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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
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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: Spirekoret er de yngste stemmer i kirken. Læs på side
11, hvordan de øver sig.
Foto: Ditte Hassing.
TRYK: Deslers Bogtryk, Assens

Velkommen til jeres blad
I disse år får vores del af Odense mange
nye indbyggere, og der kommer flere til,
som I kan læse på side 8. Nogle af jer
undrer jer måske over, hvad dette blad er,
så her er en ultrakort beskrivelse.
Kuréren modtages gratis på alle adresser, der ligger i Hans Tausens Sogn. Sognet strækker sig fra Vestre Stationsvej i
syd, langs den vestlige side af kanalen op
til Næsby, mod vest til der, hvor Søhusstien krydser Rugårdsvej og mod øst til
Jarlsberggade.
Bladet er dels et kirkeblad og dels et
beboerblad, idet den anden udgiver er
Åløkkekvarterets Grundejerforening,
hvis medlemmer bor i Åløkkekvarteret,

Dæhnfeldts Villaby og ud ad Kanalvejen.
Det fælles beboer- og kirkeblad udkommer 10 gange om året, og det er kun
muligt, fordi en række lokale annoncører
også bidrager. Stor tak til dem.
Indholdet i bladet er en blanding af stof
fra kirken og grundejerforeningen, nyt
om ting, der sker i området og bidrag fra
dig. Ja, dig, og alle andre læsere, der er
velkomne til at sende tekst og billeder fra
store og små begivenheder i området.
God fornøjelse. Efter næste nummer
holder bladet sommerferie i juli og
august. Tænk på det, hvis I gerne vil
have omtalt et arrangement.

Hans Faarup, redaktør

Næste nummer udkommer 3. juni

Deadline: 21. maj
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. 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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Onsdagsholdet ved post 58 - den af de røde pæle, der står tættest på Jægerhuset. Foto: Kuréren

De har sat røde
pæle op i skoven
Har du undret dig over, hvem der har
sat røde træpæle op i Åløkkeskoven?
Her kan du læse, hvem der har gjort
det og hvorfor.
I Åløkkeskoven, Næsbyhoved Skov,
Snapind Skov og langs Stavids Å, fra
havnen til Jernalderlandsbyen, er der de
seneste måneder placeret 60 pæle eller
poster og syv startposter.
Som man kan høre på navnet, har
det noget med orienteringsløb at gøre.
Posterne er sat op af Odense Orienteringsklub, som har klubhus i Jægerhuset
på Jægerhusstien bag Toldbodgade.
Her huserer ”Onsdagsholdet”, en flok
senior-orienteringsløbere, der hver anden
onsdag blandt andet hygger sig med at
opmåle ruter og tegne kort. En af dem er
Erik Fynboe, som forklarer:
- Der er lavet en række rundruter, som

udgår fra de enkelte startsteder med
længder fra 1 km til 11 km i luftlinje. Ruterne er lavet så lette, at vi regner med, at
de fleste vil kunne finde rundt ved hjælp
af de kort med ruter, vi har lavet.
To foldere med seks ruter
Projektet blev indviet officielt lørdag den
29. april, og nu er banerne frit tilgængelige for alle, der vil gå eller løbe banerne.
Man kan downloade kort med alle poster
og startsteder samt kort med baneforslag
på klubbens hjemmeside, odense-ok.dk.
Ruterne er også samlet i to foldere.
”Find vej i Åløkkeskoven” har kort
over tre ruter med start ved henholdsvis
Gammelsø, Mogensensvej og Næsbyvej.
”Find vej i Næsby Ådal” har tre ruter
med start ved henholdsvis Næsby-hallen,
Rismarksbroen og Jernalderlandsbyen.
Find vej-projektet er landsdækkende, og
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der er stillet 600-700 røde pæle op i hele
landet.
Projektet i Åløkkeskoven er lavet
under Dansk Orienterings-forbund og
støttet af Odense Kommune og Nordea-Fonden.
- Og vi kan faktisk takke Odense
Sportscentrum på Næsbyvej for at det
blev til noget, tilføjer Erik Fynbo:
- I forbindelse med, at kampsportcentret i fjor blev tildelt Dansk Idrætsforbunds store breddepris ved DR's Sportsgalla, fik Odense Kommune nogle penge,
som gik til orienteringsløb. Derfor har
vi ”hædret” Odense Sportcentrum ved at
gøre dem til et af startstederne.
O-løb i undervisning
Ved placeringen af de røde pæle har Onsdagsholdet forsøgt at placere dem, så

(Fortsættes næste side)

De røde pæle i
Åløkkeskoven
(Fortsat fra forrige side)

Pælene er udstyret med
stempler, der kan bruges som
kontrolklip, når man løber
orienteringsløb. Foto: Kuréren

SUPPLEANT
Martin Rasmussen,
Steenbachsvej 6
Axel Henriksen,
Mogensensvej 5

Sådan ser Åløkkeskoven ud,
når en af Onsdagsholdets korttegnere har beskrevet området
med signaturer. Kan du se,
hvor vi er henne? Det er rute
2 med start ved Mogensensvej
(nederst tv.). Post 4 står på
”Sukkertoppen”, den gamle
bronzealdergravhøj tæt på
Åløkke Alle. 
Foto: Kuréren

