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Vi ses til september
Kære læsere. Det fælles beboer- og kirkeblad Kuréren holder sommerferie i juli
og august. Næste nummer udkommer 2.
september. I kan allerede nu i dette blad
læse om nogle af de arrangementer, der
finder sted i efteråret.
Hvis nogle af jer driver eller kender
en lokal virksomhed, der kunne tænke
sig at annoncere i bladet, kan I henvende
jer til Henrik Gram på 53 65 07 38. Vores
trofaste annoncører er med til at holde liv
i dette blad, som ikke har sin lige i hele
kongeriget. Efter hvad vi har hørt, i hvert
fald. Udgifterne til at producere, trykke

og omdele bladet deles nemlig mellem et
menighedsråd og en grundejerforening
(hvor kirken betaler broderparten) og så
altså annoncørerne. Vi håber, I vil støtte
dem, der støtter os.
Derudover er alle I, der bor i Hans
Tausens Sogn og Åløkkekvarteret (det
gør I, hvis jeres husstand modtager
Kuréren) meget velkomne til at sende
billeder og tekster af store og små begivenheder i kvarteret. Mail til: kureren@
aloekkekvarteret.dk. God sommer.
	 Hans Faarup, redaktør

Næste nummer udkommer 2. september

Deadline: 20. august
Deadline for Kuréren er altid næstsidste søndag før det udkommer.
Bladet udkommer første lørdag i måneden.
Hvis du har et arrangement, 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.
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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Sankthansbål - nu
med hornorkester
Fredag den 23. juni er der traditionen
tro sankthansbål ved bålpladsen på
Den Gamle Golfbane i Åløkkeskoven.
I år bliver der ekstra meget drøn på
midsommersangene, fordi tidligere
tiders båltaler er afløst af intet mindre
end et 11-mands hornorkester.

Dåbstræf for
første gang

Blæserne vil gøre deres
til at skabe den helt
særlige midsommerstemning. Og ligesom i
fjor er det i år de lokale
spejdere fra Gråbrødre
Gruppe, der tænder bålet. Det sker klokken 21, fordi det skal være lidt mørkt,
når sankthansbålet flammer op.
Der er ingen heksekonkurrence i år,
men I må gerne stille ”hekse” på bålet.
Der sælges øl og vand
I er også velkomne til at komme ned til
bålpladsen nogle timer før og hygge jer.
Igen i år stiller Åløkke Skovlaug med en
trailer, hvorfra der sælges øl og vand til
rimelige priser. Så der er al mulig grund
til at invitere naboer og venner til at
holde fællesspisning i det grønne.
Klokken 20.15 begynder underholdningen, når det 11 mand store Senior
Blæserne Odense giver koncert. Det gør
de frem til kl. 21. hvor spejderne tænder
bålet. Når bålet flammer op, deles der
sanghæfter ud med midsommerviser,
som afsynges med akkompagnement af
Senior Blæserne Odense.
Vi ønsker jer alle en rigtig god sankthansaften og sender en stor tak til spejderne fra Gråbrødre Gruppe og Åløkke
Skovlaug. Både for det store arbejde i
2016 og fordi de stiller op igen og sørger
for den gode stemning ved bålet.

Så imponerende så sankthansbålet ud i
fjor. Foto: Thomas Volke
Husk også Store Brændedag
Søndagen før sankthans, som i år hedder
18. juni, er som sædvanlig Store Brændedag. Her mødes vi klokken 13 ved
bålpladsen og går ind i skoven og sanker
brænde til bålet. Dén dag har vi tilladelse
til at køre med bil og trailer i skoven,
så hvis du har lyst til at hjælpe på den
måde, er du velkommen til at køre ned på
pladsen (det gøres nemmest fra Søhusstien) med din trailer. Grundejerforeningen
giver pølser og brød samt øl og vand til
alle brændesankere. Vi slutter kl. 15.

