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KURÉREN
udgives af
ÅKUR, Åløkkekvarterets
Udviklingsråd,
en samarbejdsorganisation for kvarterets
foreninger og institutioner.
REDAKTØR
Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16
Tlf: 29 29 13 52
hansfaarup@gmail.com
KIRKESTOF
Laila Groes, Prins Valdemars Vej 3
Tlf: 66 11 05 40, lgr@km.dk

Vi synger julen ud - du vælger salmerne
Tænk hvis din
yndlingssalme ikke
blev sunget ved en
af de julegudstjenester du deltog i.
Ja, så kan du heldigvis sikre dig, at den
bliver sunget mindst én gang, nemlig

når vi synger julen ud første søndag efter
helligtrekonter, 7. januar kl. 10.30.
I kirken vil der hele julemåneden være
opstillet en kasse eller lignende, hvori
du kan putte dit forslag til en julesalme.

Laila Groes

ANNONCER
Henrik Gram, Åløkkevænget 16
Tlf: 53 65 07 38
KASSERER
Frank Lindegaard Nielsen
franklindegaard@gmail.com
SKRIV TIL BLADET
Tjek deadline for næste nummer.
Ring eller skriv til en af ovenstående. Du kan aflevere tekst og foto
på cd eller papir. Eller maile til:
Kureren@aaloekkekvarteret.dk
OPLAG: 2200. Omdeles gratis 10
gange om året i Åløkkekvarteret og
Hans Tausens Sogn.
FORSIDE: Den gennemkørende
trafik er steget på Åløkke Allé.
Dog ikke helt så voldsomt som på
forsidebilledet, der er sammensat
af to billeder. Collage: Jacob Holmegaard Faarup
TRYK: Deslers Bogtryk, Assens

Næste nummer udkommer 2. december

Deadline: 19. november
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 2018.
Nr. 1 udkommer 6. januar
Deadline: 24. december
Nr. 2 udkommer 3. februar
Deadline: 21. januar
Nr. 3 udkommer 3. marts
Deadline: 18. februar
Nr. 4 udkommer 7. april
Deadline: 25. marts
Nr. 5 udkommer 5. maj
Deadline: 22. april
Nr. 6 udkommer 2. juni
Deadline: 20. maj

Kuréren holder sommerferie
i juli og august
Nr. 7 udkommer 1. september
Deadline: 19. august
Nr. 8 udkommer 6. oktober
Deadline: 23. september
Nr. 9 udkommer 3. november
Deadline: 21. oktober
Nr. 10 udkommer 1. december
Deadline: 18. november

V/Allan Rasmussen - Abigaelsvej 13 - 5000 Odense C
Telefon 65 91 22 50 - Mobil 40 42 71 75

VVS & BLIK

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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Mød politikerne en uge
før kommunalvalget
Mandag den 13. november kl. 19 til
21.30 kan du møde syv kandidater til
Odense Byråd. Politikermødet finder
sted i Seniorhuset på Toldbodgade 5.
Vil politikerne være
med til at begrænse den tunge trafik
gennem vores kvarter?
Hvordan vil de gøre
det? Og er der noget, vi
kan hjælpe dem med?
Det er tre af de spørgsmål, der helt sikkert vil blive rejst, når Åløkkekvarterets
Grundejerforening inviterer alle beboere
i kvarteret til møde med syv politikere,
bejler om pladserne i Odense Byråd.
Det er kun en uge før kommunalvalget,
som finder sted tirsdag den 21. november. Hvis du er i tvivl om, hvem du skal
stemme på, eller hvis du vil forsøge at
påvirke kandidaterne fra de syv partier,
der lige nu sidder i byrådet, så er det bare
med at møde op.
De syv politikere
Panelet af politikere, man denne aften
kan hilsen på i Åløkkekvarteret, repræsentanter de syv partier, der i øjeblikket
sidder i byrådet:
Rådmand Jane Jegind (Venstre),
rådmand Susanne Crawley (Radikale),
rådmand Brian Skov Nielsen (Enhedslisten), byrådsmedlem Anders W. Berthelsen (Socialdemokratiet), byrådsmedlem
Pernille Bendixen (Dansk Folkeparti),
byrådsmedlem Kasper Westh (Socialistisk Folkeparti) og spidskandidat Søren
Windell (Konservative).
Spørgsmål fra hatten
Aftenens hovedemne er trafik. Det er
politikerne også informeret om og indforstået med.
Baggrunden er, at omlægningerne i
bymidten har ført til mere trafik i vores
kvarter, hvor der i dag suser op mod
20.000 biler igennem i døgnet.
Under sidste del af mødet stiller vi en
hat på bordet og trækker spørgsmål op.
Her har du mulighed for at bringe andre
aktuelle spørgsmål på bane, som ligger
dig på sinde. Spørgsmålene bliver lagt i

(Fortsættes næste side)

Rådmand Jane Jegind (V),
borgmesterkandidat.

Rådmand Susanne Craw
ley (R), spidskandidat.

Rådmand Brian Skov Niel
sen (EL), spidskandidat.

Byrådsmedlem Anders W.
Berthelsen (S).

Byrådsmedlem Pernille
Bendixen (DF).

