Kirken varetager samfundets grundlæggende personregistrering - også for
personer uden for Folkekirken.
NÅR MAN FÅR ET BARN
Fødselsanmeldelsen foretages af jordemoderen. Det betyder, at gifte forældre
normalt ikke skal foretage sig noget,
før barnet skal have et navn. For ugifte
forældre gælder det, at faderskabet skal
registreres hurtigst muligt på www.borger.dk eller ved udfyldelse af en Ansvarsog Omsorgserklæring, som kirkekontoret
kan sende til moderen.

26. april er emnet i Onsdagscaféen myter og fakta om Titanics forlis. En lidt overset detalje ved skibet er, at passagererne på første klasse havde adgang til dette
På Dronning Olgas Vej kunne der være plads til bump som disse med plante
fine motionsrum. Der var endda en mekanisk hest, så man kunne holde rideformen
måske vejtræer. Denne række af bump er fotograferet på Langelinie. Foto: K
ved lige på sejlturen. Foto: Robert John Welch /Wikimedia Commons

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

Onsdagscaféen
i denne måned
5. april

26. april

De fire årstider

Når livet gør ondt

Et ”rejseforedrag” af Mette og Poul
Bemærk tidspunktet kl. 14. Vi starter
Nørup, Esbjerg. Denne
gang går rejsen
med en
kort gudstjeneste
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er der vejtræer
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og den erved
ikkesogneså bred. Så en løsn
gennem de fire årstider.
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bump som
dette
på Groes.
Tarupgårdsvej.
Foto: Kuréren
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finde ud iaf,sinhvor
her tænker vi ikke, det Kok
er nødvendigt
fleste billeder er frasåDanmark.
vil med udgangspunkt
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Så engang
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præster,
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gader.
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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

14

5

Månedens salme
Vejviser til kirken

Nu ligger vejen øde
Tekst: Leif Rasmussen
Melodi: Hans Dammeyer, 1999
Nu ligger vejen øde
og håbet ender blindt.
Før kunne livsmod gløde,
men nu er hjertet flint.
For død og sorg har vundet
gjort troen hul og tom,
selv lyset er forsvundet
kun mørket kalder: kom.

Et menneske som giver
min vandring perspektiv,
et menneske som bliver
mit billede på liv.
Jeg kender ikke manden,
før livet rejses op
og Kristus som opstanden
igen gi’r håbet krop.
Da samles alle tråde
hos Gud, som følger mig,
og som på sælsom måde
bli’r håbet på min vej.
Se, lyset bryder gennem,
og alt begynder nu,
fordi jeg hører stemmen:
„velsignet være du!“

For alt, som skulle komme
forsvandt, blev luftkastel,
og ordene blev tomme –
nu har vi kun os selv.
Men midt i dette øde,
hvor dagen går mod nat,
da kommer én i møde
og ser jeg er forladt.

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. 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

Pokalhylden

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
MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Karen Maigaard, Røllikevej 28, 5300
Kerteminde. Mail: 7783kam@km.dk
Tlf: 24 25 75 06
Anton fra Ny Kongevej 50 vandt en flot guldmedalje til Fynsmesterskaberne i
TeamGym 11. marts i Odense Idrætshal. Her ses han som nummer to fra venstre
sammen med sit hold, TeamGym Munkebjerg. Tekst: Mette Reinholdt. Foto: Winnie Møller-Jensen.

Dåb

Dødsfald

Anton Munch Grooten,
Kanslergade 31
Filippa Demant Guldberg,
Grønløkkevej 266 2 0004

Ulla Koordt Nielsen, 70 år
Jytte Marie Verner, 84 år
Birte Jensen, 83
Svend Klitgaard, 85 år
Poul Frølund, 74 år
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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

Sommerbørn for sjette år i træk
Sommerbørn tirsdag den 8. og onsdag
den 9. august.

