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SKRIV TIL BLADET
Tjek deadline for næste nummer.
Ring eller skriv til en af ovenstående. Du kan aflevere tekst og foto
på cd eller papir. Eller maile til:
Kureren@aaloekkekvarteret.dk
OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
gange om året i Åløkkekvarteret og
Hans Tausens Sogn.
FORSIDE: Åløkkekvarterets
sankthansbål 2017. I forgrunden
kæresteparret Frederikke Piil og
Andreas Fjord Larsen, som du kan
læse mere om på side 14 .
Foto: Helle Fjord
TRYK: Deslers Bogtryk, Assens

Velkommen tilbage
Kære læser. Velkommen tilbage til
Kuréren efter en ikke alt for varm sommerferie.
Er du ny beboer i Åløkkekvarteret,
Dæhnfeldts Villaby, Glasvejskvarteret
eller på Kanalvej, undrer du dig måske over dette blad. Det behøver du
ikke. Bladet er ganske gratis, udgives i
fællesskab af Åløkkekvarterets Grundejerforening og Hans Tausens Kirke (som
ligger på Rugårdsvej) og omdeles i Hans
Tausens Sogn,.
Bladet udkommer 10 gange om året,
og alle, der bor i området, er velkomne til
at skrive eller tage billeder til bladet. Det
har flere beboere gjort i dette nummer,

og derfor kan vi blandt andet set billeder
fra et loppemarked og fra et besøg af
skovens dyr i en baghave.
På næstsidste side har vi hver gang
Opslagstavlen, hvor man kan efterlyse
ting eller søge job eller lignende. Det er
gratis, med mindre det er en boligannonce. På samme side har vi en rubrik kaldet
Pokalhylden, hvor man kan prale af egne
eller (især) børns sportspræstationer.
Mail tekst og billeder til bladet på adressen: kureren@aaloekkekvarteret.dk.
En særlig hilsen skal gå til bladets annoncører, der er med til at sikre udgivelsen. Tak for det.

Hans Faarup, redaktør

Næste nummer udkommer 7. oktober

Deadline: 17. september
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. 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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Tegning: Jane Nygaard

Høstgudstjeneste og auktion
Søndag den 24. september kl. 10.30
er der høstfest med efterfølgende let
frokost og høstauktion.
Høstgudstjenesten
er ikke en kirkelig
højtid med fast
plads i kirkeårets kalender. Alligevel
fejrer de fleste kirker og altså også Hans
Tausens Kirke høstgudstjeneste. Selvom vi bor i byen, er der meget at sige
tak for, og høstgudstjenesten er først
og fremmest en takkegudstjeneste. Det
er samtidig en anledning til at holde en
ekstra festlig gudstjeneste, hvor kirken
er pyntet med aks, græskar, blomster og
andre vækster, der symboliserer høstens
rigdom – og hvor vi synger de kendte og
elskede høst- og efterårssalmer.
Gudstjenesten vil blive musikalsk ledsaget af folkemusik ved Camilla Lykkegaard Jacobsen, Ebbe Bollen og Arendse
Nordtorp Pedersen. Den nyopstartede
unge trio består af guitar, kontrabas og
violin og de spiller en god blanding af
både traditionelle og nykomponerede
melodier primært fra Norden. Trioen har
dog også berøring med andre lande som

England og Shetlandsøerne. Lyden er
sommetider eftertænksom, men sætter
andre gange også godt gang i dansefødderne.
Efter gudstjenesten bydes på en let
frokost i form af sandwiches og efterfølgende kaffe og kage. Pris for maden,
inklusive øl eller sodavand er 30 kroner.
Høstauktion
I forbindelse med frokosten holdes
høstauktion, hvor indleverede/medbragte produkter fra sommerens høst,
f.eks. blomster, frugt eller grøntsager fra
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haver, marmelade og lignende samt dele
af dagens udsmykning af kirkerummet
kommer under hammeren.
Hvis du/I vil donere høstprodukter til
auktionen, opfordrer vi til at medbringe
og indlevere dem i kirken søndag den 24.
september i tidsrummet kl. 9-10.30.
NB! Husk at medbringe kontanter til
frokost og eventuelle auktionskøb – der
modtages også betaling via Mobilepay.
Det indkomne beløb fra auktionen går
ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp.


Steen B. Frantzen

Falske fliserensere

Kirken kan virke
som et fremmed
sted, hvis du ikke
har fået forklaret, hvorfor vi gør som vi
gør. Der er gamle ord i salmerne, særlige
ritualer og præsten går i mærkeligt tøj.
Der er mange ting i kristendommen, som
er svære at forstå.
Som juniorkonfirmand i Hans Tausens
Kirke bliver du hentet ved Åløkkeskolen
kl.14 og fulgt til kirken af Anita, kirkens

Hold kæft....
O

IOLI
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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.

præst, som står for forløbet. Vi spiser
lidt brød og frugt sammen og hygger os.
Vi skal lege os gennem Bibelens gode
fortællinger, være kreative, lave skuespil
og gå på opdagelse i alle kirkens rum.
Når undervisninger er forbi går vi samlet
tilbage til Åløkkeskolen.
Jeg glæder mig til at se dig.
Tilmelding kan ske på mail til:
Abmo@km.dk eller tlf: 51 41 88 18.
Oplys barnets for- og efternavn, samt
forælders fulde navn, adresse, tlf.nr.
og mailadresse. Tilmeldingsfrist er 15.
september 2017.