Byrådsmedlem Kasper
Westh (SF).
Alle fotos: Odense Kommune

Programmet

Spidskandidat Søren Win
dell (K).
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Aftenen kommer til at forløbe sådan:
19-19.30: Politikerne har hver tre
minutter til at præsentere deres politik
19.30-19.45: Pause
10.45-20.50: Med udgangspunkt i en lokal
beboers film om trafik på Åløkke Allé og et
oplæg fra Åløkkekvarterets Grundejerforening,
og Åløkkekvarterets Trafikgruppe diskuterer vi
trafik.
20.50-21: Pause
21-21.30: Spørgsmål fra hatten
21.30: Tak for i aften – og god valgkamp.

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
Andespillet i gymnastiksalen i fjor. Set fra bankoopråberne. Foto: Jens Jakob Larsen
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
SUPPLEANTER
Martin Rasmussen,
Steenbachsvej 6
Axel Henriksen,
Mogensensvej 5
KONTINGENT
Kontonr.: 6810-0001165071
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 er der andespil
Klub Åfri afholder sit traditionsrige
andespil i Åløkkeskolens gymnastiksal
14. november kl. 19.
Der er lagt op til en hyggelig aften for
børn og voksne, som kommer for at
prøve lykken med bingopladerne. Foreningen Klub Åfri håber igen i år på stor
tilslutning, så der kan blive spænding
om, hvem der går hjem med de flotte
præmier, som er velvilligt sponsoreret af

Politikermødet
(Fortsat fra side 4)
hatten før mødet og trækkes helt tilfældigt. Hvis du har et spørgsmål- eller flere
– vil vi bede dig om at skrive det ned på
et stykke papir og lægge det i hatten inden mødet eller i pausen inden kl. 21. Du
kan også på forhånd maile et spørgsmål
til hatten. Mail til: myhr@nal-net.dk.
Undervejs er der mulighed for at nyde

lokale erhvervsdrivende.
Overskuddet går til foreningens aktiviteter for medlemmerne af Klub Åfri,
som er en forældredrevet aftenklub for 5.
og 6. klasses elever på Åløkkeskolen og
andre børn med tilknytning til kvarteret.
Læs mere om Klub Åfri og se efterårets program på aaloekkeskolen.
skoleporten.dk
På bestyrelsens vegne,
Jens Jakob Larsen

en øl eller vand med grundejerforeningen
som vært. Deltagelse er gratis.
Bemærk: Mødet var oprindeligt annonceret til at finde sted på Åløkkeskolen, men det bliver altså i Seniorhuset,
Toldbodgade 5. Hvis du ikke har været
der før, er mødet en glimrende anledning
til at få et indtryk af det spændende hus,
som hver uge har besøg af op mod 3000
brugere fra hele kommunen.

Åløkkekvarterets Grundejerforening

Carsten Myhr/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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Luciaoptog i kirken 3. december
Kom adventstiden i møde søndag
den 3. december kl. 16 Hans Tausens
Kirke.
Første søndag i advent synger Danmarks
sødeste spirekor adventstiden ind med

lysprocession, luciasang og andre sange.
Vi tager forskud på luciadag og klæder
os i hvidt med lys og krans. Samme dag
tænder vi første lys i adventskransen og
tager hul på et nyt kirkeår.
Kom og vær med til at synge den dej-

lige advents/juletid ind i vore hjerter ved
gudstjenesten den 3. december kl. 16.

Ditte Hassing, Karolina Bogus

og Laila Groes

Dåbsklude skal være hjemmestrikkede
jeg nogle damer i Onsdagscaféen, som
var med på ideén, så jeg fik etableret en
dåbskludestrikkeklub.
Der er forskellige kristne symboler at
vælge imellem. Efter dåben gives den
lille klud med hjem som gave, til minde
om dagen og en påmindelse om dåben og
dens betydning.
Jeg glæder mig til at få projektet sat i
gang, og til at den første klud kan anvendes til den første dåb i 2018.

Dåbsklude. Ja, hvad er nu det? Sådanne bruges til at tørre barnehovedet
efter dåben, og selvfølgelig skal de
være hjemmestrikkede.
De bliver allerede
brugt i mange kirker. Da jeg søndag
den 1. oktober var til højmesse, fik jeg en
snak med vores menighedsrådsformand
Karen Maigaard, hvor jeg foreslog, at
sådanne skulle vi da også have i Hans
Tausens Kirke.
Hun syntes, at ideen var god, og
ville forelægge det til præsterne og
menighedsrådet for at få deres accept til
projektet.
Onsdag den 4. oktober kontaktede


Christel Poetzsch

Den første klud er klar til
den første dåb næste år.
Foto: Ditte Hassing
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Gudstjenester

Oplev celloduo inden
parret flytter til Finland

i Hans Tausens Kirke
november/december

Torsdag den 23. november kl. 17
spiller Den Fynske Celloduo i Hans
Tausens Kirke.

Søndag 5. november kl. 10.30
Allehelgensøndag. Mattæus 5.1-12.
Vi læser navnene op på dem, vi har
mistet siden sidste allehelgen og tænder lys. Begge præster deltager ved
denne gudstjeneste.
Laila Groes og Anita Hennild

"Sofie og Heikki
udgør både som
musikere og personer
en duo, der på samme tid indeholder
skønhed og vildskab, temperament og
tålmodighed, inspiration og fornuft,
udfordring og kærlighed". Sagt af Niels
Ullner, professor på Syddansk Musikkonservatorium.
Sofie og Heikki Takkula udgør Den
Fynske Celloduo. De startede med at
spille sammen i 2008, da de mødte hinanden på Sibelius Akademiet i Helsinki,
hvor de begge studerede. Nu er de gift
og bor i Odense sammen med deres tre
børn. De flytter dog til Helsinki til jul, så
skynd jer til denne koncert!

