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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: Hans Christian Petersen, mest kendt som HC, blev
hyldet efter 38 år på Åløkkeskolen.
Foto: Stefan Andersen
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Musikgudstjeneste med solister
29. oktober kl. 17 er der musikgudstjeneste i Hans Tausens
Kirke.
Vi får to solister til at synge
for os til musikgudstjenesten,
Megumi Suzuki, sopran, og Jara
Kanzler Hemmet, mezzosopran.
De synger sange og duetter,
blandt andet ”I know that my
Redeemer liveth” fra ”Messiah”
af Händel og ”Sulemiths Sange”
af Lange-Müller. Karolina Bogus
spiller orgel og klaver. Prædikant
er Laila Groes.
Jara Kanzler Hemmet, mezzosopran.

Næste nummer udkommer 4. november

Deadline: 22. oktober
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. 9 udkommer 4. november
Deadline: 22. oktober

Nr. 10 udkommer 2. december
Deadline: 19. november

V/Allan Rasmussen - Abigaelsvej 13 - 5000 Odense C
Telefon 65 91 22 50 - Mobil 40 42 71 75
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www.danskvinduespoleringsservice.dk
info@danskvinduespoleringsservice.dk
Brug tiden på det, du synes er sjovt, og lad os tage os af dine vinduer. Vi sørger
for, at du jævnligt får pudset dine vinduer!!
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Allehelgen i kirken

Megumi Suzuki, sopran.
Hans Tausens Kirke.
Søndag 5. november kl. 10.30
Åløkkeskolens legeplads er nedslidt, og der er ikke penge til en ny. Foto: Kuréren

Vi samler ind
til ny legeplads
Grundejerforeningen hjælper skolen
med at rejse penge til en ny legeplads.
Vil I hjælpe os med at hjælpe? Vi
samler ind via mobilepay på nummer
79203.
Åløkkeskolens legeplads er
nedslidt og skal fjernes af
sikkerhedsmæssige årsager.
Da skolen ikke har råd til at
anlægge en ny legeplads, har
nogle forældre henvendt sig til Åløkkekvarterets Grundejerforening for at høre,
om vi kunne hjælpe.
Da vi mener, at skolens legeplads er
et stort aktiv for hele kvarteret, har vi
påtaget os at stå for en indsamling af
penge til en ny legeplads. Vi har aftalt
med skolebestyrelsen og skoleleder
Alice Markussen, at grundejerforeningen
samler penge ind, og Åløkkeskolen er
bygherre.
Sådan støtter du med mobilepay
I den kommende tid vil I høre mere om
indsamlingen, men I kan allerede nu
starte indsamlingen ved at overføre beløb
via mobilepay til: 79203.
Ja, du læste rigtigt. Det er et femcifret
nummer og ikke et ottecifret som et almindeligt telefonnummer. I modtagerfel-

tet står ”Åløkkekvarterets G/F”. Kontoen
er reserveret til indsamling og har ingen
forbindelse med grundejerforeningens
økonomi. Mindstebeløbet er 50 kroner.
I må meget gerne være anonyme
givere. Skriv ”anonym”i beskedfeltet i
mobilepay, så respekterer vi ønsket om
anonymitet.
I de kommende numre af Kuréren vil
vi løbende fortælle, hvordan det går med
indsamlingen, ligesom vi skriver navn
og beløb på dem, der har givet et bidrag
siden sidst.
De første 25.000 er hjemme
Skolen planlægger legepladsen i samarbejde med elevrådet,og skolen står for
det tekniske, juridiske, forsikringsmæssige og så videre.
Vi forventer, at en ny legeplads kan
koste op mod en halv million kroner, og
indsamlingen er allerede godt i gang, idet
grundejerforeningen har givet de første
25.000 kroner.
Vi har desuden sendt en ansøgning til
Bydelspuljen, hvor foreninger, organisationer og borgere med hjemsted i Odense
Kommune kan søge om penge til lokale
projekter.
 Åløkkekvarterets Grundejerforening

v/Carsten Myhr og Hans Faarup
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Den første søndag i november er det
allehelgensdag. Det er en dag til at
mindes de døde – både dem, som vi
har mistet i det forgangne år, og andre
gennem tiden.
Gudstjenesten plejer at være meget
stemningsfuld med højdepunktet, når
vi nævner navnene og tænder et lys i
kirkens lystræ for dem, der er bisat og
begravet i Hans Tausens Kirke og dem
fra Hans Tausens Sogn der er bisat/
begravet fra Kirkegårdskapellet siden
sidste allehelgen.
Ved at tænde lys markerer vi, at vi
lever i håbet og troen på, at vores lys
fortsat skinner hos Gud, selv når vi
dør.
Ved gudstjenesten medvirker begge
præster og organist Karolina Bogus og
kirkens dygtige kor sørger for en flot
musikalsk ramme. Megumi Suzuki
synger ”Ave Maria” af Schubert.

Anita Hennild og Laila Groes

Pas på bunkeren
Onsdag den 27. august blev brandvæsenet tilkaldt til bunkeren i Åløkkeskoven for enden af Mogensensvej,
fordi en af betonpladerne var faldet af.
Fire store og stærke brandmænd fik
den bakset på plads, men den læner
sig bare op ad bunkeren nu og kan
derfor falde ned igen.
Vi giver denne besked videre fra
brandmændene, fordi børn godt kan
lide at kravle rundt og lege på bunkeren. Det er meget farligt lige nu, indtil
pladen er sat fast. Ud over at den er
stor og tung, kan man risikere at falde
ned i bunkeren, og der er langt ned.