Anita Bjertrup Hennild

KOK

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

Invitation til alle 3. klasser. Otte tirsdage kl.14.–15.30. Opstart tirsdag den
19. september i Hans Tausens Kirke.

O

SUPPLEANT
Martin Rasmussen,
Steenbachsvej 6
Axel Henriksen,
Mogensensvej 5

Bliv juniorkonfirmand

SS

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

RO

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

på og tilbyder arbejde, står til en bøde.
For det andet er der tale om sort arbejde,
og det er heller ikke tilladt.
Så hvis du bliver kontaktet af de falske
asfalt-, flise- eller tagarbejdere, skal du
sige nej, ringe til politiet og eventuelt
tag et billede af dem, hvis du kan nå det,
inden de kører væk. 
Hans Faarup

A

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

Den irske håndværkerbil fotograferet på
Dronning Olgas Vej.

SAL

Næstformand: Peer Jochumsen
Ambrosius Stubs Vej 2

OLIVME
E

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

AMARE

www.åløkkekvarteret.dk

Hen over sommeren har flere beboere i
kvarteret fået uanmeldt besøg af nogle
engelsktalende håndværkere, der tilbyder
at rense fliser, fordi de siger, de alligevel
er i gang med noget for naboerne. Det
oplevede for eksempel Brit Eva Madsen
på Abigaelsvej.
- De er to og kører i en gammel hvid
Ford Transit kassevogn med irsk nummerplade, skrev hun på Facebook-siden
”Åløkke – køb, salg og bytte”. Det fik
andre beboere til at skrive, at de også har
været i Dæhnfeldts Villaby, på Dronning Olgas Vej, Prinsesse Maries Alle,
Johannevej og Mogensensvej. Nogle af
stederne har de tilbudt at rense taget, men
lige meget hvor godt deres tilbud lyder,
er der kun et at svare: Nej, tak.
Ud over at de falske håndværkere er
kendt for elendig kvalitet og er umulige at få fat i, hvis noget går galt, er der
mindst to gode grunde til at sige nej.
For det første er dørsalg ulovligt i
Danmark og de håndværkere, der ringer

Håb og fællesskab i kirken
Tid: 10. september kl. 16.
Sted: Hans Tausens Kirke.
For otte år siden startede et samarbejde
mellem vores sognepræst Laila Groos,
der er udpeget af biskoppen i Fyens Stift
til at varetage kirkens selvmords-forebyggende arbejde, og Nefos (Netværket
for Selvmordsramte) v/faglig leder Elene
Fleischer.
Tanken var en fælles kirkelig markering af WHO’s internationale verdensdag
for selvmordsforebyggelse i Odense.
Formålet, at bryde den tavshed som de
mange selvmordsramte alt for ofte er
omgivet med.
Laila Groes holder en kort andagt.
Andagt betyder at tænke sig om. Det kan
man gøre i mange forskellige situationer - som når vi lytter, taler sammen, ler,
oplever fællesskab, hører musik, møder
modspil, forståelse.
Tre dygtige kunstnere
Musik og toner leveres af tre dygtige
personer: Karolina Bogus, der er organist
i vores kirke. Aya Krogh Jørgensen, som
gennem de seneste otte år har sunget den
velkendte sang ”Jeg vil takke livet”. Som
noget nyt i år vil kongelig operasanger
Jens Christian Tvilum, tenor, føje en ny
dimension til vores kirkelige markering.
De tre kunstnere vil illustrere gevinsten
ved fællesskab.
I kirkearrangementet vil også indgå
lægmænd. Det er mennesker, der på
forskellig vis forsøger at skabe håb.
Lis Kaspersen fra efterladteforeningen.
Michelle Jensby og Elene Fleischer fra
Nefos. Alle læser selvvalgte tekster op.
Arrangementet i kirken slutter med, at
vi drikker en kop kaffe eller te og dermed
får mulighed for at tale sammen om de
tanker, vi har fået ved at være i dette
fællesskab. Detaljeret program kan ses
Elene Fleischer
på www.nefos.dk,

Velkommen til
konfirmanderne
Årets konfirmander bliver budt velkommen 17. september kl. 10.30. Efter
gudstjenesten er der møde for konfirmander og forældre. Men det betyder bestemt
ikke at gudstjenesten kun er for konfirmander og forældre – den er selvfølgelig
for alle.
Laila Groes

Kongelig operasanger Jens Christan Tvilum og kirkesanger Aya Krogh Jørgensen
akkompagneres af Karolina Bogus. PR-foto

KONCERT FOR BØRN
Lørdag den 9. september kl. 11.00

Hans Tausens Kirke byder på børnevenlig koncert med

KIRKENS SPIREKOR
og instrumentalteaterforestillingen ”Moses”
ved TRIOfabula.

Efter koncerten spiser vi en børnevenlig frokost sammen.
Tilmelding er ikke nødvendig, men du må meget gerne tilmelde til Abmo@km.dk.