Søndag 12. november kl. 10.30
22. søndag efter trinitatis.
Mattæus 18.21-35; Hvor mange gange
skal jeg tilgive min bror?
Aage Møller
Søndag 19. november kl. 10.30
23. søndag efter trinitatis.
Mattæus 22.15-22.
Laila Groes
Lørdag 25. november kl. 11
Dåbsgudstjeneste
Anita Hennild
Søndag 26. november kl. 17
Musikgudstjeneste med jazz
Sidste søndag i kirkeåret. Mattæus
25.31-46. Efter gudstjenesten er der
mulighed for at spise aftensmad sammen. Pris for deltagelse: 30 kroner.
Anita Hennild
Onsdag 29. november kl. 14
Advents/juleandagt i forbindelse med
Onsdagscaféen. Efter gudstjenesten
er der underholdning med farfars
ørehængere (Peter Sørensen og Arne
Ploug)
Laila Groes
Søndag den 3. december kl. 16
Første søndag i advent. Luciaoptog
med byens sødeste og dygtigste
spirekor.
Lukas 4.16-30
Laila Groes
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.

Vokset op i Åløkkekvarteret
Duoen spiller koncerter i mange sammenhænge, også for børn i børnehaver
og på skoler. Sofie er desuden vokset op
i Åløkkekvarteret og har arbejdet som
kirkesanger i Hans Tausens Kirke.
Aftenens koncert byder på en masse
vidunderlig musik i forskellige genrer, som alle passer perfekt til celloens
smukke inderlige klang. De spiller blandt
andet musik af Vivaldi og Shostakovich,
Cohens ”Hallelujah” og temamelodierne

Sofie Spanget Takkula og Heikki Takkula
spiller for jer i kirken.
fra ”Godfather” og ”Romeo og Julie”.
Karolina Bogus er ved flygelet. Koncerten varer cirka en time. Glæd jer til en
smuk, smuk aften!

Karolina Bogus

Filmaften i kirken
Se ”Youth” torsdag den 9. november
2017 kl. 19 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.
Filmen ”Youth” følger Fred og Mick,
der har indlogeret sig på et kurhotel i Alperne. Den aristokratiske Fred er pensioneret musiker, der har trukket sig tilbage
efter et liv som dirigent og komponist.
Mick er en amerikansk instruktør,
der har taget sit filmhold med på slæb,
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og han er måske i gang med karrierens
sidste værk. Begge mænd kan se tilbage
på en glorværdig karriere, imens de
både betragter og kommenterer livet
på kurbadsstedet med den erkendelse i
baghovedet, at den bedste tid for længst
er forbi. Filmen har Michael Caine og
Harvey Keitel i spidsen for begivenhederne på kurhotellet, der skifter mellem
komedie, drama og andre stemninger i en
film, der handler om livet og døden.
Filmen, der fremhæves for sin usædvanligt smukke billed- og lydside, er
instrueret af italienske Paolo Sorrentino.


Steen B. Frantzen

Kuréren søger hjælp
fra annoncører
Onsdag den 25. oktober mødte syv
personer fra kirken, grundejerforeningen og kvinderevyen op til det dialogmøde om bladets fremtid, foreninger
og institutioner i kvarteret blev inviteret til i forrige nummer af Kuréren.
Vi indledte med spørgsmålet om at genoplive Åkur som en ”arrangørforening”
efter folkeoplysningsloven. Lokale grupper som Kvinderevyen, Manderevyen og
Rockcafé er blevet ramt af kommunens
nye stramme regler for udlån af skolens
lokaler, fordi lejere skal opfylde kravene
i folkeoplysningsloven.
Det blev foreslået, at man kunne
inddrage Paarup Aftenskole som formel
arrangør, da den i forvejen er en folkeoplysende forening. Der blev diskuteret
fordele og ulemper ved at være mere
formelle lejere af skolens lokaler. For
eksempel, at man nu skal have spiritusbevilling til festerne efter revyerne. Det
kan dog klares med en såkaldt lejlighedsbevilling.
En mulighed kunne være at genoplive
Åkur – Åløkkekvarterets Kulturelle Udviklingsråd – som en ”arrangørforening”
efter folkeoplysningsloven. Mødet kunne
ikke konkludere, at det skulle være en
god idé.
Bladets skrøbelige økonomi
Baggrunden for snakken om at genoplive
Åkur er egentlig den skrøbelige økonomi
i beboer- og kirkebladet Kuréren, som

i år får et underskud på 30.000 kroner.
Vi ved allerede nu, at det bliver større til
næste år.
Vi tærer altså på kassebeholdningen,
og hvis vi ikke foretager os noget aktivt,
er der kun råd til at udgive Kuréren et år
endnu.
Deltagerne i mødet blev enige om, at
det nok ikke var en udvidelse af ejerkredsen, for eksempel i Åkur-regi,¬ der
er vejen frem. Både kirken og grundejerforeningen har sat deres tilskud til bladet
op, men vi har haft en alvorlig nedgang i
antallet af annoncører.
Vi tror på omdelt blad
Så det er her, der skal satses. Mødets deltagere tror på, at selv i en tid, hvor alle
henter deres oplysninger om alt muligt
fra deres smartphone, er der brug for
et husstandsomdelt medie på papir, og
deltagerne tror også, at der findes mange
lokale erhvervsdrivende, der har lyst til
at bakke op om sådan et blad.
Der blev derfor nedsat et hurtigt arbejdende annonceudvalg, som hurtigt skal
se på mulighederne for at sikre bladets
drift ved hjælp fra annoncører.