Hans/Peer

Vil du være med til at
blæse nyt liv i Kuréren?
www.åløkkekvarteret.dk
BESTYRELSEN
Formand: Carsten Myhr
Johannevej 4, 66 11 33 12
mail: myhr@nal-net.dk
Næstformand: Peer Jochumsen
Ambrosius Stubs Vej 2
Kasserer: Alexander Danker
Johannevej 3, 40 56 09 06
alexanderdanker@hotmail.com
Sekretær: Hans Faarup
Dronning Olgas Vej 16
hansfaarup@gmail.com
Stephan Brandt
Dronning Olgas Vej 4
Henrik Kjær Larsen
Prins Valdemars Vej 14
Marlene Kjeldsen, Ny Kongevej 39
SUPPLEANT
Martin Rasmussen,
Steenbachsvej 6
Axel Henriksen,
Mogensensvej 5
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.

Kvarterets foreninger og institutioner
indbydes til møde 25. oktober om,
hvorvidt vi skal genoplive ÅKUR for
at reddet bladet - og måske opnå andre
fordele.
Mødet indkaldes, fordi Kurérens økonomi er spinkel. I 2016 havde bladet et underskud på 4975 kroner, og før sommerferien så det ud til, at bladet ville komme
ud af 2017 med et underskud på 35.000
kroner med de nuværende annoncer og
det nuværende bidrag fra ejerkredsen
(grundejerforeningen og kirken).
Siden har de to ejere besluttet at hæve
deres bidrag til bladet, men vi kommer
ikke uden om, at der skal trækkes hårdt
på egenkapitalen på 51.648 kroner.
Bladudvalget, der består af repræsentanter for kirken og grundejerforeningen,
har derfor besluttet at indkalde til et
dialogmøde 25. oktober kl. 17-19.
Hvad er ÅKUR for noget?
Mødets formål er at diskutere, om vi
skal genoplive ÅKUR, som udgiver af
Kuréren. For de, der ikke har boet her
så længe, skal vi oplyse, at Åløkkekvarterets Udviklingsråd, forkortet ÅKUR,
var den paraplyorganisation, der i starten
af 1990’erne fik samlet alle kvarterterets foreninger og institutioner med det
formål at udgive et fælles blad.
ÅKUR er stadig den formelle udgiver
af bladet, men foreningen har ikke været
aktiv de seneste 10 år.
Bladudvalget mener, det måske er
nu, vi skal genoplive ÅKUR og på den
måde inddrage andre end kun grundejerforeningen og kirken i arbejdet med at
udgive vores fælles blad.

Første udgave af Kuréren fra december
1995. Foto: Jacob Faarup
En genoplivning af ÅKUR kunne
måske også have andre fordele. For
eksempel at gøre det nemmere at låne
skolens lokaler efter de stramme regler.
Og måske er der masser af andre ting,
der pludselig kunne blive nemmere, hvis
vi havde en fælles overordnet organisation her i kvarteret.
Det er disse ting, vi skal drøfte på
dialogmødet 25. oktober. Mødet holdes i
Hans Tausens Kirke, og alle er velkomne. Men først og fremmest vil vi gerne se
repræsentanter for kvarterets foreninger
og institutioner. Disse har allerede fået en
invitation til at møde op.
Kirken giver en sandwich, og der er
også øl og vand.
Bladudvalget v/Karen Maigaard
og Hans Faarup

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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Skolen sagde farvel til HC
Fredag d. 1. september var en helt
særlig dag på Åløkkeskolen. Hans
Christian Petersen (HC) havde sidste
arbejdsdag og blev sendt godt afsted
til sit otium.

vi syn’s, du er sej!
For det er H-C, H-C, Åløkke,
Det er den bedste skole,
vi syn´s, du er sej!

HC blev hentet af en af skolens pensionister i en gammel motorcykel med sidevogn. På Åløkkeskolen stod alle skolens
elever og medarbejdere med flag langs
Kong Georgs Vej. HC blev sat i en god
stol på den opstillede scene i skolegården
med en kop kaffe.
Åløkkesangen blev sunget, og der var
selvfølgelig tre nye vers til HC. Han fik
rigtig mange kram, og efter alle krammene blev HC’s vennebænk afsløret. Til slut
fik alle is og HC kastede karameller i alle
klasserne.

Små og store fællesskaber
er din hjertesag,
vi løser ting og sager med
et enkelt trylleslag.
Vi er sammen om en skole,
der har en særlig ånd,
små og store venner,
de knytter stærke bånd.
For det er H-C, H-C, Åløkke,
Det er den bedste skole,
vi syn’s, du er sej!
For det er H-C, H-C, Åløkke,
Det er den bedste skole,
vi syn´s, du er sej!

De tre vers:
For HC er det sidste gang,
vi synger denne sang,
tiden du har været her,
har været dejlig lang.
Vi kommer til at savne dig
- du lægger ører til,
ved gråd og smil og dril
og når vi spiller skuespil.
For det er H-C, H-C, Åløkke,
Det er den bedste skole,