Pris for frokost: Voksne 25 kr. Børn gratis.
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Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
i september og oktober
Søndag 3. september kl. 10.30
12. søndag efter trinitatis.
Markus 7.31-37; Lignelsen om farisæeren og tolderen.
Ved Anita Bjerttrup Hennild
Søndag 10. september kl. 10.30
13. søndag efter trinitatis.
Lukas 10.23-37; ”Salige er de øjne,,
som ser det, I ser”.
Ved Laila Groes
Søndag 10. september kl. 16
Håb og fællesskab.
Musikgudstjeneste i anledning af
WHO’s verdensdag for selvmordsforebyggelse. Gudstjenesten er et
samarbejde mellem Nefos, efterladteforeningen og kirken.
Ved Laila Groes
Se yderligere omtale i bladet.
Søndag 17. september kl. 10.30
14. søndag efter trinitatis
Lukas 17.11-19; Jesus renser 10
spedalske.
Velkomstgudstjeneste for konfirmander og forældre og alle andre.
Ved Laila Groes

Stemningsbillede fra Åløkkekvarterets sankthansaften. Foto: Lauge Vestergaard

Over 700 til
sankthansbål
Vejret var med os og omkring 750
beboere fra kvarteret deltog i sankthansbålet på Den Gamle Golfbane, 23.
juni.
Spejderne tændte bålet på
fornem vis med fakkeloptog, og for første gang
prøvede vi at have under-

holdning med et messingorkester. Det
kan være, vi prøver noget lignende igen.
Vi overvejer også, om vi skal genindføre
en form for heksekonkurrence.
Det store bål blev stablet søndagen før
ved Store Brændedag. Her mødte over
30 børn og voksne op, og det lykkedes at
sanke og stable det hele på under halvanden time. 
(Fortsættes næste side)

Søndag 24. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste med folkemusik,
frokost og høstauktion.
15. søndag efter trinitatis.
Mattæus 6.24-34; Ingen kan tjene to
herrer.
Folkemusiktrio: Camilla Lykkegaard
Jacobsen, Ebbe Bollen og Arendse
Nordtorp Pedersen.
Ved Laila Groes
Se omtale i bladet
Søndag 1. oktober kl. 10.30
16. søndag efter trinitatis.
Lukas 7.11-17; Fortællingen om
enken fra Nain.
Ved Anita Bjerttrup Hennild

Små og store gav en hånd med til Store
Brændedag. Og så var der pølser.

Søndag 8. oktober kl. 10.30
17. søndag efter trinitatis.
Lukas 14.1-11; Lignelsen om hvordan
du skal placere dig ved bordet.
Ved Laila Groes

(Fortsættes næste side)

På under halvanden time blev dette imponeretnde bål stablet. Skal du være med
til Store Brændedag næste år?
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Filmaftener i kirken
I løbet af efteråret har vi to filmaftener
i Hans Tausens Kirke.
De film, der vises
har altid noget på
hjerte og kommer
ind på livets dilemmaer. Alle filmaftener
begynder kl. 19. Først ser vi filmen og
efterfølgende er der ost og rødvin til en
pris af 30 kroner.
”Den Danske Pige”
Torsdag den 21. september kl. 19.
Den smukke og følsomme, men også
meget omdiskuterede film handler om et
kontroversielt emne både i nutiden og i
1920-1930’erne, hvor filmens handling
foregår.
Filmen handler om kunstmaleren
Einar Wegeners opdagelse og oplevelse
af sig selv som kvinde og efterfølgende
kønsskifteoperation fra mand til kvinde
som en af de første i verden. I filmen behandles forholdet mellem kunstmaleren
Gerda Wegener og Einar Wegener, deres
accept af forskellighed, kærlighed og
solidaritet, men også datidens fordømmelse af anderledes seksuelt orienterede
medmennesker.
Filmens tema om seksualitet i forskellige former er også i vor tid omfattet af
stor aktualitet og kontroverser i mange
kulturer, hvor undertrykkelse og forfølgelse af personer af anderledes seksuel

orientering hører til dagens orden.
Filmen er instrueret af Tom Hooper,
som også har instrueret ”Kongens store
tale”
”Youth”
Torsdag den 7. oktober kl. 19.
Michael Caine og Harvey Keitel har
hovedrollerne i en række begivenheder på et kurhotel, der varierer mellem
komedie, drama og andre stemninger i
en film, der handler om livet og døden.
Filmen, der er fremhævet for sin usædvanlig smukke billed- og lydside, er
instrueret af italienske Paolo Sorrentino.

Steen B. Frantzen

i Hans Tausens Kirke
(Fortsat fra forrige side)
Søndag 15. oktober kl. 10.30
18. søndag efter trinitatis
Mattæus 22.34-46; ”Mester; hvad er
det største bud i loven?”
Ved Anita Bjerttrup Hennild
Gudstjenester
Plejecenter Lille Glasvej
Onsdag den 6. september kl. 10
Onsdag den 4. oktober kl. 10

Håb og fællesskab
Den 10. september kl. 16.00

Hans Tausens Kirke
Rugaardsvej 62, Odense

Solister:
Aya Jørgensen, sopran
Jens Christian Tvilum, tenor
Karolina Bogus, orgel/klaver
Prædikant:
Laila Groes

En landrover deltog i sankningen.

