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26. februar  Cross løb Kerteminde 

12. marts  Cross løb Glamsbjerg 

17. marts      Sidste tilmelding Bob Dylan 

23. marts  Generalforsamling 

31. marts       Bob Dylan aften 

18. april  Sidste tilmelding Eventyrløbet 

25. maj  Eventyrløbet 

29. maj  Ladywalk 

 

LØBETRÆNING 

Selv om det stadig er mørkt og koldt, er der ingen grund til at holde pause med 

løbetræningen. 

Sct. Hans’ernes løbetræner hele året, der er også plads til dig! 

Trænings tider: mandag og onsdag kl. 17.30 fra Marienlystcentret. 

Evt. spørgsmål til Bent Nielsen, tlf. 65 90 37 70 eller mail@scthanserne.dk  

 

 

GÅTURE  

Alle Sct. Hans’ere, unge som ældre, med lyst til en rask tur i vores dejlige Skibhuskvarter, 

kan kontakte Tina Jacobsen på tlf. 20 73 09 35. (Eller bare møde op) 

Turen starter ved Fredens Kirke om onsdagen kl. 17.00. Vi går Skibhuskvarteret tyndt i 

næsten alt slags vejr, og får brugt såvel ben-som snakkemuskler. Et godt grin er der også 

plads til, så find traveskoene frem og mød op! Turen er omkring 5 km. og tager en times 

tid. 
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Sct. Hans’erne 
Afholder ordinær generalforsamling 

Torsdag den 23. marts kl. 19.00 

På Sct. Hans Skole 

Rød bygning 

 

  Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg til bestyrelsen 

På valg er: 

Annelise Rasmussen (ønsker ikke at genopstille) 

Anette Albèr (genopstiller) 

Birthe Benitez (genopstiller) 

Henrik Kristensen(genopstiller)  

Valg af 3 suppleanter 

Valg af 1 bilagskontrollant 

Valg af 1 suppleant til bilagskontrol 

7. Eventuelt 

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest den 16. marts 

2017 

 

P.B.V. 

Bent Nielsen 

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning. 

Skarntyde Koret underholder og foreningens malerhold udstiller. 
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EVENTYRLØBET/40. gangs jubilæumsfest 
Tilmeldingen til Danmarks største motionsløb og Fyns største firmafest,  

Kr. himmelfartsdag den 25. maj, er allerede startet. 

Sidste tilmelding gennem Sct. Hans’erne er allerede den 17. april. (Efter den 19. april 

kommer der ekstra gebyr på 50 kr.) 

Alle medlemmer (familie i husstanden) der stiller op for Sct. Hans’erne, får ca. det halve 

af startgebyret betalt af foreningen. 

Betal venligst jeres andel af startgebyret, når I er tilmeldt. 

Ved indbetaling på giro nr.: +01<+11252044<  HUSK at skrive Eventyrløb. 

Startgebyr 5 og 10 km. 

0-8 år Kr. 70,- (Medlemmers betaling 35,- ) 

9-14 år Kr. 110,- (Medlemmers betaling 55,- ) 

Fra 15 år Kr. 160,- (Medlemmers betaling 80,- ) 

Børneløbet 2,3 km. 

3-14 år;  Kr. 90,- (Medlemmers betaling 45,-) 

I børneløbet er der pokal til nr. 1-2-3 i hver aldersklasse, både piger og drenge, samt 

overraskelser til alle efter løbet. 

Som noget nyt kan forældre som vil løbe sammen med børnene, også blive tilmeldt. 

Bemærk at børn kan tilmeldes både Børneløbet og 5 eller 10 km. 

 

Tilmelding til Aase Nielsen, Windelsvej 82, tlf. 65 90 37 70, eller på mail: 

mail@scthanserne.dk  

HUSK sidste tilmelding for deltagelse på Sct. Hans’er listen er den 18. april 

Hvis I deltog i 2016, men ikke allerede står på foreningens liste, så oplys jeres 

startnummer ved tilmeldingen, det betyder at I kommer i den rigtige startgruppe. 

Er det første gang I skal deltage, skal vi have følgende oplysninger: Fødsels data, 

dag/mdr./år, og om I skal løbe 5 km. - 10 km. eller børneløbet, og ca. forventet løbstid. 

Oplys også jeres mobilnummer, så får I jeres tid så snart I er i mål. 

Starttidspunkter 

Børneløbet 2,3 km. kl. 10.00, 10 km. kl. 10.30 og 5 km. kl. 11.15. 

Samlingspunkt for alle på Sct. Hans’ernes hold, både før og efter løbet, i vores 

pavillontelt på Cirkuspladsen. Se efter Sct. Hans’ernes Beach flag. 

Grillpølser til alle som stiller op for Sct. Hans’erne. Meddel ved tilmeldingen hvis I ikke 

ønsker pølser. 

Medbring selv drikkevarer. 

Startnummeret giver gratis adgang til koncert med TV-2 på cricket banen. 

Aase 
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Bob Dylan-aften med lækker italiensk mad.  

Fredag den 31. marts får 

vi besøg af musikeren 

Torben Kjær, som er 

kendt fra bl.a. det gamle 

odenseanske pigtråds-

band Les Amis. Torben er 

også inkarneret fan af Bob 

Dylan, og denne aften har 

vi fået ham til at komme 

og fortælle os om Dylan 

og spille noget af hans 

musik. Det bliver ganske 

Dylansk og helt unikt!  

Inden Torben går på, har 

vi fået et rigtig godt 

madtilbud fra den nye 

italienske delikatesse-

butik Rosticceria på 

Skibhusvej. Rosticceria 

har lovet at kreere og an-

rette en meget spændende antipasto-buffet med alskens lækre italienske 

specialiteter. Glæd Jer. Det bliver ganske italiensk og helt fortræffeligt!  