Vi håber, at du får en dejlig
tid som pensionist,
og sku’ det ske en dag,
at du føler dig lidt trist.
Så kan du komme her hver dag
og bli’ i godt humør,
vi sender dig afsted med flag,
hurra og fuldt honnør.
For det er H-C, H-C, Åløkke,
Det er den bedste skole,
vi syn’s, du er sej!
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For det er H-C, H-C, Åløkke,
Det er den bedste skole,
vi syn´s, du er sej!
38 år på Åløkkeskolen
Om eftermiddagen var der inviteret til
reception og vi blev mange.
HC har været ansat på Åløkkeskolen
i 38 år som lærer og som leder, og har
gjort en stor forskel for mange børn og
voksne i kvarteret, så skolen har været
meget central gennem årene, og der er
opbygget et tæt samarbejde mellem forskellige institutioner og grupper. Her kan
nævnes majfester, revyer og samarbejdet
med vores lokale kirke.
HC fik besøg af en af sine gamle klasser og der blev lavet en sjov powerpoint
baseret på deres kendskab til HC.
HC’s sang har altid været ”My Way”
og receptionen blev afsluttet med at Elvis
kom og sang blandt andet den sang.
Elvis er jo netop fra Åløkkekvarteret og
tidligere forælder på skolen, så her var
kontakterne i kvarteret rigtig gode at
have.
En festlig dag for børn, medarbejdere
og gæster og ikke mindst HC blev gennemført og afsluttet på allerbedste vis.

Alice Markussen,
skoleleder

Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
oktober og november
Søndag 8. oktober kl. 10.30
16. søndag efter trinitatis.
Lukas 7.11-17; Fortællingen om enken fra Nain. Laila Groes
Torsdag 12. oktober kl. 17-18.30
Gud og spaghetti. Spirekoret synger
ved gudstjenesten. Efter fortællegudstjenesten er hjemmelavet kødsovs og
spaghetti og grønt til alle. Maden er
gratis for børn og koster 30 kroner for
voksne. Se omtale i bladet.
Laila Groes
Søndag 15. oktober kl. 10.30
18. søndag efter trinitatis. Mattæus
22.34-46; ”Hvad er det største bud i
loven?” Anita Hennild
Søndag 22. oktober kl. 10.30
19. søndag efter trinitatis.
Markus 2.1-12; Jesus helbreder en
lam. Laila Groes
Søndag 29. oktober kl. 17
Musikgudstjeneste.
20. søndag efter trinitatis; Det store
gæstebud. Se omtale i bladet.
Laila Groes

Stemningsbillede fra den seneste manderevy i 2016. Foto: Ole Østerby

Er du mand for at lave revy?
Åløkke Manderevy er i gang med forberedelserne. Vil du være med?
Hvis du kunne tænke dig at lave god
mad, eller opbygge scene og sal, lave
lyd eller lys, eller kunne du tænke dig at
skrive tekster eller stå på scenen, eller
være med i orkesteret, så kom over på
Åløkkeskolen på søndag kl. 19.
Revyen, der opbygges og fremføres af
mænd, har forestillinger fredag den 2. og
lørdag den 3. februar 2018.
Hvis du ikke har set tidligere revyer,
kan det siges, at der sædvanligvis er en
tre-retters menu, efterfulgt af revyforestilling. Aftenen slutter med dans til

liveorkester. Følg os på: facebook.com/
manderevy.
Revyen laves af 25-30 mænd og har
forestilling hvert andet år (lige år). I de
øvrige år er det kvinderne der laver revy.
Sådan har det været i 24 år.
Vi mødes hver søndag på Åløkkeskolen. I ugen op til revyen øver vi hver aften. Vi har delt os i fire grupper. Kokke,
skuespillere, musikere og teknikere.
Er du ung eller gammel har du chancen
for at være med i fællesskabet i dit nærområde. Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte Lauge på 22 18 88 61.
Åløkke Manderevy
v/Lauge Vestergaard

Søndag 5. november kl. 10.30
Allehelgensøndag. Mattæus 5.1-12;
Salige er de som sørger, for de skal
trøstes. Se omtale i bladet.
Anita Hennild og Laila Groes

Haves: sjov og hyggelig klub
Søges: nye medlemmer!

Søndag 12. november kl. 10.30
22. søndag efter trinitatis.
Mattæus 18.21-35; Hvor mange gange
skal jeg tilgive min bror?
Aage Møller

Hver tirsdag aften samles kvarterets
børn i lokalerne på Åløkkeskolen til
hyggelige timer på tværs af klassetrin.

Gudstjenester
Plejecenter Lille Glasvej
Onsdag den 1. november kl. 10
KIRKEBIL
Ældre, svagelige og gangbesværede
kan blive kørt til og fra kirken. Ring
til kirkekontoret. Ved søndgsgudstjenester senest fredag kl. 13.30-15.30 på
66 12 87 04 eller til sognepræst Laila
Groes.

Fra 18.30 til 21 hygger børnene sig på
skolen med forskellige aktiviteter, enten
udendørs eller indendørs. Der er også
altid et lille slikudsalg og gratis frugt til
klubbens medlemmer.
En gang om måneden tager Klub Åfri
ud i byen til et lidt større arrangement. Vi
har blandt andet været i Jumping Fun, til
minigolf, i klatreklubben og i biografen.
Er man medlem, er dette gratis.
Klub Åfri er for børn fra 4. til 7.
klasse. 5. og 6. klasserne har adgang til
klubben hele året. 7. klasserne fra august
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til nytår, mens 4. klasserne må komme i
klubben fra nytår til juni.
Kontingentet er 300 kroner for en hel
sæson (5. og 6. klasse). Det koster 170
kroner for en halv sæson (4. og 7. klasse)
Ved indmelding betales kontingent til
Sydbank 6810 0001188313 (påfør barnets navn og klasse).
Her er Klub Åfris aktiviteter frem til
jul: 10. oktober: Klubaften. 24. oktober:
Klubaften. 31. oktober: Halloween med
udklædning og tur i skoven. 7. november: Klubaften. 14. november: Andespil.
21. november: Klubaften. 28. november:
Klubaften. 5. december: Klubaften. 12.
december: Aftenzoo. 
Tobias Hertz

på vegne af bestyrelsen i Klub Åfri

Efter at have bygget tømmerflåder,
skulle de selvfølgelig afprøves.
Mon de nu flyder?