Hans Faarup

Konfirmandindskrivning og konfirmation 2017/18
Indskrivning på mail til lgr@km.dk indtil
den 16. juni. Kopi af dåbsattest vedhæftes og forældres mailadresse skrives.
Konfirmationsdatoerne i 2018 er
lørdag den 12. maj kl. 10.30 (nuværende
6.A på Åløkkeskolen) og søndag den 13.
maj kl. 10.30 (nuværende 6.B Åløkkeskolen). Laila Groes konfirmerer begge
dage.
Alle, der bor i Hans Tausens Sogn, er

selvfølgelig velkommen til undervisning
og konfirmation i kirken. Undervisningen er torsdage 14-15.30 i kirken. Første
undervisningsdag er 21.september, og
søndag den 17. september kl. 10.30 er
der velkomstgudstjeneste med efterfølgende information om undervisningen.

Laila Groes
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Søndag den 27. august kl. 14 holder
vi for første gang dåbstræf i Hans
Tausens Kirke, men vi håber det
bliver en ny tradition med et årligt
dåbstræf. Vi inviterer hermed forældre, gudmor/gudfar, faddere, børn og
alle andre, der har lyst til at høre om
dengang årgang 2012 og 2013 blev
døbt. Først holder vi en kort gudstjeneste i børnehøjde og derefter er der
dåbslagkage saft og kaffe til alle. Af
hensyn til forplejning må man gerne
tilmelde sig til Abmo@km.dk
	
Anita Bjertrup Hennild

Sofie
McQueen
fra voksenkoret
synger til
pinse.

Brunsviger og
sang til pinse
Ved pinsegudstjenesten 4. juni kl.
10.30 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. Med pinsefejringen, hvor disciplene sendtes ud i
verden med det kristne budskab fødtes
kirken. Vi fejrer fødselsdagen med
kaffe og brunsviger efter gudstjenesten.

Karolina Bogus og 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
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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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VELKOMMEN Har du fået nye
naboer? Fortæl os det, så kikker vi
forbi med et velkomstbrev.

barmhjertige samaritaner” som skuespil
og viste nogle af de ting, de har lavet.
Vi vil gerne sige tak for et godt og hyggeligt forløb med jer. Vi har nydt at have
jer på besøg i kirken.
Kunne dit barn også godt tænke sig, at
være juniorkonfirmand – så fortvivl ej.
Der starter et nyt hold juniorkonfirmander for 3. årgang tirsdag den 19. september. Nærmere information følger i næste
nummer af Kuréren, Intra og kirkens
hjemmeside.

Ditte Hassing og Anita Hennild

RO

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

Vi startede undervisningen med at
besøge sanseudstillingen på Brandts. Temaet var skabelse og vi oplevede sammen sanseudstillingen ”Underværker” af Alfio Bonanno.
I kirken hørte juniorkonfirmanderne en
masse bibelhistorier, og vi talt sammen
om, hvad de mon betyder og hvilken
betydning de har for os i dag. Juniorkonfirmanderne har skrevet bønner, sunget
salmer, fundet symboler, lavet kreative
ting, spist kage og drukket saftevand.
Vi afsluttede juniorkonfirmandundervisning med en spaghettigudstjeneste,
hvor juniorkonfirmanderne opførte ”Den

A

SUPPLEANT
Martin Rasmussen,
Steenbachsvej 6
Axel Henriksen,
Mogensensvej 5

De sidste par måneder har vi i Hans
Tausens Kirke haft glæden af syv herlige juniorkonfirmander. Vi har i løbet
af syv fredage udforsket kirkerummet
og kristendommen sammen og talt om
alt mellem himmel og jord.