Sankthansaften

Tekstoplæsning ved:
Lis Kaspersen
Michelle Jensby
Elene Fleischer

(Fortsat fra forrige side)
Som altid mødte flere beboere op med
trailere, og i år blev det ekstra festligt, da
Axel Henriksen fra bestyrelsen mødte op
med sin robuste landrover.
Næste år falder sankthansaften ikke
sammen med Tinderbox, og derfor kan
vi forvente ”fuldt hus” igen af deltagere.
Grundejerforeningen retter en stor tak til
KFUM-spejderne fra Gråbrødre Gruppe.
Både for indsatsen på Store Brændedag
og på selve aftenen. 
Hans Faarup

Gudstjenester

Arrangementet er et samarbejde mellem
NEFOS (Netværket for Selvmordsramte) og Efterladte Foreningen
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Seniorudflu

Spændende udflugt til M
Beretning fra seniorudflugten i Hans Tausens
Sogn torsdag den 10. august.
Bussen kørte kl. 8.30,
og vi holdt ind ved
den sædvanlige rigtig
gode rasteplads ved Middelfart for at få rundstykker,
som betænksomme mennesker endnu engang havde
smurt. Vejret var lidt overskyet, men det var dejligt at
få kaffe og en lille opstrammer. Senere var vejrguderne med os, og resten af dagen var der strålende
solskin. Ved Skanderborg Sø så vi masser af små
telte i forbindelse med Smuk Fest, sikke et flot syn.
Moesgaard Museum
Det var stor oplevelse at se den unikke udstillingsbygning, der er tegnet af Henning Larsen Architects
i samarbejde med landskabsarkitekt Kirstine Jensens
Tegnestue. Selve taget er dækket af græs og er åben
for publikum året rundt. Her er ovenikøbet også
siddepladser, hvis man trænger til et hvil. På toppen har man en storslået udsigt over Aarhusbugten.

Beliggenheden indbyder absolut til en masse dejlige
vandreture, men vi kom for at se en guidet udstilling
”På rejse i oldtiden”.
På rejse i oldtiden
Princippet på Moesgaard er ”Mennesket i centrum”
og her blev vi delt i to hold. Vi kom på en rejse gennem oldtiden for at opleve datidens menneskers livsvilkår og høre om deres historier. Vi så en bronzealdergravhøj. Vi hørte om jernaldermosens offerfund
fra Grauballemanden til våbnene fra Illerup Ådal.
Der var mange historier, der blev fortalt og interessant at se de fund, der er knyttet hertil. Et fantastisk
museum, baseret på masser af lyd- og lysteknologi,
så alt bliver levende og spændende.
Bagefter var der mulighed for at se filmen om de
syv grundvilkår vi har: fødsel, kærlighed, frygt, tab,
tro, rationalitet og død. Rejsen, det vi alle har til fælles, men udlever på hver vores særlige måde.
Hørning Kro
Kroen er beliggende godt 15 minutters kørsel fra
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Moesgaard, og her fik vi fil
sprøde grøntsager og flødes
kartofler. Som dessert trefa
efterfulgt af kaffe med små
I 1283 bestemte kong Eri
oprettes kroer ved de såkal
steder, som kongerne benyt
landet i embeds medfør. Da
gere kgl. privilegerede kroe
Kro er en af dem.

Egtved Kirke
Sidste punkt på programme
sen kørte til Egtved Kirke,
Skat Andersen, havde lovet
startede med salmen ” Det
Egtved Kirke hører bland
landsbykirker vi har (26 me
blevet opført i 1863, samtid
store spidsbuede vinduer, d
mursten. Tårnet er meget sp
forneden, men ottekantet fo

ugten 2017

Moesgaard Museum

let royal, svinefilet m/
sauce samt ovnstegte
arvet is m/ lun hindbærsovs
åkager til.
ik Klippinge, at der skulle
ldte kongeveje og færgettede, når de rejste rundt i
anmark har ca. 100 tidlier tilbage, hvoraf Hørning

et var et kirkebesøg. Bushvor kirkens præst, Stig
t at vise os rundt, o g vi
dufter lysegrønt af græs”.
dt de længste romanske
eter lang). Et nyt tårn er
dig blev der indsat fem
der blev indrammet af røde
pecielt, idet det er firkantet
oroven.

I tårnrummet, der også er våbenhus, står i hjørnet
en runesten, der blev fundet i nærheden, og der er
yderligere anbragt to romanske gravsten.
Kirkerummet er utrolig flot med de høje mure og
det lange kirkeskib. Loftet er udført som et rustikt,
fladt bjælkeloft. Lige før apsis er der en korbue, og
vi fik øje på altertavlen, der er et trefløjet gotisk alterskab. En af figurerne er Olav den Hellige, der står
med en flot økse. Øksen er af sølv udført af sølvsmedene Anni og Bent Knudsen, den oprindelige økse
var gået tabt.
Præsten var så venlig at vise os, hvordan sidefløjene kan lukkes, således at der nu vises Jesus’ lidelseshistorie, på denne måde blev altertavlens flotte
figurer skjult i fastetiden.
Kirken er blevet restaureret i 1969-72 og man
fandt små rester af kalkmalerier i skibet. Uheldigvis
valgte man at glatpudse hele kirken indvendig (ca.
1900-tallet), så disse kalkmalerier er gået tabt, imidlertid har man i 1969 taget et langt renæssancepanel
ned, og her dukkede der et figurmaleri op. Nationalmuseet blev involveret, og konservatorer kunne kon-
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statere, at figurerne illustrerede en ”dødedans” (dans
med skeletter). De 22 figurer, der repræsenterer alle
samfundslag, blev overført først til lærred og senere
til glasfiberplader og ses nu ovenover træpanelerne.
Desværre mangler personerne deres hoveder, idet
hovederne desværre var malet oven over træpanelet.
Ved restaurering i 1917 fandt man kalkmalerier på
alle hvælvinger i koret, en motivrække svarende til
dødedansmotivet i skibet.
Sikke et spændende besøg, og vi fik takket være
kirkens præst en fantastisk viden om kirken og dermed også viden om Danmarks historie.
På køreturen tilbage til Fyns land, kunne vi iagttage de store marker, hvor høsten var godt i gang.
Vi kørte forbi mange utrolig flotte landskaber, det
lignede et rent guldaldermaleri.
Til sidst takker vi endnu engang de implicerede,
der havde været involveret i planlægningen og udførelsen af denne dejlige og spændende tur.
Tekst: Jette Stoksted og Søren Nielsen
Foto: Gunner Bai Andersen