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.
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PIZZA TAKE AWAY

Rugårdsvej 103 . 5000 Odense C
M: info@boffa.dk . T: 66 12 16 12
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Stephan Brandt
Dronning Olgas Vej 4
Henrik Kjær Larsen
Prins Valdemars Vej 14
Marlene Kjeldsen, Ny Kongevej 39

OVN

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

K MA

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

IENS

Næstformand: Peer Jochumsen
Ambrosius Stubs Vej 2

ITAL

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

KOK

www.åløkkekvarteret.dk

de ikke er i vejen for nogen af skovens
andre brugere, mountainbikere, ryttere
og fodgængere.
- Alligevel har vi før anlægget er taget
i brug, været udsat for hærværk, hvor en
pæl er forsvundet. Det skyldes måske,
at den var sat oven på bunkeren ved
Jægerhusstien, hvor der er nogle ”uautoriserede” mountainbikespor, siger Erik
Fynboe.
- Med projektet vil vi gøre det lettere
at inkludere orienteringsløb i undervisningen for skolerne rundt om skoven.
Vi har allerede kontakt til Tarup Skole
og Næsby Skole. Derudover skal vi lave
et undervisningsforløb for to klasser på
Provstegårdskolen, siger Erik Fynboe.
Og så ville klubben da heller ikke
blive ked af det, hvis nogen fik fik lyst til
orienteringsløb. Der trænes hver anden
torsdag i foråret og efteråret fra Jægerhuset. 
Hans Faarup

Fælles gudstjeneste
for reformationen
Med gris og øl, debat og teser. Anden pinsedag/grundlovsdag, 5. juni
kl. 10.30-15 i Sct. Hans Kirke.

Mezzosopranen Anna-Kajsa Holmberg. PR-foto

Musikgudstjeneste med
forår og begejstring
Torsdag den 25. maj, Kristi himmelfartsdag, kl. 17 i Hans Tausens Kirke.
Efter at hele byen har løbet Eventyrløb,
er der mulighed for at få pulsen ned igen
ved en dejlig musikgudstjeneste, hvor
man ud over at få et lille ord med på vejen af præsten, kan opleve mezzosopran
Anna-Kajsa Holmberg.
Anna- Kajsa er født i Stockholm,
uddannet fra Det Fynske Musikkonservatorium og bor i Malmö hvorfra hun

arbejder som freelance-sanger i Sverige
og Danmark.
Musikken under gudstjenesten fortæller om alt det, som foråret handler om:
natur, kærlighed og taknemlighed til verden. Vi skal høre bl.a "Våren" af Grieg
og "Så tag mit hjerte" af Alfvén.

Karolina Bogus

Prinsessen bliver beskåret
En beboer på Prinsesse Maries Allé
har været plaget af store flokke af
duer, som holder til i gadetræerne og
klatter overalt.
På beboerens opfordring
har grundejerforeningen
kontaktet kommunen, som
oplyser, at problemet med
duerne nok løses, når træerne
på Prinsesse Maries Allé bliver beskåret.
Det bliver de inden så længe.
Her var der ikke tale om, at grundejerforeningen gik ind og løste et problem.

Vi mindede egentlig bare kommunen
om, at det var ved at være på tide med en
beskæring.
Hvis andre beboere føler sig generet
af kommunens træer, for eksempel, hvis
store grene kan være i fare for at falde
ned i hovedet på fodgængere, kan I henvende jer til grundejerformand Myhr.
Ikke fordi han så sørger for, at det bliver gjort, for det kan han ikke, men han
kan sende opfordringen videre til rette
vedkommende i kommunen.

Hans Faarup
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2017 er 500-året for den lutherske
reformation. Det fejrer vi i Hans
Tausens Kirke i fællesskab med Skt.
Knuds Provsti med en fælles reformationsgudstjeneste i Sct. Hans Kirke 2.
pinsedag/grundlovsdag den 5. juni kl.
10.30 med en festlig og historisk Luther-messe med indslag fra provstiets
kirkekor og en tilpasset udgave af en
original Luther-prædiken.
Efter gudstjenesten inviterer vi
til folkefest på Sankt Hans Plads –
mellem kirken og Marie Jørgensens
Skole – med smagsprøver på gris og
Luther-øl fra Refsvindinge Bryggeri.
Der vil være grundlovstale kl.13 ved
borgmester Peter Rahbæk Juel.
På markedspladsen bliver der tid til
debat, nye teser, gøgl med Cirkus Flik
Flak og workshop for børn.
Alle er velkomne. 