På vegne af dialogudvalget

Hans Faarup
Vil du annoncere i Kuréren?
Kontakt Henrik Gram, Åløkkevænget, på
mobil: 53 65 07 38 eller mail: henrik@
gruppeplan.dk. Der er rabat på annoncer
ved at bestille for et helt år ad gangen.

Manderevy 2018:

- Vi kommer ikke længere
Revy for alle, unge og gamle, mænd og
damer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Mændene er ved at være klar til, at lave
en forrygende revy efter det det kendte
koncept: treretters menu, revy og efterfølgende dans til Rockfour.
Revyerne foregår fredag den 2. og
lørdag den 3. februar. Forpremierer (uden
spisning og mad) torsdag den 1. februar.

Det foregår i Åløkkeskolens gymnastiksal.
Billetsalg frigives på nettet mandag
den 11. december kl. 17. Se nærmere
i annoncen i decembernummeret af
Kuréren. Følg med på Facebook, Manderevy. Spørgsmål kan rettes til Lauge på
22 18 88 61.

Åløkke Manderevy

v/Lauge Vestergaard
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Gudstjenester
i Hans Tausens Kirke
november/december
Søndag 10. december kl. 10.30
Anden søndag i advent. Efter gudstjenesten holder vi vores traditionsrige
julefrokost. Ud over herlige juledelikatesser og det gode selskab synger
vi julesalmer og sange – og måske
kan vi lokke kirkens kor og/eller
Karolina Bogus til at give et nummer.
Maden koster 30 kroner.
Mattæus 25.1-13
Laila Groes
Gudstjenester
Plejecenter Lille Glasvej
Onsdag den 6. december kl. 10
Laila Groes

Kom til Gud
og spaghetti
Torsdag den 16. november kl.
17-18.30.Juniorkonfirmanderne
medvirker 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
Abmo@km.dk

Anita Bjertrup Hennild

Legepladsi

Åløkkeskolens
legeplads
- forfald eller
fornyelse?
Legepladsen på Åløkkeskolen er rum for
leg og fællesskab – både for skolens elever
og for børn fra hele kvarteret, som samles
her uden for skoletiden.
Mange års leg har sat sine naturlige spor, og
snart vil det populære legetårn blive fjernet
på grund af slitage. Som det ser ud nu, er der
ikke mulighed for at opføre et nyt eller noget
andet. Medmindre vi tænker alternativt.
Vi drømmer om en ny legeplads på Åløkkeskolen – måske med kæmpe skakspil, skaterrampe, nye gynger, et fedt nyt legetårn og
skønne højbede med blomster, og boldbanen
i skolegården trænger gevaldigt til en frisk
optegning.
Kan du ligesom os huske, da vi var små og
gik i skole? Dengang var der kun legepladser
med asfalt i skolegårdene. Måske var der
også en stang, man kunne svinge sig i eller
en enkelt gynge. Var det lykken? Måske!
Havde vi kunnet vælge, så havde legepladserne nok set noget mere spændende og
indbydende ud.
Et stærkt fællesskab
Legepladsen er ramme for et stærkt fællesskab på tværs af aldre. Åløkkeskolen lægger
en stor indsats i at styrke båndet mellem
eleverne på kryds og tværs. En af indsatserne er legepatruljen, hvor de store elever
arrangerer udendørslege for de små elever i
frikvartererne.
Åløkkeskolen lykkes rigtig godt med at
skabe et fællesskab mellem alle elever, og
eleverne hilser på hinanden ved navn – store

som små. Netop legepladsen og skolegården skaber rammerne for dette fællesskab.
Åløkkeskolen er desuden samlingssted
for mange af kvarterets børn, som bruger
skolegården og især multibanen udenfor
skoletiden.
Nedslidt af mange års brug
Efter mange års leg og brug trænger flere
udeområder på Åløkkeskolen til opfriskning og fornyelse. Skolegården ser
efterhånden meget slidt ud, legetårnet er
nedslidt og skal af sikkerhedsmæssige årsager fjernes til sommer. Desværre rækker
Åløkkeskolens budget ikke til at genopføre
et nyt legetårn eller lave andre tiltag i skolegården og på legepladsen.
Skolen søger hvert år Odense Kommunes
legepladspulje, men der er mange skoler om
buddet, og siden tilskuddet til multibanen for
fem år siden, har Åløkkeskolen ikke modtaget tilskud herfra.
Den sejeste legeplads i Odense?
Skal Åløkkeskolen have den sejeste legeplads?
Vil du være med til at gøre Åløkkeskolens udeområder til den sejeste legeplads i
Odense og omegn til glæde for skolens og
kvarterets børn og voksne? Så er det nu, du
har chancen.
Du kan være med til opfylde vores drømme, uanset om du er erhvervsdrivende eller
privatperson. Ethvert bidrag vil blive modtaget med taknemlighed - intet beløb er for
lille. Måske sidder du og tænker, hvad kan
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et bidrag på 100 kroner eller 200.000 krone
gøre? Det kan faktisk gøre en hel del, hvis
bare der er bidrag nok. Hvis vi løfter i flok,
bliver skolen super flot!
Åløkkeskolens elevråd har sammen med
skolebestyrelsen og skolens ledelse gjort sig
tanker om, hvordan vi ønsker, at skolens ud
områder skal fornyes. Det er ønsker baseret
på, hvad eleverne ønsker, samt personalets
tanker om hvad der fremmer børns læring,
motorik, fysisk aktivitet og fællesskab.