SAL

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

Tak og på gensyn

OLIVME
E

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

Juniorkonfirmanderne på Brandts. Foto: Hans Tausens Kirke

AMARE

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

Brevduen

Så lettede taget næsten på kirken

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

I VORES KVARTER har vi mange stolte traditioner
– og nu har vi fået en mere. Det er koncerten
”Rundt om Hans Tausens Kirke”, der for anden
gang blev holdt søndag den 30. april i kirken, og det
var virkelig en festlig eftermiddag. Der var et flot
fremmøde og alle bidrog til den gode stemning.

vokset sig stort både i antal og musikalsk. De sang
B. Fabricius-Bjerre/Klaus Rifbjerg: ”Duerne flyver”
og Stings ”Fields of Gold” og sluttede med Stevie
Wonders dejlig sang ”Isn’t she lovely”. Vi glæder os
allerede til tredje søndag i advent, hvor Åløkkekoret
synger ved ”De ni læsninger”.

IDEEN MED den årlige koncert ”Rundt om Hans
Tausens Kirke” er dels at lade lokale, der har glæde
ved sang og musik, udfolde sig i kirkerummet dels
at vise andre sider af vores dygtige søndagssangeres
musikalske talenter. Begge dele lykkedes til
fulde. Hvor er vi beriget med mange sang- og
musikbegavede i vores lille sogn.

KIRKENS DYGTIGE sopran, Megumi Suzuki,
sang J. Brahms: ”Weg der Liebe 1 og 2”, og derefter
sang hun duet med sin veninde, mezzosopran Jara
Kanzler Hemmet, L. Delibes: ”Flower Duet” fra
operaen ”Lakmé”. Sofie McQueen, der er kirkekorets
altstemme og til daglig studerer på rytmisk
konservatorium, sang A. Windings ”Lyse nætter”
for os. Og vores bas, Bjørn Helgason, afsluttede
korafdelingen med S. Schwartz: ”Wonderful” fra
”Wicked”.

KIRKENS ORGANIST, Karolina Bogus, spillede
sammen med sin mand, Jørgen Groth-Andersen,
firhændigt på flygel. J. Brahms: ”Ungarsk dans nr.
5”. Deres søn, Adam, lagde sig midt på kirkegulvet
og kiggede beundrende på dem. Så fulgte elev på
Åløkkeskolen Viggo Mose Jørgensen. Viggo spillede
på flygel F. Chopin: ”Vals i a-mol” og J. Garscia:
”Vulkanen Fujii”. Publikum kvitterede med et stort
bifald.

ÅLØKKEKORET med dirigent Jakob Bobjerg har

FRANK BUCHMANN-MØLLER, saxofon og Lars
Oxenvad, klaver, frydede vores øresnegle med dejlig
musik. De spillede L. Bonfa: “Manha De Carnaval”
og N. Moret/R.A. Whiting: “ She’s funny that way”.
Ifølge program og vores veloplagte konferencier,
Asger Freud ,var det sidste nummer, men så blev
kirkedøren slået op, og ind kom Elvis Duo alias
Henrik Busborg og Torben Balle. De sang et par
kendte Elvis-numre og Elvis kastede galant sit røde
tørklæde til dagens hjerter dame. Og så blev der
klappet, så taget var lige ved at lette.
SIKKEN EN eftermiddag. Vi ses næste år til ”Rundt
om Hans Tausens Kirke”.

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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Hjemmerøveri
hos 83-årig
Natten til lørdag den 13. maj trængte en mand ind i et hus på Thomas
Overskous Vej i Dæhnfeldts Villaby
og tapede den 83-årige kvindelige
beboer fast til en kontorstol.
Han slog hende i ansigtet og tvang
hende til at udlevere dankort og pinkode. Herefter tog han hendes Toyota
og kørte til hæveautomaten ved
Sydbank på Rugårdsvej for at hæve
penge. Senere kom han tilbage, tvang
kvinden med ind i bilen og kørte til
Grølandsgade, hvor han forlod bilen
ad Kertemindestien, skriver Fyens
Stiftstidende.
Da Kuréren gik i trykken var gerningsmanden endnu ikke fundet. Han
beskrives som 170 cm høj, almindelig
til spinkel af bygning og dansktalende. Han var iført grå regnjakke med
blå aftegning samt hætte og hue, som
dækkede ansigtet. 
Hans Faarup