To meningsfyldte dage
med Sommerbørn
Et diakoniprojekt i Skt. Knuds
Provsti.
For nogle børn er
en sommerferie helt
anderledes, end den
vi kender i sognet. Der findes måske ikke
plads i økonomien til et besøg i en af landets mange forlystelsesparker, og måske
heller ikke overskud hos mor eller far til
at komme af sted til oplevelser, som man
med stolthed kan fortælle om i klassen
efter ferien.
I vores sogn har vi mulighed for at
bidrage til gode oplevelser for disse børn
gennem et godt og frugtbart samarbejde
mellem sognene og institutionerne i Skt.
Knuds Provsti.
For sjette år i træk holdtes i august to
meningsfyldte dage med deltagelse af
14 familier. Hertil kommer 22 frivillige,
tre kirke- og kulturmedarbejdere og tre
præster fra de fem sogne og FTS (Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde).
Fælles måltid i naturen
Den første dag gik turen til Davinde
Naturskole. Her startede dagen i grupper, hvor hver gruppe udgjorde en lille
familie, som fik til opgave at forberede et
fælles måltid.
Der blev gravet dybe og brede huller
i jorden med spade og greb, derefter
blev de foret med store sten, og der blev
tændt bål. Andre forberedte kød, kartofler og grønsager, som de pakkede ind i
kålblade og dernæst i stanniol. Da bålet
var brændt ned, blev alle gløder fjernet
og råvarerne lagt ned på de varme sten,

hvorefter jorden blev lagt over. Tre timer
senere kunne vi nyde et dejligt måltid
ved et smukt bord, som et af børnene
frivilligt havde stået for.
I løbet af dagen blev der rappellet over
vandløb, bygget - og sejlet på tømmerflåder, lavet små konkurrencer og gået tur i
området. Dagen sluttede ved sekstiden,
hvor alle blev kørt med bus tilbage til
Odense.
Cirkus og veteranbiler
Den anden dag var der dækket op til
brunch i Cirkus Flik-Flaks lokaler på
Herluf Trolles Vej. Efter et dejligt og
varieret formiddagsmåltid fik både børn
og voksne mulighed for at prøve kræfter med forskellige cirkusdiscipliner.
Snurrende tallerkner på pinde, jonglering
med bolde og kegler, små cykler, stylter
og linedans var nogle af de kunster, man
kunne øve sig i. Hen på eftermiddagen
blev der leget stikbold og fange, samt
drukket saft og spist kage.
Efter aftensmåltidet gik alle ud på
parkeringspladsen, hvor den ene flotte
veteranbil efter den anden holdt klar. Der
blev vinket og sagt farvel og på gensyn,
hvorefter alle børn med deres familie
blev kørt tilbage til centrum.
8. og 9. august 2018 holdes der igen
Sommerbørn. Hvis du kender nogen,
som har brug for et sommerferieløft og
kunne have glæde af dette tilbud, så tøv
ikke med at sprede det gode budskab.
Henvendelse om deltagelse i Sommerbørn 2018 kan ske til kirke- og
kulturmedarbejder Ditte Hassing på mail:
7783dih@km.dk. Ditte Hassing
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Kødet lægges ned på de varme sten,
hvorefter hullet dækkes til. Her er det
naturvejleder Henrik i aktion.

Kødet tages op efter tre timers stegning.

I Cirkus Flik-Flak. Der vises forskellige
færdigheder på scenen.

Anne-Gerd Bonde og Ditte Hassing i
aktion i Cirkus Flik-Flak.

Dengang i Ålø

Udsigt over ringen, hvor ride- og springkonkurrencerne og opvisningerne fandt sted ved 50-års jubilæet i 1931. Helt i baggrunden ses
Åløkkeskoven og derimellem Dæhnfeldts Villaby. Kan du genkendte nogle af husene? Foto: Stadsarkivet
Dyrskue på Odenses gamle
dyrskueplads ca. 1920, fotograferet af fotograf H. Lønborg. Foto:
Odense Bys Museer

Hovedindgangen til 25-års-jubilæumsskuet på
Åløkkegårdens marker bagved Eksportslagteriet (ved
Jarlsberggade) juli 1906. Foto: Stadsarkivet

Personale og gæster fra gæstgiveriet Dannebrog ved
gæstgiveriets pavillon på dyrskuepladsen i 1931 ved
dyrskuets 50-års jubilæum. Foto: Stadsarkivet

Engang lå
dyrskuet her
For tiden raser en heftig debat om, hvorvidt dyrskuet skal rømme dyrskuepladsen
ved ringvejen, så OB og andre foldboldklubber kan anlægge fodboldbaner i
stedet.
Hvis dyrskuet flytter, er det langtfra
første gang i byens historie, at det sker. I
ganske mange år lå byens store dyrskue-
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plads i Åløkkekvarteret. Endda flere
forskellige steder.
25-års-jubilæumsskuet blev i 1906
holdt bag Åløkkegård ved Jarlsbergg
de, men da kong Frederik VIII i 191
beærede det fynske dyrskue med sit
besøg, var det rykket op på en anden
af Åløkkegårds jorder, nemlig hjørne