Anita Bjertrup Hennild

Grundejere har
konstitueret sig
Bestyrelsen i Åløkkekvarterets Grundejerforening
har konstitueret sig efter
generalforsamlingen.
Der er ingen ændringer
i posterne: Formand Carsten Myhr,
Johannevej, næstformand Peer
Jochumsen, Ambrosius Stubs Vej,
kasserer Alexander Danker, Johannevej, sekretær Hans Faarup, Dronning
Olgas Vej. Bestyrelsesmedlemmer:
Henrik Kjær Larsen, Prins Valdemars
Vej, Stephan Brandt, Dronning Olgas
Vej, Marlene Kjeldsen, Ny Kongevej. Suppleanter: Martin Rasmussen,
Steenbachsvej, Axel Henriksen,
Mogensensvej. (hans)

Råger skydes i skoven
Kommunens reguleringsjæger har
vurderet rågebestanden i Åløkkeskoven. 10. maj kommer en jæger til
skoven og skyder rågeunger for at
holde bestanden nede. (hans)

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
i maj og juni
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
Store bededag. Konfirmation.
Ved Laila Groes
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
Søndag 21. maj kl. 10.30
Femte søndag efter påske.
Johannes 16.23.13-28; ”Beder I
Faderen om noget i mit navn, skal han
give jer det”. Spirekoret synger ved
gudstjenesten. Se omtale i bladet.
Ved Laila Groes
Torsdag den 25. maj kl. 17
Kristi himmelfartsdag.
Musikgudstjeneste.
Markus 16.14-20; ”Gå ud i alverden
og prædik evangeliet”. Se omtale i
bladet. Ved Laila Groes

Nye kommunale regler
for udlån af lokaler
På opfordring fra generalforsamlingen
undersøger bestyrelsen, om Åløkkekvarterets Grundejerforening kan
hjælpe de mange frivillige grupper i
kvarteret, der ikke længere kan låne
skolens lokaler.
Kommunen har nemlig indført nye regler for udlån.
For at låne lokale på skolen
til et arrangement, for eksempel revy, andespil, loppemarked, foredrag, musikaften, møde eller
andet, skal man nu være en forening med
regnskab, bestyrelse og generalforsamling. Enhver i kvarteret med tilknytning
til skolen eller med medlemskab af for
eksempel grundejerforeningen har hidtil

kunnet låne et lokale på skolen. Det kan
man ikke mere. Bookingen foregår nu
centralt fra kommunen, og der udlånes
kun til såkaldt folkeoplysningsformål.
Her vil grundejerforeningen gerne
træde til med hjælp, men der er nogle
praktiske og formelle spørgsmål, der skal
vendes, inden vi har en løsning. Bestyrelsen har overvejet, om man skulle opfordre til at vække den hvilende forening
ÅKUR (Åløkkekvarterets Kulturelle
UdviklingsRåd), som er den formelle
udgiver af Kuréren.
Vi vil også lige undersøge, hvordan
man gør andre steder, for det er et problem, der har ramt alle de frivillige grupper i Odense, som ikke har en forening
bag sig. 	
Hans Faarup

Søger om penge til legeplads
Åløkkeskolens legeplads er
nedslidt, og for at hjælpe
kommunen med at få råd til
at renovere den, er Åløkkekvarterets Grundejerforening
gået sammen med nogle forældre fra
skolen om at søge penge fra Forstads
puljen.
Skolen er omdrejningspunktet for livet
i vores kvarter, og grundejerforeningen
har også selv givet tilsagn om at støtte
en renovering af legepladsen med 25.000

Søndag 28. maj kl. 10.30
Sjette søndag efter påske.
Johannes 15.26-16.24; ”I skal vidne
for I har været med mig fra begyndelsen”. Ved Anita Bjertrup Hennild
Søndag den 4. juni kl. 10.30
Pinsedag. Johannes 14.22-31;” Da
pinsedagen kom var de alle forsamlet”. Sofie McQueen synger. Se omtale. Ved Laila Groes
Mandag 5. juni
Ingen gudstjeneste i Hans Tausens
Kirke, i stedet er der fællesgudstjeneste i Sankt Hans Kirke. Se omtale.

(Fortsættes næste side)
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kroner. Forstadspuljen er 9,7 millioner
kroner, som kommunen har afsat til aktive bydele uden for bymidten.
Selv om Åløkkekvarteret ligger i
Odense C, er vi lige akkurat uden for
bymidten, og vi mener, at renovering af
skolens legeplads falder ind under de
områder, der kan ydes tilskud til. Det
drejer sig blandt andet om modernisering
og udbygning af samlingssteder, rekreative anlæg og fælles mødesteder.
	
Hans Faarup

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
i maj og juni
(Fortsat fra forrige side)
Søndag 11. juni kl. 10.30
Trinitatis søndag.
Lukas 16.19-31; Nikodemus opsøger
Jesus om natten. Efter gudstjenesten
er der kirkefrokost. Pris for maden er
30 kr. Ved Laila Groes

Ikke færre end ni nye lam har kunnet opleves i fårefolden i dette forår.

Foto: Christian M. Hansen

Ny formand for fåreholderlaug
Der har været ekstraordinær generalforsamling i Åløkke Fåreholderlaug.
Vi havde kun ét punkt på dagsordenen,
nemlig valg af et bestyrelsesmedlem.
Det blev Henrik Christiansen, Dronning Olgas Vej 3. Bestyrelsen konstitue-

Gudstjenester
Plejecenter Lille Glasvej
Onsdag 7. juni kl. 10 ved Laila Groes
Onsdag 5. juli kl. 10 ved Hans Jørgen
Jeppesen

rede sig lige efter generalforsamlingen,
og Henrik blev valgt til formand. Gustav
Johannesen gik af efter otte år på posten.
Jeg vil gerne sige tak til kvarteret for
opbakningen til fårelauget i de otte år,
jeg har været formand.