Sådan kan du hjælpe
Vi har opdelt skolens udeområder i forskellige legeområder, som vi ønsker at få
fornyet. Du kan kontakte legepladsudvalget
på Åløkkeskolen for nærmere information
om de enkelte områder, uddybende priser
og tanker om legepladsens og skolegårdens
muligheder.

indsamling

er

,

g
det

t

s

Foto: Stephan Brandt
Du har mulighed for at ønske, om dit sponsorbidrag skal være til et helt område eller
til dele af et område. De modtagne bidrag vil
i sidste ende blive prioriteret i samråd med
elevrådet og skolens ledelse, så legepladsen
og skolegården bliver opført efter børnenes
ønsker og i forhold til, hvad der fremmer
børns læring.
Vi har allerede fået tilsagn om de første
sponsorbidrag på 65.000 kroner fra lokale
erhvervsdrivende, Åløkkeskolen og Åløkkekvarterets Grundejerforening, men der er
stadig lang vej til en ny legeplads.
Synliggørelse af sponsorer
Alle sponsorer vil løbende blive offentliggjort på Åløkkeskolens hjemmeside og i
Kuréren. Det gælder alle bidrag til en ny
legeplads.
Sponsorbidrag på over 5000 kroner vil

desuden blive honoreret med synliggørelse
af ens logo/navn på skolens område. Det
gælder både firmaer og privatpersoner. Et
firma vil få en kvittering, når der nævnes et
firmanavn og en adresse på firmaet.
Sponsorbidrag kan indbetales via MobilePay på 79203 eller reg: 7045 kontonummer
0001001203.
Nadia Rebsdorf Bernardi, tlf. 20 82 37 32/
66 11 42 10, medlem af skolebestyrelsen
Carsten Myhr, tlf. 40309780,
formand for grundejerforeningen
På vegne af elevrådet, Åløkkeskolen,
skolebestyrelsen på Åløkkeskolen, Seniorhus
Odense og Åløkkekvarterets
Grundejerforening.
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Indsamlet siden sidst:
Nadia Bernardi: 10 kr.
Hans Faarup: 50 kr.
Carsten Myhr: 200 kr.
Jette Bendix: 300 kr.
Gertrud Hvidberg-Hansen:
500 kr.
Clemme: 50 kr.
Anonym: 500 kr.
Jørgen Mehr: 100 kr.
Rasmus Dahl-Larsen:
250 kr.
Maria: 250 kr.
Anonym: 400 kr.
I alt: 2610 kroner

Kirken fra kælder til kvist
Indkaldelse til MENIGHEDSMØDE den 16. november 2017 kl. 19-21.30
Menighedsrådet inviterer til menighedsmøde, hvor vi fortæller om, hvad der er sket og
hvad der skal ske i Hans Tausens Kirke. Vi holdt møde sidste gang den 13. september
2016, hvor der også blev opstillet kandidater til det nye menighedsråd. Vi har valg igen
i november 2018.
Program
Kl. 19-20: Rundvisning i HELE kirken, fra tårn til kældre, med små fortællinger
		undervejs.
		
Mød hele menighedsrådet og alle ansatte, kirketjener,
		
organist, kirke- og kulturmedarbejder og præster.
		
Rundvisningen vil finde sted i mindre grupper.
		Tilmelding nødvendig senest den 15. november kl. 12.00
		
til maigaardkaren5@gmail.com
Kl. 20.00: Menighedsmødet.
		
Forslag til dagsorden:
		1) Velkomst
		
2) Valg af dirigent
		
3) Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste møde den 13.
		september 2016
		
4) Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet
		
5) Fremlæggelse af regnskab for 2016, budget for 2017 og 2018
		
6) Orientering om fremtidigt valg til menighedsråd
		7) Eventuelt
			
Kl. 20.45: Smag på altervinen.
		
Laila Groes fortæller om nadveren og giver mulighed for at smage på
		
fem forskellige portvine, der kan bruges som altervin.
Kl. 21.30:

Tak for i aften.

Vel mødt
På menighedsrådets vegne
Karen Maigaard
formand
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Sofie McQueen.
Billederne fra fåreholderlaugets lammespisning er alle taget af Claus Thorup.