økkekvarteret

På kortet, som er fra 1936, er der tegnet dyrskueplads på hjørnet af Middelfartvej og Grønløkkevej. Kort tid senere flyttede dyrskuepladsen til det nuværende Gasa-areal i Bolbro – og senere igen til den nuværende placering ved ringvejen. Lokomotivet med de fire vogne
helt øverst i billedet kører i øvrigt på det nu nedlagte havnespor, som byrådet har besluttet at lægge en cykelsti på og forbinde havnen
og Langesøstien. Åløkkeskolen kan ses med et lille 5-tal øverst til venstre. Bemærk de fine vejtræer på Ny Kongevej, Kong Georgs Vej og
Kanslergade. De orange områder er alle bebygget, men kun få af bygningene er markeret. Kort: Stadsarkivet

e
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af Rugårdsvej og Store Glasvej. Efter
Første Verdenskrig blev der behov for at
opføre nye, moderne offentlige slagtehuse og i 1926 snuppede Odense Byråd
derfor den grund, og gav til gengæld de
fynske landboforeninger lov til de næste
15 år at holde dyrskue på arealet mellem
Store Glasvej, Kanslergade, jernbanen og

Middelfart Landevej, som Middelfartvej
hed dengang. Det er der, hvor bankohallen, skaterhallen og bowlinghallen ligger
i dag.
Det var dog et noget mindre område,
og allerede midt i 1930’erne blev pladsen
for trang, så dyrskuet rykkede over på
den nordlige side af jernbanen. Men her
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rykkede GASA snart ind, så i 1950’erne
flyttede dyrskuet ud til den nuværende
placering ved ringgaden.
Tak for hjælpen til stadsarkivar Jørgen
Thomsen fra Historiens Hus. Han har
været en tur i byens billedarkiv og fundet
disse herlige billeder fra en svunden tid.

Hans Faarup

Spejderne samlede skrald
Som spejdere bruger vi naturen og ønsker at passe på den. Derfor havde vi 31.august skraldedag til vores ugentlige spejdermøder.
Ulve og Bæverne, spejdere der går i 0.-4. klasse, havde inviteret forældre med til at rydde skoven. Vi gik rundt på kryds og tværs i
Åløkkeskoven og fandt en masse spændende skrald. Lederne var lidt usikre på, om spejderne ville syntes om projektet, men børnene gik til opgaven med stor interesse. En af spejderne spurgte, hvem der dog kunne finde på at smide skrald i naturen? Det var vi
flere, der havde svært ved at svare på. Tekst og foto: Lars Folkestad

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 næste nummer
af Kuréren, som er sidste blad inden
kommunalvalget. 
Faarup/Myhr

Hvad stiller man op,
når man møder Jesus?
Journalist Charlotte Rørth, Aalborg,
holder onsdag 25. oktober kl. 19
foredraget ”Jeg mødte Jesus” i Hans
Tausens Kirke.
Charlotte Rørth var
hverken et religiøst eller spirituelt
søgende menneske, da Guds søn bogstaveligt talt viste sig for hende og talte til
hende i en kirke i Spanien.
Oplevelsen, der var et lynnedslag i
hendes verden, tvang hende til at tage sit
moderne rationelle liv op til overvejelse.
Charlotte Rørth skrev i 2015 bogen ”Jeg
mødte Jesus”. Den vakte stor opsigt og
kom straks efter udgivelsen på bestsellerlisten, og samtidig blev hun en af landets
mest efterspurgte foredragsholdere.
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Charlotte Rørth - journalist og bestsellerforfatter.
Jyllandsposten skrev i sin anmeldelse af bogen: ”Det er en medrivende og
hudløs oplevelse”.
Arrangementet er et samarbejde
mellem Hans Tausens Kirke og Odense
Pilgrimskreds. Entré: 50 kroner.

Frank Lindegaard Nielsen

Mindeord

En dedikeret stemme
er blevet tavs
Gert Ditlev Mygind døde 10. juli, 68 år.
Gert var mag.art., et politisk engageret
menneske og en dygtig taktiker. Som
formand for Åløkkekvarterets Grundejerforening (1983-88), formåede han
at løfte grundejerpolitikken op over det
ordinære – eller som det blev formuleret
ved hans afgang: ”Det skulle hverken
være sur venstreorienteret protestpolitik
eller hundelortsfikseret ligusterpolitik,
men aktiv resultatorienteret politik til
gavn for beboerne.”
De ting, Gert satte i gang som formand
for grundejerforeningen står som monumenter i dag: Trafiksaneringen omkring
Ny Kongevej, vejtræer i kvarteret, udvikling af grønne områder i forbindelse
med den nedlagte golfbane, bekæmpelse
af støj- og røgforureningen fra Nordisk
Tekstil – som senere resulterede i en ny
kommuneplan, der direkte prioriterede
boligformål og mindre, ikke generende
erhverv på grunden.
Da kommunen i midt 80’ernes varslede
nedlæggelse og nedskæring på skoleområdet, var såvel beboere som Gerts kalkuler klar til stormødet med de kommunale
regneark. Det virkede – og vi beholdt
vores skole i nærmiljøet.
Kampen for at bevare skolen fik beboerne på banen. Så da Nordisk Tekstil
lukkede og Dæhnfeldts tidligere frølager
på Åløkke Allé stod som irriterende øjebæ, efterlyste man mere lokal indflydelse
og fælles indsats omkring kvarterets
fremtidige udvikling. I Åløkkescenens
regi blev der inviteret til en åben inspirationsdag, hvor alle kunne komme for
at diskutere egne og andres visioner. Her
opstod blandt andet ideen om at danne
et samarbejdsorgan, der skulle arbejde
for information og fælles mærkesager på
tværs af kvarterets foreninger og institutioner m.fl., ligesom en igangværende
snak om fælles kvartersblad blev bragt
på banen her. Kort efter var der stiftende
generalforsamling, samarbejdet fik et
navn og Åløkkekvarterets Udviklingsråd
(ÅKUR) så dagens lys i 1994. Et enstemmigt forretningsudvalg udnævnte på det
efterfølgende møde Gert til direktør for
foretagendet. Begrundelsen? Hans evne
for helhed og detalje samt visioner var