Gustav Johannesen
Jaja, de skuler måske lidt.
Men man kan
sagtens gå
ind til fårene.
Bare man ikke
skræmmer
dem eller prøver at fodre
dem.
Foto:
Christian
M. Hansen

Sofie McQueen synger i voksenkoret.

Sofie synger til pinse
Ved pinsegudstjenesten 4. juni synger
Sofie McQueen. Hun er alt i voksenkoret og studerer rytmisk sang på
konservatoriet. Vi skal blandt andet
høre "De første forårstegn i Norden"
af Janne Mark. Karolina Bogus

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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Bygge

Tusindvis af boliger run
Hvis du synes, at der hele tiden
dukker nye historie op om byggeprojekter i nærheden af vores
kvarter, tager du ikke helt fejl.
Over de næste 10 år bliver der lige
på kanten af Hans Tausens Sogn
opført over 2000 boliger. En lille
del af dem ligger inden for sognegrænsen, det gælder byggeriet på
Nordisk Tekstil og ungdomsboligerne på Stark-grunden. Men lige
på den anden side af sognegrænsen er der endnu flere byggerier i
gang.
Kuréren har gransket lokalplaner og avisomtaler for at finde
ud af, hvor mange byggerier, der
er på vej i kanten af vores sogn.
Svaret kan du se på dette kort.
Viden og rygter
Der er tale om en halvcirkel af
byggerier i den sydlige ende af
sognet. Vi har ikke kunnet finde
oplysninger om, at der skulle
være større byggerier på vej i den
nordlige ende, altså med Næsby
og Kanalvejen. Men fra tid til anden høres der rygter om, at nogen
har planer for området mellem
Gammelsø og tankstationen på
Næsbyvej.
Her har bybusserne garage, men
der er også et stort brakområde,
som blandt andet har været foreslået udlagt til ferieboliger og til
campingplads for autocampere.
Såvidt vi har kunnet se, ligger der
dog ikke nogle konkrete forslag og
venter.
Det er ikke sikkert, vi har fået
alle planlagte byggerier med på
denne oversigt. Skulle du have
kendskab til flere boligbyggerier
i sognet eller på kanten af sognet, så kontakt endelig bladet på:
kureren@aaloekkekvarteret.dk, så
vi kan opdatere alle andre læsere i
næste nummer.

Tekst: Hans Faarup
Kort: Jacob Faarup

1. Nordisk Tekstil
Hvem: NT Leasing
Hvad: 120 lejligheder og rækkehuse. Både
nybyggeri og renovering af gamle fabriksbygninger. Samt en dagligvarebutik med
indkørsel fra Rugårdsvej.
Hvor: Nordisk Tekstils gamle fabriksområde mellem Rugårdsvej, Pakhusgården og
Åløkkeskoven
Pris: 210 millioner kroner
Status: De første beboere skulle kunne
flytte ind i slutningen af 2018.

2. Frølageret
Hvem: Ikke oplyst bygherre.
Hvad: 90 almene boliger i op til fire
etager med parkeringskælder.
Hvor: På den nuværende p-plads på
hjørnet af Rugårdsvej og Åløkke Allé
Pris: Ukendt
Status: Lokalplanforslag er i offentlig
høring. Åløkkesholm har i et høringssvar protesteret over, at den fri parkering fjernes. Grundejerforeningen har
i et høringssvar opfordret til, at man
stiller krav til bygherren om at bygge
i en stil, der ikke skæmmer de nærliggende kulturhistoriske bygninger
Kvægtorvet. Dæhnfeldts Frølager og
Odense Offentlige Slagtehuse.
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3. Gartnerbyen
Hvem: H. Skjøde Knudsen
Hvad: Odenses største boligprojekt i
disse år. En helt ny bydel på 140.000
kvadratmeter med lejligheder og
rækkehuse. Det er tre gange større
end TBT-grunden. Der bliver blandt
andet park, lokalcenter, lejligheder,
rækkehuse og 84 ungdomsboliger samt
kontorer. Endeligt antal boliger kendes
ikke, men der er plads til mindst 1000
boliger.
Hvor: Det gamle Gasa-område mellem
Langesøstien, jernbanen, Middelfartvej
og Christmas Møllers Vej
Pris: 1,6 milliarder kroner for første
etape.
Status: Lokaplan har været i høring.
Bygges i tre etaper fra 2017 til 2026.
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4. Sukkerrækkerne
Hvem: SEB Pension
Hvad: 140 Lejligheder og rækkehuse.
Hvor: Det gamle sukkerkogeri. Området mellem Vestre Stationsvej,
Fælledvej og Grønløkkevej
Pris: Ukendt
Status: 32 rækkehuse i Sukkerrækkerne klar til indflytning efteråret 2017.
Senere følger Sukkertoppen, Sukkerhaven og Atelierbygningerne

8

eboom

ndt om kvarteret
10. Stenfiskerkajen

Hvem: Civica og KPC
Hvad: Tre bygninger i otte etager med
178 ungdomsboliger
Hvor: Stenfiskerkajen lige vest for
Havnebadet
Pris: 190 millioner kroner
Status: De første beboere kan flytte
ind til studiestart 2017. Hele byggeriet
ventes færdigt i løbet af 2018.
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9. Toldbodhuse
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Hvem: Maycon Ejendomsudvikling, Næstved, og P. Møller Ejendomme, København.
Hvad: 110 lejeboliger i fire hvide blokke.
65 til 125 kvadratmeter samt tre større
penthouselejligheder. Egen p-kælder.
Hvor: På Gl. Toldbodgade (indkørsel fra
Finlandsgade).
Pris: 272 millioner kroner.
Status: P-kælder snart færdig. Byggeri
ventes færdigt i slutningen af 2018