Byd ind på fem halve lam
Fra 13. november vil det være muligt at
byde ind på fem halve lam fra Åløkke
Fåreholderlaug. Kontakt Christian (tlf 21
25 31 61) senest 16. november. Kødet
skal hentes ved Christian M. Hansen på
Dronning Louises Vej 4, fredag den 17.

november fra kl. 15 til 18. Prisen er 50
kroner pr. kg + 225 kroner i slagteomkostninger pr. halve lam.

Lasse Mortensen på vegne af

Åløkke Fåreholderlaug

Søndag 26. november kl. 17:

Musikgudstjeneste
Temaet for denne musikgudstjeneste
er: Jazz. Sofie McQueen og Mathias
Bøttern Steffensen står for at fylde
kirken med jazzmusik. De er begge
fra Vestjylland og går på andet år på
musikkonservatoriet i Odense. De
mødte hinanden på MGK i Holstebro,
hvor de begyndte at spille sammen.
Det har de gjort lige siden. Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise
aftensmad sammen. Pris for deltagelse: 30 kroner.

Anita Bjertrup Hennild

Mathias Bøttern Steffensen.

Følg os på Facebook
Åløkkekvarteret findes også på
Facebook. Skriv ”Åløkke” i søgefeltet
og tilmeld dig. Så modtager du
opdateringer, når grundejerforeningen
har nyt fra kvarteret.
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Hvad vil du Tonny Vest?

ovennævnte områder, og så er det ikke
nødvendigt med skattestigninger. Vi afvikler
nulfejlskulturen, og når journalisten står med
mikrofonen i hånden, så bakker lederen sin
medarbejder op med fast blik i øjnene.

Skolerne
Vi vil tilføre skolerne 100 mio. kroner årligt,
som skal gå til ansættelse af flere lærere og
nye undervisningsmaterialer.
Vi vil tilføre førskole-området 25 mio. kroner,
årligt med henblik på at styrke
skoleparatheden. Vi reducerer
administrationen med 75 mio. kroner og
kulturbudgettet med 50 mio. kroner.

De ældre
1.000 pensionister i kommunen, som har
svært ved at klare haven selv, men som
stadigvæk ønsker at blive i eget hjem, har
fået frataget deres hjælp, som tidligere blev
udført at flexjobbere. Brugen af flexjobbere er
imidlertid kendt ulovlig, men der er ikke
tilbudt noget andet. Vi vil udbyde et
selvbærende socialøkonomisk projekt, hvor vi
får nogle af kommunens mange ledige
tilknyttet. Vi ser tiltaget som værende
selvfinansierende, da alternativet til eget hjem
for de ældre, vil medføre stigende udgifter for
kommunen.

Letbane/BRT
Letbaner er teknologisk forældede, for dyre og
for ufleksible. Vi kommer til at fjerne
skinnerne igen om 10 år, når den førerløse
teknologi er robust nok, 30-40 år før den er
afskrevet. Letbanen er imidlertid en realitet,
og nu skal vi så have stoppet etape 2. I stedet
for etape 2 vil vi have et udbygget BRT
system, således at hele Odense bindes
sammen. Det er mere fleksibelt, og har
væsentligt bedre økonomi.

Ressourcestærke borgere
1/3 del af dem der arbejder i Odense, bor ikke
i kommunen. Vi vil igennem bedre normerede
daginstitutioner og skoler tiltrække
ressourcestærke borgere, så vi er i stand til
også at finansiere en ordentlig ældrepolitik.

Mindre sygefravær
Vi vil have nedbragt sygefraværet i
kommunen. Medarbejderne på områderne
ældreomsorg, pædagoger og skolelærere har
omtrent i gennemsnit 15 sygefraværsdage om
året. Når man arbejder i den private sektor,
lyder det som et uacceptabelt højt fravær. Vi
vil sammen med medarbejderne sætte en ny
standard, der hedder max. 5
sygefraværsdage.

Erhvervspolitik
Vi vil have erhvervspolitik som første punkt på
dagsordenen for byrådet, hvor vi på udvalgte
parametre måler, hvorledes vi løbende
forbedrer erhvervsklimaet, så vi kan tiltrække
flere arbejdspladser.
Budget ansvar
Vi vil forbedre økonomistyringen, og
implementere budget ansvar helt ud i det
udførende led ud fra en selvforvaltnings
tilgang. Det var den korte udgave læs mere
på www.la-odense.dk og Tonny Vest på
Facebook.

Første boldberøring
Den enkelte medarbejder skal kunne se sig
selv i virksomhedens værdier, og opleve at
have indflydelse på egen arbejdssituation. Vi
lægger beslutningskompetencen helt ud i det
udførende led. Det vi i den private sektor
kalder ”første boldberøring”. Lykkedes vi med
det, reduceres sygefraværet, og det vil i hele
træskolængder give 150 årsværk på

Vi har ikke svar på alt, men vi finder det.
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Kom til julefrokost
Søndag den 10. december er der traditionen tro julefrokost i kirken.
Kirkens frokosthold, der alle er
frivillige i kirken, plejer at diske op
med diverse herlige juleretter. For at
få plads til al den herlige mad - og
fordi det er så dejligt og stemningsfuldt - synger vi også julesange og
salmer, og måske giver Karolina og
kirkens voksenkor smagsprøver på
deres musikalske kunnen.
Maden koster 30 kroner og indtages
efter gudstjenesten, der begynder kl.
10.30. og alle er velkommen.