Kom til Gud
og spaghetti

større end for de praktiske opgaver - og
vigtigere. Gert takkede ja, med vanlig
sans for humor.
I tråd med sit politiske og samfundsorienterede menneskesyn, havde Gert en
vision om at etablere Åløkkekvarterets
Oplysningsforbund – en sag der blev arbejdet effektivt med i en mindre gruppe.
Efter mange papirer og møder i kommunen erkendte gruppen dog, at det var for
tungt. Men det fælles beboerblad fandt
sin endelige form gennem samarbejdet
i ÅKUR, og i november 1995 udkom
Kureren som prøvetryk.
Gert skrantede lidt de sidste år, men
gik sine lange ture, og tog altid et aktuelt
emne op til debat, når vi mødte ham –
noget han brændte for. Han deltog fortsat
i enkelte arrangementer lokalt, og mere
bredt som medlem af Tænketanken
www.velfærdspolitik.dk og leverandør
på www.velfærdspolitiskselskab.dk, hvor
Man blandt andet kan læse hans oplæg til
en seniorlov for arbejdsmarkedet.
I dyb respekt for Gert – et visionært,
filosofisk og intelligent menneske. De
bedste tanker til Betty og drengene.
ÅKUR/redaktionsgruppe: Allan Nielsen,
Gustav Johannesen og Jane Jakobsen
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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

Køb-salg-bytte
spørger hvor du bor
Siden seneste nummer af Kuréren er
vi kommet op på 293 beboere, der
har meldt sig ind i facebook-siden
”Åløkke - køb, salg og bytte”. Det er
en digtal markedsplads for alle os i
Åløkkekvarteret. Gruppen er kun for
folk i Åløkkekvarteret (Hans Tausens
Sogn), så derfor beder vi om din
adresse, når du anmoder om medlemskab. Hvis du oplyser den med
det samme, og du bor på en adresse,
som modtager Kuréren, bliver du
godkendt.
Hvis du ikke har set nogen besked,
er det nok fordi, din Messenger-tjeneste ikke er aktiveret. Prøv at gøre det,
så får du en besked, du kan svare på.
Med en smartphone
kan du scanne dette link
og komme direkte ind
på køb-salg-bytte-siden.
Jacob og Hans Faarup

Brevduen

Møde med menigheden?
HAR VI IKKE det hver søndag? Jo, det er på en
måde rigtigt. Der har vi højmesse, hvor præsten
udlægger teksten, og vi synger med. Men som råd
er vi forpligtet til at holde et årligt møde, hvor vi
fortæller, hvad der er sket, og hvad der skal ske i
vores kirke. Både økonomisk og indholdsmæssigt.

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

I SIDSTE BREVDUE fortalte jeg om alle de
forbedringer og nyanskaffelser, vi er i gang med
i kirken. Måske har I lyst til at gå det efter i
sømmene? I det hele taget vil vi fortælle jer om,
hvordan vi brugeR de ligningspenge, vi får stillet
til rådighed gennem provstiet.
MÅSKE HAR I lyst til at komme lidt bag kulisserne i kirken? Se tårnet og konfirmandstuen,
kælderlokalerne, hvor spirekoret øver, pulpituret
med orglet og plads til koristerne, det nye køkken
og kontorerne. Ja, måske kapellet og kælderen
under kirken, hvor spejderne engang holdt til.
I ÅR HAR VI ikke valg til menighedsrådet, men
allerede i 2018 får I muligheden igen. Vi har søgt
og fået dispensation, så vi kan holde valg hvert
andet år og ikke hvert fjerde. Men nu kommer der
måske nye muligheder for at holde valg? Kirkeministeriet har nemlig sendt en betænkning i høring, som kan føre til lovændring i Folketinget. Den hedder
”Menighedsråd i fremtiden”. Vi skal svare inden 1. oktober, og så ser, hvad der sker. Et enigt udvalg synes,
at der skal holdes valg, som vi kender det i foreningslivet, og ikke som nu, hvor der i loven lægges op til valg
som ved kommunal- og folketingsvalg. Hvis der kommer nye regler til, skal det nuværende råd sidde frem til
2021, men altså kun for de råd, der har fireårige valgperioder.
I DETTE EFTERÅR er der valg til provstiudvalg og stiftsråd. Måske vil I også høre noget om det? Kirken er
en gammel organisation, som har grene rundt omkring i samfundet.
VI VIL GERNE snakke med jer om det hele. Både det, der står med småt, og det, der står med stort. Ordet er
frit, så kom også bare med alle de spørgsmål, I ikke kommer af med til hverdag.
MENIGHEDSMØDET i år bliver den 16. november kl. 19-21. Nærmere program
følger i november-Kuréren. Alle er velkomne.
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Efterårsprogram
for Onsdagscaféen
Onsdagscaféen holdes i Hans Tausens Kirkes lokaler hver onsdag fra
klokken 14.30 til 16.30. Det koster 30
kroner inklusive kaffe og kage. Alle er
velkomne. Her er efterårsprogrammet.

Ved halloween i fjor kunne man møde
disse uhyggespredere i Åløkkeskoven.

Halloween igen
i Åløkkeskoven

11. oktober:

Festaften
Program følger.