Truende mand
i Åløkkeskoven
Tirsdag den 23. maj ved middagstid
blev nogle elever fra 2. klasse på
Åløkkeskolen udsat for trusler fra en
mand i Åløkkeskoven.
I forbindelse med et orienteringsløb
i skoven, stødte de på en mand klædt
i mørkt, som var maskeret og truede
børnene. Politiet sendte en hundepatrulje til skoven, men fandt ikke
manden, skriver Fyens Stiftstidende.

Hans Faarup

Nu er vi oppe på
228 medlemmer
Facebooksiden ”Åløkke - køb, sal
og bytte” har nu 228 medlemmer fra
kvarteret. Siden sidst er der blandt
andet blevet afsat en plæneklipper,
en cementblander, havemøbler og en
terrassevarmer. Siden er kun for os,
der bor i sognet. Når du anmoder om
medlemskab, modtager du en besked
i Messenger, hvor du skal oplyse din
adresse. Svarer du ikke, eller bor du
uden for kvarteret, afvises anmodningen. 
Hans Faarup

Elene Fleischer (tv.) med datteren Malîna Fleischer (th.) og barnebarnet Rosemilla.

Årets heltinde bor
på Åløkkevænget
Ugebladet Søndag uddeler hvert år en
heltindepris for at hylde de frivillige
kvinder, som gør en forskel for andre
mennesker. Blandt seks nominerede
gik prisen i år til 73-årige Elene Fleischer, der bor på Åløkkevænget.
Elene Fleischer er født i Jylland, uddannet socialrådgiver i Odense og skrev i
1997 en ph.d.-afhandling om selvmord.
Under arbejdet med afhandlingen talte
hun med mennesker, der lige havde
forsøgt selvmord, og mødte også deres
familier.
Dér opdagede hun, at der ikke var
nogen hjælp at hente til pårørende.
Det lovede hun sig selv at gøre noget
ved, og i 2005 stiftede hun Nefos, netværket for selvmordsramte, der hjælper
efterladte. Hun har allerede modtaget
flere priser for sit arbejde, blandt andet
Odense Kommunes Ildsjælepris og Nordentoftprisen.
Som faglig leder af Nefos har Elene Fleischer talt med flere end 1500
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efterladte, og det var en af de familier,
der indstillede hende til Heltindeprisen,
hvor hun 3. maj blev afsløret som årets
modtager.
Med prisen følger 25.000 kroner, som
Elene Fleischer vil bruge på et netværk
for børn, hvis forældre eller søskende er
selvmordstruede eller har begået selvmord.
- Det er særligt børn i alderen 9-12 år,
der har behov for sådan et netværk, så de
kan bearbejde chokket. Ofte føler de sig
forkerte og anderledes, og så er det godt
at kende nogle, der oplever det samme,
sagde Elene Fleischer blandt andet i sin
takketale i Aller-Huset i København
Heltinderne var indstillet af bladets
læsere, og i dommerkomiteen sad blandt
Mimi Jakobsen, Lisbeth Zornig og Hanne Reintoft. 
Hans Faarup
Se videoen
Scan qr-koden med din
smartphone og se og hør
Elene Fleischer fortælle
om sit arbejde.

Konfirmander 2017

Bagest fra venstre: Sille S.L. Cramon, Tsaniella Hristova, Kirstine H. Munch, Sille A. Rabe, Mia J. Jensen, Signe H. Nedergaard.
Forreste række: Bedilu D. Engelund, Rasmus P. Jensen, Mathias Vad Rasmussen, August D. Iversen. Foto: Alex Tran

Bageste række fra venstre: Hugo L. Smed, Christian Licht, Noah Amstrup, Phillip H.K. Jensen, Magnus B. Jensen, Lukas Berg.
Forreste række: Klara K. Thruelsen, Freja Svendsen, Asta C.B. Petersen. Foto: Alex Tran
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Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
sommeren 2017
Søndag 4. juni kl. 10.30
Pinsedag.
Johannes 14.22-31: ”Da pinsedagen
kom var de alle forsamlet”. Sofie
McQueen synger ved gudstjenesten og
bagefter er der kaffe og brunsviger i
anledning af, at pinsen også er kirkens
fødselsdag. Prædikant: Laila Groes

Solfaarbejde med børnene - det hemmelige melodisprog.