Laila Groes

Sådan så det ud, da Thorødrengene underholdt til festaften i Onsdagscaféen.
Foto: Peter Thomas Davidsen

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.
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.
15. november:

Det ukendte Centralasien
En fugleekspedition til nogle af de mere
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.

Køb-salg-bytte
spørger hvor du bor
Siden seneste nummer af Kuréren er
vi kommet op på 307 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-salgbytte-siden.

Jacob og

Hans Faarup

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 tidspunkt
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Menighedsrådet
NÆSTE MØDE: 23. november kl.
19 i Hans Tausens Kirke.
Møderne i menighedsrådet er
offentlige, og beslutningsreferat
sættes op i kirkens udhængsskab og
publiceres på www.hanstaussenssogn.dk en uge før mødet.

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.

Se min engel
Se min engel,
hvide engel
lander blidt på din bløde
jord.
Åbner en sprække
i himmelens dække.
Kommer fra lyset
og sår et ord.

Se min bue,
gyldne bue
danner bro til en himmeljord.
Når Herren kommer
bliver vinter til sommer.
Pagten beseglet
af nye ord.

Se min glæde,
grønne glæde
vander gavmildt din tørre
jord.
Håbene skinner
og lyset forbinder
himlen og jorden
i fremtidsord.

På Dronning Olgas Vej kunne der være plads til bump som disse med plante
Tekst
og melodi:
Arne Andreasen
2011 Foto: K
måske vejtræer. Denne række
af bump
er fotograferet
på Langelinie.

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

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

finde ud af, hvor mange, der vi
så her tænker vi ikke, det er nødvendigt
med til at betale. Samt hvad pr
mere flere vækster.
Men alt dette er endnu kun bumpudfald bliver for hver husstand.
Glæd dig til koncerten
medtanker.
orkestret
med det
pudsige
navn. PR-foto
valgets
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?
fuldmed
buket
varme,
Tirsdag 5. december
kl. 19 går nu i gang
Bumpudvalget
at af glæde,idé,
og såhøjtideligstandser projektet dé
hed
og
fest.
På
forunderligste
tegne planer over placering af bump og
Sammen
vis fletter
Svøbsk
plantebede
samt
finde en samlet
pris.leverer de en forrygendePå bumpudval
flot,
professionel
og
Lunau&Sund
Herefter skal vi forhandle en POP-afta- og hjertevarm koncert,
Carsten Myhr/Ha
der
julestemningen
til at brede sig. 
de kendte julesalmer
sammen
i et Kommune
både
le med
Odense
ogfår
ikke
mindst

Karolina Bogus
traditionelt og moderne udtryk. Det får
salmerne til at blomstre i en stemnings-

Julekoncert med Svøbsk og Lunau&Sund

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

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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Pokalhylden
SKØJTESÆSON - Emilie
Juel Jensen, Ny Kongevej
28, er startet skøjtesæsonen
i flyvende stil. I september
vandt hun springrækken
(U12) ved Dansk Skøjte
Unions efterårskonkurrence,
og hun gentog bedriften ved
HSK Cup i Hvidovre tre uger
senere. Næste mål for Emilie
er jysk-fynske mesterskaber
i november i Frederikshavn.
Tekst og foto:
Thomas Agerskov Jensen

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
24. august: Liva Granau Drescher,
Grønløkkevej 22B 1 0004
27. august: Hjalte Damgaard Månson, Ørstedsgade 31
24. september: Freja Nørlev Line
Larsen, Hans Svanings Vej 8
24. september: Frida Nørlev Linde
Larsen, Hans Svanings Vej 8
8. oktober: Ingrid Anna Kryh-Jensen,
Ørstedsgade 12, 2.tv
15. oktober: Carl Grothe Grambo,
Prins Valdemars Vej 28

15. oktober: Arthur Brandt Nielsen,
Stadionvej 3
22. oktober: Vilhelm Nørskov, Karl
Withs Vej 10

Dødsfald
Karen Herring Svendsen, 89 år
Sigrun Hagen Jensen, 87 år

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.
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 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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ANDESPIL
ANDESPIL
KUREREN
ANDESPIL
ANDESPIL
KALENDEREN

NOVEMBER
1: Lisbeth Grønne og Nickolaj
Andersen om deres tur til Indien
i Onsdagscaféen kl. 14.30
Nr. 7
1
Udgives i Hans Tausens Sogn
5: Allehelgengudstjeneste i
September 2012 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret
kirken kl. 10.30
8: Foredrag om Kenya og Uganda i Onsdagscaféen kl. 14.30 I dette nu
9: Filmaften i kirken kl. 19:
Trafikmøde
”Youth”

SPILLER VI
I GYMNASTIKSALEN PÅ
13: Politikermøde i Seniorhuset Basstjerne i
SPILLER VI
I GYMNASTIKSALEN PÅ
kl. 19.

ÅLØKKESKOLEN
Høstgudstje
14:
Klub
Åfris
andespil
på
skolen
SPILLER VI
VI
GYMNASTIKSALEN PÅ
PÅ
ÅLØKKESKOLEN
SPILLER
II GYMNASTIKSALEN
kl. 19. Dørene åbnes kl.18.30. 
Svar i trafikh
15: Bodil og Hans Rytter om 
ÅLØKKESKOLEN
ÅLØKKESKOLEN
Centralasien i Onsdagscaféen Foredrag om
ER
, OG DER ER MANGE

kl. 14.30
ER
, OG DER ER MANGE
Deres hekse
16:
Gud
og
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i
kirken
DØRENE ÅBNES 18:30.