Tirsdag den 31. oktober er sidste dag i
oktober, og derfor er der atter hallo
ween i Åløkkeskoven.

18, oktober:

Filmklip fra spændende liv

Foredrag med forfatter, film- og tv-producent Ebbe Larsen, Odense. Filmklip
fra et spændende liv bag et filmkamera.
Vi kommer vidt omkring: Bornholm, den
jyske vestkyst, New York, apacheindianerne i Arizona, til søs med isbryderen
”Elbjørn” og meget mere.
25. oktober:

Paradiset i Stillehavet
Rejseleder Kirsten Skjold, Odense, om
USA’s mest eksotiske stat, Hawaii, som
er meget mere end et ferieparadis. Hør
blandt andet om USA’s eneste royale
palads, den gamle kongelige familie og
tidligere tiders traditioner. Japanernes
overraskelsesangreb på Pearl Harbour er
en altoverskyggende del af den nyere tids
historie. Se flotte billeder fra de frodige
bjerge og aktive vulkaner, kæmpe havskildpadder, palmer og strande. Aloha.

Kongeriget Hawaiis rigsvåben fra 1845.
Hør mere om Hawaiis kongelige historie
25. oktober i Onsdagscaféen.
ukendte dele af Kazakhstan og Kirgisien.
Vi bevæger os rundt i en russisk militærlastbil fra Kazakhstans ørkener og
op i Himalaya, med overnatning i telte,
jute og gæstehuse. Hør Bodils og Hans
Rytters beretning i ord og billeder.
22. november:

Indianere i bjergene
Besøg bjergindianerne i Peru og Guatemala. Mette Kvist Jørgensen tager os
med til taquite-indianerne i Andesbjergene i Peru og deres ø ude midt i Titicacasøen. Følg Mette derud med sin dengang
15-årige datter. Dernæst til Guatemala
med mand og to børn og bo hos maya-indianerne i Cuchumatanesbjergene, hvor
livet leves i pagt med de mange mayatraditioner.

Program:
Kl. 17.30-18.30 er der plads til
de yngste, og der er relativt stille i
skoven.
K. 18.30 ankommer rollespillerne,
men er ikke så vilde den første times
tid.
K. 19.30: rollespillerne giver lidt
mere gas og skræmmer så mange, de
kan. Her kan de mindste børn og sarte
sjæle godt risikere, at deres grænser
overskrides.
Der mangler hjælpere til afviklinen.
kontakt undertegnede, så vi kan få
samlet de 10-15 personer, der skal til
fo rat få sat græskar op og få ryddet
op igen dagen efter.



På vegne af Åløkke Skovlaug
Henrik Kjær Larsen

1. november:

Indien på cykel og i taxa.
Lisbeth Grønne og Nickolaj Andersen,
Solrød Strand, tager os med på en tur i
Indien på bagsædet i en taxa fra Delhi til
Jaipur, samt en cykeltur på 1000 km. Fra
Jaipur til Jaisalmer Rajasthan. Personlige
historier og humoristiske oplevelser.
8. november:

Kenya og Uganda
Aase og Poul Alex Larsen, Odense,
fortæller om det frivillige arbejde på
Karatina Childrens Home i Kenya og
Uganda.

29. november (kl. 14):

Farfars ørehængere
Ørehængere - fra dengang farfar var ung.
Vi starter med en kort gudstjeneste. En
buket melodier, sange og anekdoter fra
før der var noget, der hed cd. Hans Rytter, harmonika, Peter Sørensen, guitar,
Arne Ploug, harmonika og sang. De
spiller og synger sammen med publikum,
et udpluk af de populære ørehængere fra
en svunden tid. Bemærk tidspunktET.

15. november:

Det ukendte Centralasien
En fugleekspedition til nogle af de mere
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Taxakaffe på
Frølageret
Hvis du synes, der er flere taxaer i
kvarteret, end der plejer, har du ret.
Siden 29. september har de gule
taxaer fra det københavnske firma
4X27 Odense Taxa kørt rundt i
byen med deres 10 gule taxaer. Når
chaufførerne ikke er ude at køre med
kunder, har de indrettet et kaffekontor
i Frølageret på hjørnet af Rugårdsvej
og Åløkke Allé, skriver Fyens
Stiftstidende. De gule taxaer skal
konkurrere med de to eksisterende
selskaber, Odense Mini Taxi og Taxa
Odense om kunderne. (hans)

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.

Så skete det også for os
- vi har haft indbrud

Tyvene er kommet ind igennem et
De har måske også været i haven, når vi
stuevindue og gået ud af terrassedøren.
ikke har været hjemme, for at spionere.
De er gået målrettet efter smykker Hvis nogen har set noget hører vi
især guldsmykker, arvestykker og har
selvfølgelig gerne om det. Det er fortaget alt hvad der var af det. Der er ikke modentlig sket aftenen/natten til søndag
taget noget andet, ingen computere eller den 3. september, hvor vi har været til
noget.
bryllup i Aarhus.
Det virker meget professionelt. De
Det er en rædsom oplevelse, hvad
har vidst, hvad for en type vindue det
enhver der har prøvet det, sikkert kan
var, og hvad de gik efter, og også hvor
skrive under på.
Nårder
vi tænker
overtildet,
har som
de muligde skulle lede. De På
harDronning
ikke gennemrodet
Olgas Vej kunne
være plads
bump
disse med plante
vis
forsøgt
sig
på
et
tidligere
tidspunkt,
alt muligt. Det er som
en
nålestiksopemåske vejtræer. Denne række af bump er fotograferet på Langelinie. Foto: K
da vi før har bemærket skader på det
ration. Det er også gået hurtigt.
ene vindue, men ikke direkte forbundet
Vi tror der er en mulig forbindelse til
det med indbrudsforsøg.
de ”flisevaskere”, som har kørt rundt
Morten Blaabjerg,
i området og stemt dørklokker for at
spørge, om folk ville have renset fliser.
Rasmus Nielsens Vej 3
Vi tror, det har været recognoscering.