Mandag 5. juni
Fælles reformationsgudstjeneste
i Sankt Hans Kirke kl. 10.30
Søndag 11. juni kl. 10.30
Trinitatis søndag.
Lukas 16.19-31; Nikodemus opsøger
Jesus om natten.
Kirkefrokost. Pris for maden er 30 kr.
Prædikant: Laila Groes
Søndag 18. juni kl. 10.30
Første søndag efter trinitatis.
Lukas 16.19-31; Den rige mand og
Lazarus.
Prædikant: Anita Bjertrup Hennild
Søndag 25. juni kl. 10.30
Anden søndag efter trinitatis.
Lukas 14.16-24; Det store festmåltid.
Prædikant: Aage Møller
Søndag 2. juli kl. 10.30
Tredje søndag efter trinitatis.
Lukas 5.1-10; Lignelsen om de 100
får. Prædikant: Laila Groes
Søndag 9. juli kl. 10.30
Fjerde søndag efter trinitatis.
Lukas 6.36-42; Lignelsen om splinten
i din brors øje og bjælken i dit eget.
Prædikant: Aage Møller
Søndag 16. juli kl. 10.30
Femte søndag efter trinitatis.
Lukas 5.1-11; Den store fiskefangst
Prædikant: Hans Jørgen Jeppesen
Søndag 23. juli kl. 10.30
Sjette søndag efter trinitatis.
Mattæus 5.20-26: Jesus sagde:”Hvis
jeres retfærdighed ikke langt overgår

(fortsættes næste side)

Der stilles spørgsmål om døbefonten.

Opmærksomhed inden koncerten.

Sangglade børn mødte
talstærkt op i Vissenbjerg
Syv børn fra Hans Tausens Kirkes
Spirekor deltog lørdag den 29. april i
et korstævne i Vissenbjerg Kirke.
Børnene mødte ind fra mange fynske
sogne og var med til en dejlig, inspirerende og sjov dag, under ledelse af Anne
Lise Quorning. Hun sang lyse og livfulde
sange med børnene, lavede sjove lege og
formidlede i det hele taget musikken og
sangene på en varm måde, så alle deltog
aktivt og gjorde deres bedste for at lære
det nye stof. Dagen sluttede af med en
flot koncert i Vissenbjerg Kirke, hvor

publikum blev inddraget og opfordret til
at synge med.
Dagen var arrangeret af FUK Fyn
(Folkekirkens Ungdomskor), som er en
forening, der arbejder på at styrke korarbejdet med børn og unge i Folkekirken.
Da dagen var omme, kunne vi sige farvel
til mange trætte men glade børn.
Tekst og foto: Ditte Hassing,
kirke- og kulturmedarbejder

Skolen står selv for udlån af Åasen
Vedrørende artikel i Kureren nr. 5, maj
2017, ”Nye kommunale regler for udlån
af lokaler”. Der er ganske rigtigt kommet
nye regler for udlån af skolens lokaler
inklusive gymnastiksalen. Se eventuelt
Odense Kommunes hjemmeside: kortlink.dk/qq8t.
I forhold til Åasen har vi fået en
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speciel ordning, som betyder, at det er
skolen selv, der står for udlån af Åasen.
Henvendelse om udlån til klassearrangementer, foreningsarrangementer, private
arrangementer stiles til teknisk service
leder Erling Cohr enten på telefon eller
på mail.