Ny asfalt på
Åløkke Allé
Åløkke Allé er slidt,
og asfalten skal
skiftes. Kommunen
oplyser, at udførelsen
foreløbig er planlagt
til at foregå fra mandag den 18.
til fredag den 29. september, altså
ugerne 38 og 39.
Slidlaget bliver udført med en
asfalt af typen SMA 8t som skulle
være den mest støjsvage blandt
traditionelle asfaltbelægninger.
Med hensyn til afspærring så
er den kun tænkt at skulle gælde
udenfor myldretiderne og primært
aften/nat, oplyser Ellen Drost, som
er afdelingschef for byudvikling i
Odense Kommune. Hans Faarup

Orkestret med det finurlige navn Svøbsk og Lunau&Sund

Tre koncerter i kirken
Tirsdag 19. september kl. 17
Fyraftenskoncert med organisten Karolina
Bogus på flygel.
Programmet er en skøn blanding af udødelige klassikere af blandt andre Debussy
og Chopin samt helt ny musik, komponeret
til Karolina Bogus af jazzpianisten Erik
Ørum von Spreckelsen, og som skal indspilles til efteråret. Karolina har samarbejdet med komponisten over nogle år og det
har resulteret i seks smukke stykker for
klaver. Varighed cirka 50 minutter.

Bambier
i baghaven
Mette Fiedler-Damgaard, der bor
på Åløkkehaven 52, har sendt billeder af en lille dådyrflok, der ofte
kan ses i baghaven. Hun skriver:
- Vi har ofte besøg af familien
- og moren har altid kigget meget
forbi og hygget sig med at spise
mine jordbær, tulipaner og alt andet
smagfuldt grønt. De er meget tamme - og går gerne helt op til vores
hus. Desværre blev et af kiddene
kørt ned 29. juli på Næsbyvej.
Vores nabo sørgede sammen med
en jæger for at den blev aflivet og
afhentet. Så nu er der desværre kun
to kid tilbage.
Hans Faarup

Torsdag 23. november kl. 17
Koncert med Celloduo Sofie Spanget Takkula og Heikki Takkula.
Aftenens koncert byder på en masse
vidunderlig musik i forskellige genrer,
som alle passer perfekt til celloens smukke
inderlige klang. Duoen spiller blandt andet
musik af Vivaldi og Shostakovich, Cohens
”Hallelujah” og temamelodierne fra
”Godfather” og ”Romeo og Julie”. Karolina Bogus ved flygel.
Glæd jer til en smuk aften.
Tirsdag 5. december kl. 19
Julekoncert med “Svøbsk og Lunau&Sund”.
På forunderligste vis fletter Svøbsk
og Lunau&Sund de kendte julesalmer
sammen i et både traditionelt og moderne
udtryk. Det får salmerne til at blomstre i en
stemningsfuld buket af glæde, varme, høj-
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Herover: Sofie
Spanget Takkula og Heikki
Takkula.

Til venstre:
Kirkens organist, Karolina
Bogus.
tidelighed og fest. Sammen leverer de en
forrygende flot, professionel og hjertevarm
koncert, der får julestemningen til at brede
sig. 
Karolina Bogus

Ny trafikplan kan
lukke Åløkke Allé
Om kort tid udsender Odense Kommune sin nye plan for udvikling af
byens trafik de næste otte år.
Den såkaldte Handlingsplan
for Mobilitet og Byrum er
en slags drejebog for kommunens trafikplaner i årene
2017-2024 og afløser Trafikog Mobilitetsplanen fra 2009.
Og hvad kommer det så os ved?
En hel del. På side 67 i planen kan
man under overskriften ”Reduktion af
gennemkørende biltrafik indenfor Ring
2” læse følgende:
”Generelt skal den gennemkørende
biltrafik inden for Ring 2 reduceres, da
bilturene skal forløbe længst muligt ad
ringvejen. Der er en del gennem kørende
biltrafik imellem Falen og Næsbyvej,
som burde køre længere ude på Ring 2
vest.
Lyskrydset Falen/Kløvermosevej kan
justeres, så biltrafikken fra Falen og ind
på Ring 2 opprioriteres på bekostning af
biltrafik, der skal ligeud på Falen.
Det skal undersøges, om det bliver
nødvendigt at forlænge svingspor i krydset. Derved bliver Falen mindre attraktiv
som gennemfartsvej indenfor Ring 2.”
Lukning af Åløkke Allé
”Der er lavet en beregning, hvor Åløkke
Allé lukkes nord for Toldbodgade. Den
trafikale betydning er primært lokalt,
og vil flytte det meste af biltrafikken på
8-9.000 biler til Næsbyvej og Toldbodgade. Jarlsberggade vil få godt 1.000 biler
ekstra.
Der vil være behov for fysiske og
signalmæssige ændringer i krydset Næsbyvej/Toldbodgade. Et mere vidtrækkende indgreb er lukning af Åløkke Allé