8. Starkgrunden
Hvem: Endnu ikke oplyst bygherre.
Hvad: 200-300 kollegieboliger i tilknytning til City
Campus
Hvor: Toldbodgade 21 og 39. Området mellem
Toldbodgade og Næsbyvej, hvor Stark tidligere lå.
Pris: Ukendt
Status: Lokalplanen er i offentlig høring
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7. Jarlsbergtårnene (Karré 4)

5
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Hvem: OPUS (ejet af Lillebælt Gruppen samt Obos,
Norge)
Hvad: 300 boliger i syv bygninger, heraf tre højhuse i
op til 60 meters højde
Hvor: Rugårdsvej 3. Ved Jarlsberggade på den gamle
slagterigrund.
Pris: Ukendt
Status: Forslaget kræver ændring af lokalplan og er
derfor i offentlig høring. Åløkkekvarterets Grundejerforening har gjort indsigelse for at sikre at Jarlsberggade
friholdes for mere ind- og udkørsel.

6. Vesterport
Hvem: Reitan og Fyns Almennyttige Boligselskab
Hvad: 50 ungdomsboliger samt kontorer i 4-5 etager og
en Rema 1000 i stueetagen.
Hvor: I trekantområdet, hvor Rugårdsvej og Vestre Stationsvej mødes. Oven på den p-kælder, der blev bygget til
nu nedrevne Cinemaxx
Pris: Ukendt
Status: Det seneste halve år er p-kælderen blevet renoveret og forstærket. De første betonvægge er blevet rejst
i april, og boligerne forventes klar til studiestart 2017.

5. Falckgrunden
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Hvem: Pensionskassen PKA
Hvad: 140 boliger mellem 60 og 110 kvadratmeter i op til fem etagers højde.
Hvor: Rugårdsvej 18-20. Den nedlagte Falckstation på hjørnet af Fjordsgade og Rugårdsvej
Pris: 250 millioner kroner.
Status: Lokalplanforslag er på vej. Forventet
klar til indflytning november 2019.
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Reformationsgudstjeneste og
MARKEDSPL ADS MED GRIS OG ØL, DEBAT OG TESER!
GRUNDLOVSTALE KL . 13.00 VED BORGMESTER PETER RAHBÆK JUEL

Kirkerne i Skt. Knuds Provsti inviterer til
fælles gudstjeneste og markedsplads

2. pinsedag, den 5. juni 2017 fra kl. 10.30-15.00
2017 ER 500-ÅRET FOR DEN LUTHERSKE REFORMATION
Vi fejrer i fællesskab begivenheden i Sct. Hans Kirke med en festlig
og historisk Luther-messe med indslag fra provstiets kirkekor og en
tilpasset udgave af en original Luther-prædiken.

1517

2017

Efter gudstjenesten inviterer vi til folkefest på Sct. Hans Plads
– mellem kirken og Marie Jørgensens skole –
med smagsprøver på gris og Luther-øl fra Refsvindinge Bryggeri.
På markedspladsen bliver der tid til debat, nye teser,
gøgl med Cirkus Flik Flak og workshop for børn.
Alle er velkomne!
GRIS MED SALAT OG BRØD KOSTER 20 KR • ØL OG ÆBLEMOST 10 KR

Sct. Hans Kirke • Sct. Hans Plads 1 • 5000 Odense C
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Sådan øver vi i spirekoret
Hver tirsdag eftermiddag klokken 1,
myldrer det ind med 0.klasser i kirkens lokaler. De smider overtøj og sko
for derefter at sætte sig klar i våbenhuset, parat til at tage æbler, bananer
og vindruer som serveres i passende
mundrette stykker.
Derefter styrter de ned ad kældertrappen
for at stille sig parat uden for døren ind
til korlokalet. Når der er helt stille, kan
musikken begynde, og børnene går ind til
klaverforspillet, som de kender så godt.
Alle synger goddag og velkommen og
skiftes til at synge alene, hvor de præsenterer deres navn. Derefter fortsætter
korprøven med sanglege, danse, nye sange med bevægelser, fløjtevers, hemmeligt
rytmesprog, ekkosang, tonebevægelser,
rytmekor og meget mere. Der arbejdes
godt med koncentration, indlæring af toner og rytmer, tekster som læres udenad,
dansetrin med koordination af arme og
ben, kanons og overstemmer.
En stille farvelsang
Når vi slutter, slutter vi altid på samme
måde med en smuk og stille farvelsang
og derefter med en energifyldt danse-hoppesang hvor børnene sendes ud
efter hårfarve, tøjfarve, øjenfarve eller
køn.
Når dagens første hold er færdigt kommer andet hold til kirken. Det er 1. og 2.