Hans Christian Petersen

Turen går til
Moesgaard Museum
Torsdag den 10. august bliver der
mulighed for at opleve Moesgaard
Museum i Højbjerg ved Aarhus.
Moesgaard er et museum i international
klasse, og i de arkæologiske udstillinger
kommer man helt tæt på menneskene bag
de udstillede genstande. Der er arrangeret
guidet tur ”På rejse i oldtiden”, varighed
cirka en time. Efter rundvisning vil der
være tid på egen hånd, herunder til besøg
i museumsshoppen.
Den unikke udstillingsbygning, der
er tegnet af Henning Larsens Archi
tects, er en oplevelse i sig selv. Museets
græsklædte tagflade er åben, og her
bydes der på en storslået udsigt over
Aarhusbugten, skove og det smukke
guldalderlandskab.
Efter besøget på Moesgaard Museum
kører vi den korte tur til Hørning Kro,
hvor der vil være middag efterfulgt af
kaffe og småkager.

På hjemturen mod Odense gøres der
stop ved Egtved Kirke, en romansk
landsbykirke, hvor kirkens præst, Stig
Skat Andersen, vil fortælle om kirkens
alter og de spændende kalkmalerier.
Der er afgang fra Hans Tausens Kirke
torsdag den 10. august kl. 8.30, og på
vej mod Jylland er der formiddagskaffe
og rundstykker. Vi forventes tilbage ved
Hans Tausens Kirke ca. kl. 18.
Praktisk information
Turen koster 250 kroner, som betales på
selve udflugtsdagen. Der er bindende
tilmelding senest fredag den 28. juli.
Tilmelding kan ske på kirkekontoret
eller på mail til mig på: lgr@km.dk.
Husk ved tilmelding at oplyse fulde
navn, adresse og telefonnummer.
Vel mødt 10. august.
Laila Groes

Ny asfalt på Åløkke Allé
åbner for et lukke-forsøg
Når Åløkke Allé skal have ny asfalt,
kunne man prøve at lukke vejen som
et kortvarigt forsøg. Og måske male
nogle nye striber?
Sidst på sommeren skal
slidlaget på Åløkke Allé
skiftes. I den anledning
har Åløkkekvarterets
Grundejerforening skrevet
til kommunen og stillet dette forslag:
”Kunne man mon ved samme lejlighed lukke Åløkke Allé ved Næsbyvej?
Det kunne give lidt erfaring i forhold til
kommunens ønske om at få den gennemkørende trafik bragt ud på Ring 2.Samtidig ville vejarbejdet kunne forløbe på en
bedre måde.”
Grundejerforeningen opfordrer også
kommunen til at overveje at bruge lidt
mere hvid maling, når den nye asfalt er
lagt færdig, med dette forslag:
”Når der er blevet asfalteret, kunne det

være en idé at forlænge svingbanerne op
mod Rugårdsvej fra Ny Kongevej. Der
er ofte kedelige situationer med folk, der
først sent ved, hvor de skal placere sig.
Den venstre svingbane er så kort, at mange fristes til at køre over den dobbelte
afstribning for at kunne nå at komme til
venstre i første periode med grønt lys.”
Vi har i skrivende stund ikke modtaget
noget svar fra kommunen. Myhr/Faarup