imellem Toldbodgade og Ny Kongevej,
dog med busser og cykler undtaget.
De næsten 20.000 biler på Åløkke Allé
skal dermed fordeles på andre veje, heriblandt Næsbyvej, Jarlsberggade, Jernbanevej og Rugårdsvej. Grønløkkevej og
Toldbodgade bliver mindre belastet, og
trafikafviklingen i krydset Åløkke Allé/
Rugårdsvej forbedres.”
Kryds skal ombygges
”Krydsene Jarlsberggade/ Rugårdsvej og
Jarlsberggade/ Næsbyvej skal ombygges for at kunne klare den ekstra trafik.
Trafikmængderne på Jarlsberggade bliver
væsentligt større, og projektet vil kræve
en VVM-screening.
Jarlsberg-tunnelen er problematisk,
da den har en max højde på 3,2 m, så de
største lastbiler ikke kan passere. Som
konsekvens vil det formentlig blive nødvendigt med cykelforbud i tunnelen, så
cyklister skal benytte enten Åløkke Allé
eller Byens Bro.
Den gennemkørende biltrafik reduceres, og fremkommeligheden forbedres
for bilister med ærinde i bymidten. Afviklingen af biltrafik på Falen, Grønløkkevej og Åløkke Allé forbedres. Letbanens fremkommelighed på Middelfartvej
vil blive bedre end planlagt.”
Hvad siger grundejerforeningen?
Såvidt trafikplanen.
Bestyrelsen i Åløkkekvarterets Grundejerforening har diskuteret side 67 på
sit første møde efter sommerferien, og
bestyrelsens holdning er: Vi vil arbejde
for den løsning, hvor Åløkke Allé bliver
spærret for almindelig biltrafik mellem
Toldbodgade og Ny Kongevej.
 Myhr/Faarup

Mød politikerne
en uge før valget
Tirsdag den 21. november
er der kommunalvalg, og
mandag den 13. november kan du møde syv
af de mest fremtrædende
byrådskandidater til politikermøde på
Åløkkeskolen.
Kom og mød følgende: Søren
Windell (Konservative), rådmand
Jane Jegind (Venstre), Kasper Westh
(SF), rådmand Brian Skov Nielsen
(Enhedslisten), rådmand Susanne
Crawley (Radikale), Pernille Bendixen (DF) og Anders W. Berthelsen
(Socialdemokratiet).
Politikermødet finder sted i gymnastiksalen fra klokken 19 til 21. Mere
information følger i kommende numre
af Kuréren. 
Faarup/Myhr

Halloween igen
i Åløkkeskoven
Sæt kryds i kalenderen ved tirsdag
den 31. oktober. Det er sidste dag i
oktober og derfor er der atter halloween i Åløkkeskoven. Uhyggen
begynder klokken 18 og vil som de
andre år brede sig over stier og eng
med græskarmænd, lamper og … ja,
hvem ved? 
Henrik Kjær Larsen

Tjek hjulene
på jeres biler
På Facebookgruppen Åløkke-køb,
salg, bytte har to beboere på henholdsvis Mads Hansens Vej og Ambrosius
Stubs Vej delt en advarsel om at den
farlige dille med at skrue bolte løs på
bilhjul har ramt vores kvarter. I begge
tilfælde var det venstre forhjul, der
var blevet løsnet. Hans Faarup

En cykelbro over til Skibhuskvarteret?

Der står mange interessante idéer og forslag i den nye trafikplan, som
er omtalt i artiklen herover. På side 75 kan man under overskriften ”Bro
over Havnebassin” læse følgende: ”Broen over havnebassinet vil blive
en del af en oplevelsesrig fodgænger- og cykelforbindelse fra Åløkkeskoven over Odense Havn til Skibhuskvarteret. Broen vil skabe en
attraktiv og sammenhængende Havnepromenade, der indbyder til, at
man går, løber og cykler på promenaden.” Den cykel- og gangbro håber
vi at høre mere om. Faarup
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Scan koden med din
mobil og se video om
trafikken i kvarteret.

Brevduen

En smuk og funktionsdygtig moderne kirke
I KOMMER FORBI kirken og tænker: Hov, der
sker da vist noget? Ikke
kun indholdsmæssigt,
men også rent fysisk.