klasser der har fulgt det foregående års
korundervisning, så der er en god koncentration og opmærksomhed. De øver
lidt sværere sange, måske med mere og
sværere tekster, lidt sværere melodier og
med overstemmer med kromatik - små
trinvise bevægelser. Ellers er korprøven bygget op på samme måde som det
foregående hold og der synges ud - glad
og fro.
Synger til gud og spaghetti
Spirekoret tæller nu i alt omkring 32
sangere som øver hver tirsdag kl. 13-14
(hold 1) og kl. 14-15 (hold 2). Spirekoret
medvirker til størstedelen af kirkens gudog spaghettigudstjenester, som ligger
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torsdage kl. 17. Gud og spaghetti er børnevenlige gudstjenester, som er målrettet
børnefamilier og derfor også afsluttes
med fællesspisning i menighedssalen.
Gudstjenesterne er velbesøgte, og tit er
der fyldt i salen til sidste plads. Selvom
vi er mange korsangere, er der altid plads
til en til. Så hvis der er flere børn, der
vil synge med – så henvend jer endelig.
Spirekoret medvirker også ved højmessen søndag den 21. maj kl. 10.30.
Ditte Hassing,
kirke – og kulturmedarbejder

Brevduen

Terje Vigen - et langt
digt om forsoning
Det kan ikke undgås, at utallige skolebørn blev berørt af Henrik Ibsens digt om den norske sømand
og senere lods Terje Vigen.

HAN ENDER i krigsfangenskab, (det såkaldte ”prisonen”), der varer hele fem år. Da han endelig vender
tilbage (om bord på en svensk fregat), er både hans
kone og lille datter afgået ved døden. De fik en fælles
grav i fattigfolks jord.
Årene går, og han tjener sin dont som lods, og i sit
sind bærer han på et stærkt nag mod dem, der forhindrede ham i at redde sin familie.

Der boede en underlig gråsprængt en
på den yderste nøgne ø; han gjorde visst intet menneske mén
hverken på land eller sjø;
dog stundom gnistred hans øjne stygt,
- og da mente folk, at han var forrykt,
og da var der få, som uden frygt
kom Terje Vigen nær.

Brevduen
skrives på skift
af menighedsrådets medlemmer. Denne
gang af Jette
Stoksted og
Søren Michael
Nielsen

flygte, da han møder sabler og riffelskud, og hans båd
bliver sænket.

DIGTET ER SKREVET i 1861 og blev udgivet i
hans bog ”Digte” fra 1871. Digtet blev senere udgivet
separat med illustrationer af maleren Christian Krogh.
Henrik Ibsen har selv udtalt sig om, hvor svært det er
at digte:
At leve er – krig med trolde
i hjertets og hjernens hvælv,
at digte, - det er at holde
dommedag over sig selv
Alligevel valgte Henrik Ibsen at skildre hele Terje
Vigens livshistorie i et meget langt, fortællende digt –
der også gengiver den menneskelige følelse om hævn
eller forsoning.
TERJE VIGEN var i sin ungdom er vild krabat og
efter forældrenes død, gifter han sig og bliver far til
en lille datter Anna. Livet giver mening i det lille
rødmalede hus.
Den historiske baggrund er Napoleonskrigen og
kornblokaden i årene1808-14. Danmark-Norge var
i krig med blandt andet England, som havde indført
handelsblokader, der betød hungersnød i Norge.
Da krigen spidsede til og engelske skibe lukkede de
norske havne, blev misvæksten og nøden stor i Norge.
TERJE VIGEN roede i sin åbne båd forbi de jyske
rev for i Danmark at få fat i tre tønder byg. På vej
tilbage til Norge, og meget nær sit hjem, bliver han
indhentet og opbragt af en engelsk korvet. Korvetten
blev ledet af en 18-årig stolt og kæk officer.
Terje skriger gennem brændingen til sin Gud ”Derinde på strandens grus sidder min viv ved det fattige
hus, og venter med barnet på brød”. Den engelske
officer hører ikke Terjes bønner, og Terje kan ikke
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PLUDSELIG EN DAG driver en engelsk yacht mod
kysten med revnet storsejl og fok efter et uvejr.
I det øjeblik kan Terje få sin hævn, for om bord
er den engelske lord, der i sin tid tog ham til fange.
Terje slår et hul i bunden af den båd, som skal bjærge
lorden, hans lady og deres lille barn. Det var gengældelsens time, fordi lorden og hans mandskab i sin tid
sænkede hans båd med den dyrebare last.
LORDEN PRØVER at redde sit eget og sin families
liv ved at tilbyde penge, der kan gøre Terje rig. Først
nu genkender lorden den matros, som lå på knæ i
hans korvet, og nu beretter Terje om den store klasseforskel, og hvor lidt lorden dengang forstod, og da
lorden vil gå til kamp, kan han ikke gennemføre det,
og han bryder sammen.
Lordens hustru har en silkeblød hånd, medens hans
hustrus hånd var grov og hård. Men Terje fremhæver,
at hans familie var det bedste på jord, og alligevel
blev det ringeagtet. Terje vil give lorden en lektie for
at minde ham om, hvad det koster at miste sin familie.
DET ER DEN lille pige, (som også hedder Anna),
der bortjager Terjes hævngerrige tanker, og han er nu
blevet sig selv igen, og yachten bliver sejlet ind til
havnen.
Terje er i stand til forsoning og siger farvel med
ordene ”Guds fred” .
Stort har jeg mistet, men stort jeg fik.
Bedst var det, kan hænde, det gik, som det gik,
- Og så får du ha’e tak da, Gud”.
DET SIDSTE VERS i digtet fortæller om hans grav
ved Fjære kirke i Grimstad, hvor der groede vilde
blomster blandt det stride græs.