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
sommeren 2017
(Fortsat fra forrige side)
de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget”.
Prædikant: Anita Bjertrup Hennild
Søndag 30. juli kl. 10.30
Syvende søndag efter trinitatis
Lukas 19.1-10; Fortællingen om
Zakæus. Prædikant: Laila Groes
Søndag 6. august kl. 10.30
Ottende søndag efter trinitatis.
Mattæus 7.15-21; ”tag jer i agt for de
falske profeter”.
Prædikant: Laila Groes
Søndag 13. august kl. 10.30
Niende søndag efter trinitatis.
Lukas 6.1-9; Lignelsen om den uærlige godsforvalter.
Gudstjenesten holdes i præstegårdshaven Prins Valdemars Vej 3.
Efter gudstjenesten er der grillpølser
med det hele og øl, vand, kaffe
Alle er hjertelig velkommen
Prædikant: Laila Groes
Søndag 20. august kl. 10.30
10. søndag efter trinitatis.
Lukas 19.41-48; Jesus græder over
Jerusalem.
Prædikant: Laila Groes
Søndag 27. august kl. 14
11. søndag efter trinitatis.
Dåbstræf for 4-5 årige, der er døbt i
Hans Tausens Kirke. Efter gudstjenesten er der dåbslagkage og saftevand
og kaffe. Alle er hjertelig velkommen.
Prædikant: Anita Bjertrup Hennild.
Søndag 3. september kl. 10.30
12. søndag efter trinitatis.
Markus 7.31-37; Lignelsen om farisæeren og tolderen, der beder i templet
Ved Anita Bjertrup Hennild

Scan koden med din
mobil og se video om
trafikken i kvarteret.
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Gudstjenester på
Lokalcenter Lille Glasvej
Onsdag den 7. juni kl. 10
onsdag den 5. juli kl. 10
Onsdag den 2. august

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.

Den lange lyse sommerdag
Den lange lyse sommerdag
af solen gennemglødet
så smukt forvandlet til en smag
af kærlighed i brødet:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!

Jeg ved jo godt, at jeg skal dø,
og tankerne herinde
er flygtige som tidselfrø
på sommeraftenvinde:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!

Jeg rører barken på et træ,
og hører bølgebruset,
jeg ser et barn med skrabet knæ
i løb hen over gruset:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!

Her har jeg da mit liv og bor
den korte lyse sommer,
mens hvedekornet kærligt gror,
og himmeriget kommer:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden.
Lars Busk Sørensen 1992
Holger Lissner 1992

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

9. september er Kirkens Døgn
Sæt kryds i kalenderen lørdag den 9.
september kl.11, hvor Hans Tausens Kirke
byder på børnevenlig koncert og teater
med efterfølgende spisning. Til koncerten
skal vi høre kirkens spirekor
samt opleve instrumentalteatre ved TRIOfabula. Efter
koncerten spiser vi en børnevenlig frokost sammen.
Mere information følger i
næste nummer af Kuréren.
Tilmelding er ikke nødvendig, men du må meget gerne
tilmelde til Abmo@km.dk.
Pris for frokost: Voksne 25
kr. Børn gratis.
Aktivitetsudvalget

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

Storskærme
Videokonference
Lydanlæg
LED bander

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

Svendborgvej 39 - 5260 Odense S
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Opslagstavlen
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.

Farvel, Åløkke
Efter små 32 år på Abigaelsvej stævner jeg nu videre til lejebolig (med
balkon!) i Dronningensgade. Lidt
vemodigt men også nysgerrig på et nyt
liv som ”citylady”. Men det kræver jo
en større oprydning, når jeg flytter fra
230m2 bolig + 115m2 kælder til 123m2
bolig og 9m2 depot. Derfor holder jeg

åbent hus med flyttesalg. Alt til en billig penning. Der er møbler, køkkengrej,
legetøj, stof, havekrukker, belysning
etc etc. Og – tøm reolen: gratis bøger
og cd´er – også selve reolen. Åbent hus
med flyttesalg på Abigaelsvej 2, lørdag
10. juni kl. 10-16. Birgitta Lothsson

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

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

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.
ORGANIST: Karolina Bogus,
Mail: 7783kab@km.dk
Tlf: 60 60 90 87
KIRKE- OG
KULTURARBEJDER:
Ditte Hassing. Tlf. 23 20 55 72
Mail: 7783dih@km.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Karen Maigaard, Frederiksgade 8 B, 2.
tv., 5000 Odense C. Mail: 7783kam@
km.dk Tlf: 24 25 75 06
KIRKEVÆRGE:
Søren Michael Nielsen, Østre Stationsvej 42, 1, Odense C. Tlf: 65 91 01 42