Brevduen
skrives på skift
af menighedsrådets medlemmer. Denne
gang af Karen
Maigaard,
formand for
menighedsrådet

I DE SENESTE ÅR har
vi sparet på pengene og
har nu en mindre sum,
vi kan gøre godt med.
Vi har drøftet sagerne
med provstiet og er gået
i gang. Kirken skal være
synlig, så derfor er der
kommet navn på gavlen,
og en informationstavle
ved vejen vil dukke op.
Køkkenet, der er fra
byggeriet i 1989, bliver
helt nyt. Det har længe
været et ønske fra både
medarbejdere og frivillige. Nu er det sket.
MESSEHAGLERNE har
været til rensning og reparation i Selskabet for Kirkelig Kunst. De er samtidig blevet vurderet som i god stand, og vi har fået sat navn
på kunstneren af den røde: arkitekt Hans Georg Skovgaard, som var leder af selskabet. Vi har købt kjortler til
begge præster, to til hver, så de også kan blive vasket. Vi har købt det ny salmebogstillæg, så vi har bøger i
hånden, når vi skal synge med på de nye salmer.
I SMÅTINGSAFDELINGEN er der anskaffet nye informationsstandere indendørs, og der bliver sat kroge
og snore op, så de kunstneriske udfoldelser fra spirekor, minikonfirmander, konfirmander og deltagere i hele
skoledage kan udstilles til inspiration og glæde for os alle.
I JANUAR indrettede vi kontor til Anita og fik nyindrettet arbejdspladser til alle de øvrige medarbejdere i
kirken. Vi kan mærke, at alle trives i de nye omgivelser. Den sidste store investering i dette år bliver sandsynligvis forbedrede lydkvaliteter i både kirke og mødesal og måske også mulighed for at inddrage billedmediet i
undervisning og gudstjenester? Vi ser, om pengene rækker så langt.
I 2018 SKER DER flere forbedringer. Vinduerne i kirken skal skiftes. De har siddet der fra kirken blev bygget i
1954. Og så skal ovenlysvinduerne i våbenhuset/torvet skiftes. Provstiet har lovet at hjælpe med den økonomiske side af sagen. Det hele skal ses i en sammenhæng. Vi er blevet betroet en vigtig arv og forsøger på bedste
vis at give den videre.
VI HÅBER, I kommer til at holde endnu mere af vores ”smukke, funktionsdygtige og moderne kirke.” Kom
bare med ytringer – direkte til os i menighedsrådet eller på kirkens facebookside.
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Kom til Gud
og spaghetti

KANALLOPPER - 17.
august var der loppemarked med vandudsigt på
Kanalvej. Anne Helene
Jacobsen, der bor på
vejen, har taget nogle
stemningsbilleder.

Torsdag den 12.
oktober kl. 1718.30.
Spirekoret synger ved gudstjenesten.
Hvad er Gud og spaghetti? Det er
såmænd en kort gudstjeneste for børn
i alderen 4-9 år og deres familier. Den
bliver holdt på torsdage 4-6 gange om
året kl. 17-18.30.
Efter fortællegudstjenesten er der
hjemmelavet kødsovs og pasta til alle.
Maden koster 30 kroner for voksne og
er gratis for børn. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, men du må meget
gerne tilmelde dig til lgr@km.dk

Laila Groes
PS: 16. november kl. 17-18.30 er der
igen Gud og spaghetti

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

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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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.
SE OGSÅ www.hanstausenssogn.dk

Gammel Åløkkedreng
åbner bod i Storms Pakhus
Vores vores helt eget nær-streetfood-marked åbnede 1. september i
Storms. En af boderne drives af en
gammel Åløkkedreng.

24-årige Andreas Fjord Larsen er
vokset op på Prins Valdemars Vej, og
fra 1. september driver han en af de
22 madboder i Odense Street Food i
Storms Pakhus. Boden hedder Duckie
Style, og temaet er:PåAnd.
For eksempel
Dronning
Olgas Vej kunne der være plads til bump som disse med plante
friteret andelår med
fritter
stegt i andemåske vejtræer.
Denne række af bump er fotograferet på Langelinie. Foto: K
fedt og drysset med havsalt og tang.
Andreas Fjord Larsen kører næsten
boden på fuld tid. Han læser økonomi
på SDU og har arbejdet nogle år på
Andreas Fjord Larsen ved boden.
restaurant Flammen. Hans forretningspartner er Rasmus Brandt Jørgensen,
det er for forvirrende”, sagde de. Så gik
som er uddannet kok. Hans forlovede,
vi hjem og så os selv i øjnene. Kunne vi
Frederikke Piil, er tjener med erfaring
ændre det en smule, så det blev hurtifra restaurant Nordatlanten.
gere at servere? fortæller Andreas Fjord
Larsen.
Begyndte med dip
Og det kunne de. Hvis de lavede
Men hvorfor lige en andebod?
noget med and og bibeholdt de mange
- Vi spiste i Aarhus Street Food og
slags dip.
tænkte, at det var et fedt koncept. Min
- Så det startede faktisk med et
Johannevej
er der vejtræer
i forvejen,
dentilført
er ikke
såVi
bred. Så en løsn
partner ville gernePå
brygge,
og Papirødip-koncept,
derog
blev
and.
være almindelige
dette tre-fire
på Tarupgårdsvej.
Foto:
Kuréren
en-folkene fra København,
som er bump som
serverer
slags dip om
dagen
og
dem, der har åbnet i Odense, syntes det
skifter dem hele tiden ud. I dag har vi
finde ud af, hvor mange, der vi
så her tænker vi ikke, det er nødvendigt
lød fedt, men ville stå for barerne selv.
rom dip, gin dip og aioli dip med basilimed til at betale. Samt hvad pr
mere flere vækster.
Så begyndte vi med en hel masse dip
kum, forklarer Andreas Fjord Larsen.
Men alt dette er endnu kun bumpudfald bliver for hver husstand.
med tilbehør. ”Vi synes, I er fede, men

Hans Faarup
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
Onsdagscaféen afeen
starter
igen
1800-tallet
var en plage for den vestfynplantebede
finde en ske
samlet
pris.
På bumpudval
onsdag den 6. september
medsamt
forhåndbefolkning.
skal
vi forhandleDer
en POP-aftaCarsten
værende kaptajn O.V.Herefter
Petersen,
Odense,
er café hver onsdag kl. 14.30
til Myhr/Ha
medHenrik
OdenseChriKommune16.30.
og ikke
der vil fortælle omleJens
Detmindst
koster 30 kroner inklusive

Kaptajn åbner Onsdagscaféen
stiansen Boye, som en lang årrække i

t

Professionel lyd og billede

KLINIK FOR FODTERAPI

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

kaffe og kage. Alle er velkomne.