KUREREN
KALENDEREN

APRIL
1: Rock Café i Døveforeningen
på Abigaelsvej kl. 18
For sjette år i træk er der Sommerbørn
5: Mette og Poul Nørup i
i Skt. Knuds Provsti. Det er for børn og
Nr. 7
1
Udgives i Hans Tausens Sogn
Onsdagscafeéen kl. 14.30-16.30
forældre i Odense, der ikke har haft muSeptember 2012 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret
5: Åben klubaften i Y’s Men’s
lighed for at være på sommerferie, koloni
Club i kirken kl. 18.30
eller har andre vanskelige vilkår.
9: Palmesøndag. Musikguds- I dette nu
I år skal vi igen en dag til naturskolen
tjeneste med gospelkoret Able
i Tarup-Davinde, og en dag tilbringer
Trafikmøde
Choir i kirken kl. 10.30.

vi med Cirkus Flik Flak, hvor vi prø13: Skærtorsdagsgudstjeneste iBasstjerne i
ver kræfter med diverse kunster. Gratis
kirken kl. 18

Stemningsbillede fra tidligere sommerakdeltagelse inkluderer også forplejning.
Høstgudstje
14:
Langfredagsgudstjeneste
i
tiviteter ved Tarup-Davinde.
Der er plads til i alt 50 deltagere efter

kirken
kl.
10.30
først-til-mølle-princippet.
Svar i trafikh
Tirsdag
den
21.
marts
kl.
19
16: Påskegudstjeneste i kirken 
Tilmelding med oplysning om samlet
på cbf@km.dk eller 21 74 65 39 skal ske
kl. 10.30
Foredrag om
ORGANISTEN
OG VENNER
antal, alder på børn, adresse
og telefonsenest
fredag den 23. juni.
17: Gudstjeneste anden påske- 
nummer til sognepræst Camilla Balslev

Ditte Hassing
Deres hekse
dag i kirken kl. 10.30
Kazimierz Skowronek, violin, Katarina Altino, cello og Karolina
19: Hør om Titanic i Onsdags 
Sidste senio
cafeéen kl. 14.30-16.30
Bogus, klaver spiller kammermusikværker af Barber,

26: Onsdagscafeéen om, når Besøg fra U
Paderewski og Rachmaninoff.
livet gør ondt. Bemærk: Kl. 14 

K ONCERTER F ORÅRET 2017
H ANS T AUSENS K IRKE

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

Interview me

30: Familiekoncert i Hans Tau- præsten (de
sens Kirke kl. 16
Menighedsr


MAJ
16: Det Fynske Kammerkor i
Hans Tausens Kirke kl. 19.

Dåb og døds


Kvinderevy


JUNI

relation til kirken eller området. Et afslappet og familievenligt
18: Store Brændedag
Kazimierz Skowronek,
arrangement
for alle. violin, Katarina Altino, cello og Karolina
23: Sankthansbål
Bogus, klaver spiller
kammermusikværker
af
Barber,
OBS! Fri tilmelding for optræden!
Åløkkens Fysioterapi
Paderewski og Rachmaninoff.
Speciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister !

Tirsdag den 16. maj kl. 19
Professionel behandling og træningsplanlægning
KONCERT
MED D
ET 30.
FYNSKE
AMMERKOR
Søndag
den
april K
kl.
16
Tlf.:
36 89 66 66
RUNDT OM HANS TAUSENS K
IRKE

Rugårdsvej
103a,
5000 Odense C. www.kenfys.dk
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
arrangement for alle.
El-Service med garanti
OBS! Fri tilmelding
for optræden!
hosadgang
din lokale
el-installatør
Gratis
i Åløkkekvarteret
Hans Tausens Kirke, Rugårdsvej 62, 5000 Odense DCin forbindelse til fremtiden

Tirsdag den 16. maj kl. 19
Tlf.: 70 13 03 39
www.nal-medienet.dk
KONCERT MED DET FYNSKE KAMMERKOR
Det
Fynske Kammerkor, der hver
øver i vores kirke,
CE
VItirsdag
Aut.
el-installatør
3/1 Mbit/s
SER www.el-tekniq.dk
N
G
synger
et program med smuk
musik.
DØ nordisk
Martin
Rasmussen
Martin@el-tekniq.dk
99 kr.
Steenbachsvej 6
Pris pr. måned
inkl. moms
5000 Odense C

Tlf. 9395 0061
Gratis adgang

NY H

ASTIG

HED

300/50 Mbit/s

369
kr.
Pris pr. måned
inkl. moms

35/8 Mbit/s

75/15 Mbit/s

150/30 Mbit/s

169 kr.

219 kr.

269 kr.

Pris pr. måned
inkl. moms

Pris pr. måned
inkl. moms

Pris pr. måned
inkl. moms