Koncert med Det
Fynske Kammerkor
Tirsdag den 16. maj kl. 19 er der
koncert i Hans Tausens Kirke med Det
Fynske Kammerkor.
Det Fynske Kammerkor, som øver i
vores kirke hver tirsdag aften, synger en
koncert med kormusik fra alle Nordens
lande.
Koret har en helt unik klang, som ofte
beskrives som fin, nærmest transparent,

homogen og smidig. Den karakteristiske
klang skyldes ikke mindst dirigenten
Alice Granum.
Koret har en omfattende koncertvirksomhed både i ind- og udland og har tillige udgivet en række velanmeldte cd’er.
Koncerten er gratis. Karolina Bogus

Sankthans med
bål og blæs
Takket være vores lokale KFUM-spejdere bliver
der atter bålaften på Den
Gamle Golfbane sankthansaften, 23. juni. I år bliver der en
ekstra grund til at møde op. Midsommerviserne bliver nemlig akkompagneret af et 12-mands blæserorkester,
når bålet tændes af spejderne. Nærmere info i næste nummer af Kuréren.
Søndagen før sankthans falder i
år på 18, marts, og den dag holder
vi som sædvanlig Store Brændedag,
hvor vi kører rundt i skoven og sanker
brænde til sankthansbålet: Skal I
være med til det? Læs mere i næste
Kuréren. (hans)

Politikermøde en
uge før valget

Det Fynske Kammerkor kan opleves i kirken. PR-foto

Rejsegilde på havnen
Fredag den 28. april var der rejsegilde
på det seneste byggeri på havnen. På
Toldbodgade 41 skal de 5200 kvadratmeter rumme Lokalpsykiatri Odense.
Det store, hvide hus skal samle 13 psy
kiatribehandlinger, der i dag ligger spredt
på fire adresser i byen: Skulkenborg 2,
Bjergegade 15, Kochsgade 7 og OUH.
Det er blandt andet akutfunktion, ældrepsykiatri, selvmordsforebyggelse,
behandling af krigsveteraner, traume- og
torturofre samt Psykinfo.
Der er tale om et fire etagers hus, hvor
170 læger, sygeplejersker og psykiatere
udfører ambulant behandling. Det vil

sige, at man som patient ikke er indlagt,
men møder op til sin konsultation, får sin
behandling og tager hjem samme dag.
Beliggenheden ved havnen tæt på
banegården betyder, at det bliver nemt
for kommende patienter at komme til og
fra huset med bus eller tog. Der forventes
200-300 daglige brugere – cirka 4500 om
året.
Lokalpsykiatri Odenses nye hus skal
tages i brug i begyndelsen af 2018 og
har kostet regionen 76 millioner kroner
at opføre. (Kilder: Fyens.dk, Tv2fyn.dk,
Regionsyddanmark.dk)

Hans Faarup
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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

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.
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.

På Dronning Olgas Vej kunne der være plads til bump som disse med plante
måske vejtræer. Denne række af bump er fotograferet på Langelinie. Foto: K
15. marts optrådte Mette Katrhine Jensen med musikalske fortællinger i Onsdagscaféen. Foto: Peter Thomas Davidsen

Sommerferie
i Onsdagscaféen

Onsdag den 29. april sluttede forårssæom Jens Henrik Christiansen Boye, som
sonen i Onsdagscaféen med forhenvæen lang årrække i 1800-tallet var en
rende sygehuspræst ved Vejle Sygehus
plage for den vestfynske befolkning.
På med
Johannevej
er der vejtræer
ogonsdag
den er ikke
så bred.
Preben Kok, der talte
udgangsDerierforvejen,
cafe hver
kl. 14.30
til Så en løsn
være
almindelige
bump
som
dette
på
Tarupgårdsvej.
Foto:
Kuréren
punkt i sin bog “Skæld ud på Gud”, et
16.30. Det koster 30 kroner inklusive
meget spændende foredrag.
kaffe og kage. Alle er velkomne.
finde ud af, hvor mange, der vi
så her tænker vi ikke, det er nødvendigt
Cafeen starter igen onsdag den 6.
Rigtig god sommer til alle.
med til at betale. Samt hvad pr
mere flere vækster.
september med forhåndværende kaptajn 
Christel Poetzsch
Men alt dette er endnu kun bumpudfald bliver for hver husstand.
O.V. Petersen,Odense, der vil fortælle
valgets tanker. Beboerne skal inddrages
Så engang i foråret husstands
i arbejdet, når vi har noget konkret at
vi en skrivelse til beboerne på
forholde sig til.
gader. Heri vil vi spørge om jer
og vilje til at betale. Det kunne
at et stort flertal mener, det er e
Hvad sker der nu?
Bumpudvalget går nu i gang med at
idé, og så standser projektet dé
tegne planer over placering af bump og
plantebede samt finde en samlet pris.
På bumpudval
Herefter skal vi forhandle en POP-aftaCarsten Myhr/Ha
le med Odense Kommune og ikke mindst

SE OGSÅ www.hanstausenssogn.dk
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Professionel lyd og billede

KLINIK FOR FODTERAPI

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

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

Storskærme
Videokonference
Lydanlæg
LED bander

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

Bente Frederiksen og Brian Panvig,

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

Svendborgvej 39 - 5260 Odense S

fina

Tlf: 29 32 32 18
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Månedens salme

Når æbletræets hvide gren
Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen
Melodi: Rene Arvid Jensen
Når æbletræets hvide gren
strør blomster på min trappesten
og luften har det lyse skær
af nyudsprungne bøgetræerså ved jeg det igen er maj
og sommer er på vej.
I maj er Kristi Himmelfart
bag hvide skyer ser du klart
at sådan en velsignet sol
må komme fra hans kongestol.
Han åbner rummet over dig
og pinse er på vej.