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

Fra vest står blæsten ind

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

Melodi: Erik Sommer (2013)
Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen (2013)
Fra vest står blæsten ind mod
de lave fyrrehegn
der danser skyggedans
med mørkets magter
mens skyer går og kommer
med tågedis og regn
og vådt og vissent løv i kælderskakter.
Når somren er til ende
og feriedage brugt
og vibeskrig og lærkesang forstummet
når markerne er høstet
og træet bærer frugt
skal vores lovsang
fylde himmelrummet.

Frygt ikke! det er ordet
når havtorn står med bær
og hede sommerdrømme er forbrændte
Gud er hos den der ængstes
og den hvis fremtid er
en ligning med en hel del ubekendte.

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.

Hør! fugletrækket nordfra
en sommer brænder ned
og græsset visner væk og solen vender.
Når Gud vil lyse om os
velsignelse og fred
skal vinterhjerter leve i hans hænder.

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

Til Gud der i sin godhed
lod alting spire frem
og sendte sol og regn til byg og hvede
han glemmer ingen skabning
og husker også dem
som året bragte mere gråd end glæde.

KIRKETJENER: Hanne Josefsen,
Mail: hjos@km.dk Tlf. 24 76 99 61.
Fridag mandag.

Opslagstavlen

Fritidsjob søges
Hej, jeg er en pige på 16 år, som godt kunne
tænke sig et fritidsjob, der ikke kræver for
meget tid, da jeg bruger meget tid på håndbold og skole. Jeg kunne dog godt tænke
mig et job alligevel, som for eksempel at
gå tur med din hund, slå dit græs eller være
barnepige for dit barn.

Josephine Black, tlf: 61 78 95 88

Dåb

17. juni: Emma Olstad Steenfeldt,
Rasmus Rask Vej 6,
1. juli: Filippa Møller, Johanevej 23A
1. juli: Albert Møller, Johannevej 23A
19. august: Wealth Runu-Efe
Emajake, Rugårdsvej 99
20. august: Maj Rasmussen,
Steenbachsvej 6 st

Vejviser til kirken

ORGANIST: Karolina Bogus,
Mail: 7783kab@km.dk
Tlf: 60 60 90 87

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.

Dødsfald
Ingelise Beichler Madsen, 73 år
Per Christiansen, 63 år
Jette Nielsen, 56 år
Gert Ditlev Mygind, 68 år
Elinor Mary Hansen, 77 år
Jytte Helene Rottwill, 77 år
(udensogns)
Edith Illum Frederiksen, 90 år
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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
KIRKEBIL: Ældre, svagelige og
gangebesværede kan til gudstjenester
og møder blive kørt til og fra kirken.
Kirken betaler. Ring til kirkekontoret.
Ved søndagsgudstjeneste senest fredag
kl. 13.30-15.30 på 66 12 87 04, eller
til sognepræst Laila Groes.
KIRKEN PÅ NETTET:
www.hanstausenssogn.dk

KUREREN
KALENDEREN

SEPTEMBER
6: Første onsdagscafé efter
sommerferien. Kl. 14.30.
9: Børnekoncert kl. 11 i kirken.
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10: Musikgudstjeneste kl. 16
i kirken. Se omtale i bladet
19: Fyraftenskoncert med Karo-I dette nu
lina Bogus i kirken kl. 17
Trafikmøde
21: Filmaften med ”Den danske
pige” i kirken kl. 19
Basstjerne i
24: Høstgudstjeneste kl. 10.30 i
Høstgudstje
kirken


OKTOBER
12: Gud og spaghetti i kirken
fra kl. 17 til 18.30
25: Foredrag med Charlotte
Røhrt i kirken
31: Halloween i skoven kl. 18
NOVEMBER
9: Filmaften med ”Youth”
i kirken kl. 19
13: Politikermøde på Åløkke
skolen kl. 19.
23: Koncert med celloduo i
kirken kl. 17
DECEMBER
5: Julekoncert med Svøbsk og
Lunau&Sund i kirken kl. 19

Svar i trafikh


Foredrag om


Deres hekse


Sidste senio


Besøg fra U


Interview me
præsten (de
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Dåb og døds


Kvinderevy


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

Professionel behandling og træningsplanlægning

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

El-Service med garanti

hos din lokale el-installatør
i Åløkkekvarteret

fremtiden
in forbindelse til

D

Tlf.: 70 13 03 39
www.nal-medienet.dk
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300/50 Mbit/s

319
kr.
Pris pr. måned
inkl. moms

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

ICE
ERV www.el-tekniq.dk
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DØG

Martin@el-tekniq.dk

Tlf. 9395 0061
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150/30 Mbit/s
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269 kr.
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