ER
OG18:30.
DER ER
ER MANGE
MANGE
kl. 17-18.30
DØRENE ÅBNES
ER
,, OG
DER
Sidste senio
16: Menighedsmøde i Hans

DER ER OGSÅ
EN
MED
SALG
AF
DØRENE
ÅBNES
18:30.
Tausens Kirke kl. 19-21
Besøg fra U
DØRENE
DER ER OGSÅ
EN ÅBNES 18:30.
MED SALG AF
22: Mette Kvist Jørgensen om 
m.m.
me
sydamerikanske bjergindianere Interview
i
DER
ER
OGSÅ
EN
MED SALG
SALG AF
AF
præsten (de
m.m.
Onsdagscaféen kl. 14.30
DER ER OGSÅ EN
MED
23: Menighedsrådsmøde
Menighedsr
m.m.
i kirken kl. 19
m.m.

23: Celloduo i kirken kl. 17
Dåb og døds

26: Musikgudstjeneste
Andespillet afholdes af Klub Å-FRI, som er en frivillig aftenklub for kvarterets
Kvinderevy
i kirken kl. 19

unge
fra 5. klasse
og opefter.
drives
Overskuddet
Andespillet
afholdes
af Klub Klubben
Å-FRI, som
erafenfrivillige
frivillig voksne.
aftenklub
for kvarterets

ANDESPIL

TIRSDAG
D. 14.
NOVEMBER
TIRSDAG
D. 14.
NOVEMBERKL.
KL.19-21
19-21
TIRSDAG D. 14. NOVEMBER KL. 19-21
TIRSDAG D. 14. NOVEMBER KL. 19-21
SPILLER
VI BINGO
I GYMNASTIKSALEN
PÅ
TIRSDAG
D.
14.
NOVEMBER
KL. 19-21
19-21
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VI BINGO
I GYMNASTIKSALEN
PÅ
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TIRSDAG
D.
14.
NOVEMBER
KL.
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ÅLØKKESKOLEN
ÅLØKKESKOLEN
BINGO
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ALLE

VELKOMMNE

FLOTTE

ER VELKOMMNE
DER
MANGEFLOTTE
FLOTTE
LEALLE
ER VELKOMMNE
, OG, OG
DER
ERER
MANGE
ALLE
VELKOMMNE
FLOTTE
PRÆMIER.
ALLE DØRENE
VELKOMMNE
FLOTTE
PRÆMIER.
ÅBNES 18:30.
PRÆMIER.
ALLE
VELKOMMNE
FLOTTE
RÆMIER.
DØRENE
ÅBNES
18:30.

HYGGELIG CAFÉ
PRÆMIER.
PRÆMIER.
DER ER OGSÅ EN HYGGELIG
HYGGELIGCAFÉ
CAFÉ MED SALG AF
KAFFE EN
og SLIKPOSER
R ER OGSÅ
HYGGELIG
CAFÉ
MED SALG AF
HYGGELIG
CAFÉ
KAFFE
og SLIKPOSER
HYGGELIG
CAFÉ
KAFFE
og SLIKPOSER
m.m.
AFFE ogKAFFE
SLIKPOSER
m.m.
KAFFE
og SLIKPOSER
SLIKPOSER
og
går
tilfra
klubbens
for deKlubben
unge.
Andespillet
afholdes
af arbejde
Klub
Å-FRI
, som er
en frivillig
aftenklub
kvarterets
unge
5. klasse
og opefter.
drives
af frivillige
voksne. for
Overskuddet

29: Ørehængere fra da farfar
var ung i Onsdagscaféen kl. 14
(bemærk tidspunkt)

Andespillet
afholdes
af Klub
, som er en frivillig aftenklub for kvarterets
går
til klubbens
arbejde
for deÅ-FRI
unge.
unge fra 5.
klasse
ogafholdes
opefter.
drives
af frivillige
voksne.
Overskuddet
Andespillet
afKlubben
Klub
Å-FRI
, som
er en frivillig
aftenklub
for kvarterets
unge
fra 5. klasse
og opefter.
Klubben
drives af
frivillige voksne.
Overskuddet
spilletgår
afholdes
af
Klub
Å-FRI
,
som
er
en
frivillig
aftenklub
for kvarterets
til klubbens
unge.Klubben drives
unge fraarbejde
5. klassefor
og de
opefter.
af
frivillige voksne.
Overskuddet
går til klubbens arbejde for de unge.

til klubbens
arbejdedrives
for de unge.
fra 5. klasse oggåropefter.
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Åløkkens Fysioterapi
DECEMBER
Speciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister !

Opslagstavlen

3: Luciaoptog i kirken kl. 16
5: Julekoncert i kirken kl. 19
10: Julefrokost i kirken kl. 10.30
11: Billetsalg til Manderevy kl.
Professionel behandling og træningsplanlægning
17

36 89 66
66
Opslagstavlen hænger altid på næstsidste side. Her bringerTlf.:
vi meddelelser
fra beRugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk
boer 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.

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