Med vingebrus og helligånd
der løser vores tungebånd
så munden løber over med
hvad hjertet fyldes af og ved.
Et glædesbud forplanter sig:
Guds rige er på vej.
Det lignes ved det mindste frø
der tåler sne og frost og tø
og vokser til et vældigt træ
med fuglesang i blomsterlædet bedste man kan tænke sig
en forårsdag i maj.

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.

Vejviser til kirken
ADRESSE: Rugårdsvej 62.
Linje 21 og 22 kører lige til døren.
SOGNEPRÆSTER:
Laila Groes, Prins Valdemars Vej 3.
Tlf. 66 11 05 40, mail: lgr@km.dk
Træffes bedst på bopælen tirsdag,
onsdag, torsdag og fredag kl. 12-13.
Torsdag tillige kl. 17-18. Lørdag og
andre dage efter aftale.
Anita Bjertrup Hennild, Hjortebjergvej 45, 5230 Odense M. Tlf. 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: hjos@km.dk Tlf. 24 76 99 61.
Fridag mandag.

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.
Schneider Trophy hedder denne fine pokal, der fra 1913 til 1931 blev uddelt 12
gange for sejre i vandflydyster. Mindre kan naturligvis også gøre det for at komme
med i Kuréren. Foto: Wikimedia Commons

Dåb

Dødsfald

Evelyn Myhre Paulsen, Prinsesse
Maries Allé 23
Vincent Elme Baltzer, Njalsvej 127
Ludwig Kai Taarnhøj Knudsen,
Thomas Overskous Vej 3
Svend Hurup Kibsgaard, Kanslergade 20
Hjalte Anker Nygaard Jensen,
Kanslergade 28 st. 0002

Jonna Benneth Skow, 85 år
Jens Kaare Pedersen, 72 år

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
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

MAJ
16: Det Fynske Kammerkor i
Hans Tausens Kirke kl. 19.
21: Højmesse med Spirekoret i
Nr. 7
Udgives i Hans Tausens Sogn
kirken kl. 10.30
September 2012 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret
25: Koncert med Anna-Kajsa
Fåreholderlaug
Holmberg kl. 17 i kirken

LAMMESPISNING
LAMMESPISNING
Åløkke
Åløkke Fåreholderlaug
afholder lammespisning
afholder lammespisning
lørdag d. 26 august kl. 18
lørdag d. 26 august kl. 18
I spejderhytten ved åløkkeskoven
I spejderhytten ved åløkkeskoven

I dette nu

JUNI
Trafikmøde
4: Sofie McQueen synger ved 
pinsegudstjenesten kl. 10.30 Basstjerne i
5: Reformationsgudstjeneste i 
Høstgudstje
Sct. Hans Kirke kl. 10.30
18: Store Brændedag kl. 13-15.
Svar i trafikh
Mødested: Bålpladsen

23: Sankthansbål. Bålet tændesForedrag om
kl. 21. I år med blæserorkester 

Menu:
Menu:

Deres hekse

Helstegt lam
Helstegt lam
med flødekartofler, salat og mynthegelé.
med flødekartofler, salat og mynthegelé.
Øl, vin og vand købes til en god pris
Øl, vin og vand købes til en god pris


AUGUST
senio
26: Lammespisning i fåreholder-Sidste

lauget kl. 18
Besøg fra U


Interview me
præsten (de

SEPTEMBER
6: Første onsdagscafé efter
sommerferien. Kl. 14.30.

Pris:
Pris:

Voksne 100,Voksne 100,Børn (under 14): 50,Børn (under 14): 50,Der medbringes selv service og bestik.
Der medbringes selv service og bestik.

Menighedsr


NOVEMBER
Dåb og døds
13: Politikermøde på Åløkkesko-
Kvinderevy
len kl. 19.


Børnene kan hygge sig med snobrød og skumfiduser over bålet
Børnene kan hygge sig med snobrød og skumfiduser over bålet

Åløkkens Fysioterapi

Tilmelding senest d. 13 august til Henrik tlf.:
21835387
Speciel
erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister !
Tilmelding senest d. 13 august til Henrik tlf.: 21835387
Lasse tlf.: 60177449 eller lassemortensen87@gmail.com
Lasse tlf.: 60177449 eller lassemortensen87@gmail.com
Professionel behandling og træningsplanlægning

Aftenens indslag: SurpriseTlf.: 36 89 66 66
Aftenens indslag: Surprise

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

369
kr.
Pris pr. måned
inkl. moms

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

1

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