Dåb

Dødsfald

1. april: Evelyn Myhre Paulsen,
Prinses. Maries Allé 23, Odense C
1. april: Vincent Elme Baltzer,
Njalsvej 127, Odense V
2. april: Svend Hurup Kibsgaard,
Kanslergade 20, Odense C
30. april: Laurits Abildgaard Haugaard, Hans Svanings Vej, Odense C

Flemming Dahlstrøm, 66 år
Jonna Benneth Skow, 86 år
Grethe Quist Hansen, 79 år
Marie Andersen, 85 år

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

JUNI
4: Sofie McQueen synger ved
pinsegudstjenesten kl. 10.30
5: Reformationsgudstjeneste i
Nr. 7
1
Udgives i Hans Tausens Sogn
Hans Kirke kl. 10.30
September 2012 ÅløkkekvarteretSct.
- Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret
15: Gud og grill kl. 17-19 i spejderhytten
I dette nu
18: Store Brændedag kl. 13-15.
Mødested: Bålpladsen
Trafikmøde
23: Sankthansbål. Program: 
kl. 18: Fællesspisning
Basstjerne i

kl. 20.15: Hornorkester
kl. 21: Spejderne tænder båletHøstgudstje


Svar i trafikh

AUGUST

13: Gudstjeneste i præstegårds-Foredrag om

haven kl. 10.30
26: Lammespisning i fåreholder-Deres hekse

lauget kl. 18
Sidste senio
27: Dåbstræf kl. 14 i kirken

Tegning:
Jane Nygaard

Gud og grill
Torsdag den 15. juni kl. 17-19 ved
spejderhytten Rugårdsvej 117D ( ved
tennisbanerne og skoven).

og kød fra grill og salater og leg. Maden
er gratis for børn og koster 30 kroner for
voksne. Vi håber, at vejret er med os,
men går det helt galt, har vi en plan B.
Tilmelding senest 13. juni til lgr@
km.dk. Skulle du glemme tilmelding, så
kom bare alligevel.

Laila Groes og
 Gråbrødre Gruppe

Gud og spaghetti bliver denne sommertorsdag til Gud og grill. Den afholdes
nemlig i det fri ved spejderhytten. Det
bliver en sommeraften med gudstjeneste,
som spejderne er en aktiv del af, pølser

Besøg fra U


SEPTEMBER
Interview me
6: Første onsdagscafé efter
præsten (de
sommerferien. Kl. 14.30.
9: Kirkens Døgn kl. 11 i kirken Menighedsr

19: Juniorkonfirmandstart
24: Høstgudstjeneste kl. 10.30 Dåb og døds

med let frokost og høstauktion. Kvinderevy
25: Foredrag med Charlotte

Røhrt kl. 19 i kirken.

NOVEMBER
13: Politikermøde på Åløkkeskolen kl. 19.

Åløkkens Fysioterapi

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

Gudstjeneste i præstegårdshaven
Søndag den 13. august kl. 10.30 på Prins
Valdemars Vej 3. Kirkeklokkerne kan vi
høre i haven, så vi passer tiden. Vores organist Karolina Bogus spiller på elklaver,
og vores dygtige korsangere hjælper os
med at holde tonen. Vi håber, mange vil

finde vej til vores Professionel
have til en
lidt anderrundt, og hvad der lægges på den, går til
behandling
og træningsplanlægning
ledes men meget stemningsfuld gudstjeFolkekirkens Nødhjælp.
Tlf.: 36bydes
89 66
66
neste. Efter gudstjenesten
der på
I tilfælde af regn afholdes gudstjeneRugårdsvej
5000
grillpølser med
det hele,103a,
og der
vilOdense
også C. www.kenfys.dk
sten i kirken. Vel mødt.
være øl, vand og kaffe. Arrangementet er 
Laila og Tyge
gratis, men vi plejer at sende en tallerken

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

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