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

På Johannevej er der vejtræer i forvejen, og den er ikke så bred. Så en løsn
være almindelige bump som dette på Tarupgårdsvej. Foto: Kuréren
så her tænker vi ikke, det er nødvendigt
mere flere vækster.
Men alt dette er endnu kun bumpudvalgets tanker. Beboerne skal inddrages
i arbejdet, når vi har noget konkret at
forholde sig til.

Hvad sker der nu?
Bumpudvalget går nu i gang med at
tegne planer over placering af bump og
plantebede samt finde en samlet pris.
På bumpudval
Man
næsten ikke se, at der har
Herefter skal vi forhandle
enkan
POP-aftaCarsten Myhr/Ha
en indbrudstyv
på spil.
le med Odense Kommuneværet
og ikke
mindst
Foto: Morten Blaabjerg
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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

finde ud af, hvor mange, der vi
med til at betale. Samt hvad pr
fald bliver for hver husstand.
Så engang i foråret husstands
vi en skrivelse til beboerne på
gader. Heri vil vi spørge om jer
og vilje til at betale. Det kunne
at et stort flertal mener, det er e
idé, og så standser projektet dé

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

Det mørkner om menneskebyer
Det mørkner om menneskebyer
og bilernes glidende strøm.
Hver morgen lidt tungere skyer,
hver aften en lysere drøm:
Guds kærligheds tider
der når os omsider
- og alting er nyt under solen.

Vi venter ham daglig i byen.
Vor dyreste drøm er bredt ud.
På vejen og ikke i skyen
skal mennesket møde sin Gud.
Vi tror at han er den,
der kommer til verden
- og alting er nyt under solen.

Hvor sommeren dråbe for dråbe
er regnet i drømmeløs jord,
er årstiden nu til at håbe
og samles om sollyse ord:
Guds kærligheds sommer,
vor Kristus-tid kommer
- og alting er nyt under solen.

Vi øjner det nu i det fjerne:
Guds under med os finder sted,
en krybbe, en stald og en stjerne
og engle der synger om fred:
at Gud alle dage
vil bo hos de svage
- og intet er nyt under solen.

En tid til at længes og bede
om sind til at tage imod,
en tid til at gøre sig rede
for det som vi aldrig forstod:
Guds kærligheds handling
vort hjertes forvandling
- og alting er nyt under solen.

Willy Egemose
Lars Busk Sørensen

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.

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.

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

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.

Dåb

Dødsfald

13. august: Søs Derlien Lademann,
Rugårdsvej 128 1
20. august: Magne Kraft Aaquist,
Mads Hansens Vej 4
22. august: Milas Dahlmann Overby
Brandt, Store Glasvej 31 st.
26. august: Agnes Marie Lundby-Wichmann, Krengerupvænget 17, 5
2. september: Albert Rasmussen
Jeberg, Kanalvej 90

Jytte Helene Rottwill, 81 år
Else Baagøe Nielsen, 86
Kirsten Madsen, 50 år

MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Karen Maigaard, Frederiksgade 18B,
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
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KUREREN
KALENDEREN

OKTOBER
11: Festaften i Onsdagscaféen
Program følger
12: Gud og spaghetti i kirken
Nr. 7
1
Udgives i Hans Tausens Sogn
kl. 17-18.30
September 2012 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret
18: Filmproducent Ebbe Larsen i
Onsdagscaféen kl. 14.30
25: Kirsten Skjold om Hawaii I dette nu
i Onsdagscaféen kl. 14.30
Trafikmøde
25: Dialogmøde om Kuréren og
ÅKUR i kirken kl. 17 (se omtale)Basstjerne i
25: Foredrag med Charlotte

Høstgudstje
Røhrt i kirken kl. 19
29: Musikgudstjeneste i kirken 
Svar i trafikh
kl. 17

31: Halloween i Åløkkkeskoven Foredrag om

fra klokken 18.

Deres hekse


NOVEMBER
senio
1: Lisbeth Grønne og Nickolaj Sidste

Andersen om deres tur til IndienBesøg fra U

i Onsdagscaféen kl. 14.30
Interview me
5: Allehelgengudstjeneste i
præsten (de
kirken kl. 10.30
8: Foredrag om Kenya og Ugan-Menighedsr
da i Onsdagscaféen kl. 14.30 
9: Filmaften i kirken: ”Youth”
Dåb og døds
13: Politikermøde på Åløkkesko-
Kvinderevy
len kl. 19.

14: Klub Åfris andespil på skolen
kl. 19.
15: Bodil og Hans Rytter om
Centralasien i Onsdagscaféen
kl. 14.30
16: Gud og spaghetti i kirken
Speciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister !
kl. 17-18.30
16: Menighedsmøde i Hans
Tausens Kirke kl. 19-21
22: Mette Kvist Jørgensen om
Professionel behandling og træningsplanlægning
sydamerikanske bjergindianere i
Onsdagscaféen kl. 14.30
Tlf.: 36 89 66 66
29: Ørehængere fra da farfar
Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk
var ung i Onsdagscaféen kl. 14
(bemærk tidspunkt)

Åløkkens Fysioterapi

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

319
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