Fratrukket foreningens tilskud kan prisen på aftenens arrangement 

holdes på beskedne 125 kr pr. person, og det hele kommer til at foregår i 

Victoriaklubben på Victoriagade 33 fra kl. 18.30 til ??. Drikkevarer købes 

på stedet til rimelige priser.  

Vi glæder os i bestyrelsen til at byde jer velkommen til en spændende og 

indholdsrig fredag aften.  

Tilmelding efter først-til-mølle princippet (max 60) på 

mail@scthanserne.dk eller på telefon 65903770 senest fredag den 17. 

marts. Efterfølgende betaling på giro +01< +11252044<. Husk at skrive Bob 

Dylan og dit navn på.  

Victoriaklubben   

Fredag d. 31. marts   
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Skarntyde Koret 
Sct. Hans’erne’s damekor ”Skarntyde Koret” søger medlemmer. 
Har du lyst til at synge i foreningens velfungerende og dejlige damekor, har du chancen 
nu. 
Koret har eksisteret i ca. 20 år, vi er 18 damer plus 50 år og ønsker os rigtig meget lidt ny 
stemmepragt blandet i de tre grupper, første og anden sopran og alt. 
Repertoiret er let, muntert og alsidigt. 
 
Vores korleder er Henrik Møller Jensen  
 
Kom og hils på os. Vi synger hver torsdag kl. 19.30 – 21.30 på Skibhuscentret,  
Skibhusvej 270, 5000 Odense C 
 
Nærmere oplysning kan ske til Henrik Møller Jensen på mob. 3058 9987 
eller Bodil Petersen mob. 3011 0670 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Formand. 
Bent Nielsen Windelsvej 82 5000 Odense C tlf. 6590 3770 
E-mail. mail@scthanserne.dk  
Næstformand 
Annelise Rasmussen Bøgebjergvej 37 5000 Odense C tlf. 6612 0520 
Kasserer. 
Torben H. Jensen Windelsvej 53 5000 Odense C tlf. 6590 4177 
E-mail. torben.jensen@scthanserne.dk  
Bestyrelse. 
Anette Albér Thurøgade 23 5000 Odense C tlf. 6590 3042  
Birthe Benitez Henriettevej 2 5000 Odense C  tlf. 5127 1958  
Henrik S. Kristensen Ærøgade 20 5000 Odense C tlf. 3011 8899 
Mette K. Larsen Teisensvej 4 5000 Odense C tlf. 30135677 
Bestyrelsessuppleanter. 
Bent Andreassen Teisensvej 1 5000 Odense C  Tlf. 61685629 
Bente Jensen Thorkildsgade 57 5000 Odense C  Tlf. 61260685 
Lene L. Møller Teisensvej 3 5000 Odense C  Tlf. 23268465 
 
Revisor. 
Jørgen Hansen Monbergsvej 16 5000 Odense C tlf. 2960 8069 
Vagn Egdal Kalørvej 93 5200 Odense V tlf. 6611 1320 
Revisorsuppleant. 
Oluf Larsen Thurøgade 23 5000 Odense C tlf. 6590 3042 
Indlæg til bladet sendes til 
Jens Arne Petersen Egebæksvej 6 5000 Odense C tlf. 60 660 670 
E-mail. jens.arne.petersen@scthanserne.dk 
 

www.scthanserne.dk, E-mail: mail@scthanserne.dk 
 
 
Bliv medlem af Sct. Hans’erne det koster kun 50 kr. pr. år og hele husstanden kan 
deltage 
Kontingent for 1 år er 50 kr. (1/4 – 31/3) 

 
Navn:   __________________________________ 
Adresse:  __________________________________ 
Postnr. By  __________________________________ 
Telefon : __________________________________ 
E-mail:  __________________________________ 
 

mailto:jens.arne.petersen@scthanserne.dk
http://www.scthanserne.dk/


 

Cykelsæson 2017 – opstartsmøde for racercyklerne! 
Sæt kryds i kalenderen onsdag den 22 marts. Her holder racercykelholdene nemlig 

opstartsmøde forud for den nye cykelsæson kl. 19-21 i Rød Bygning på Sct. Hans Skole. 

Sædvanen tro skal vi snakke om og lægge planer for den kommende sæson mht. 

træning, træningstider, holdinddeling, deltagelse i cykelløb, kursusaktiviteter, 

værkstedsaktiviteter, sociale aktiviteter, flerdages ture i ind og/eller udland osv. Og så 

skal vi ikke mindst hilse på hinanden igen efter en lang vinter – og forhåbentlig byde 

velkommen til en masse nye racercyklere: Har du en racercykel og har du lyst til at prøve 

kræfter på den sammen med en masse andre rare og hyggelige racere, så kom frisk! 

Vi håber, at rigtig mange nye og gamle ryttere møder op. 

Vel mødt til mødet – og vel mødt til den ny sæson som starter primo april! 

 

Sponsorrundtur 

I lighed med tidligere år satser vi på, at vi – de to lørdage op til opstartsmødet og iført 

vores fine klubtøj – kører rundt til vores sponsorer i området, reklamerer for cykelholdet 

og sæsonopstartsmødet og forsøger at kapre nogle nye ryttere til holdene. 

 

Vintercykling 

10-12 personer fra racerholdene har cyklet regelmæssigt igennem hele vinteren – og gør 

det stadig! Vejret har generelt været meget udmærket til cykling, og kun ganske få 

gange har frost og dårligt vejr ført til, at vi har måttet aflyse. Klædt på efter forholdene 

mødes vi hver søndag formiddag på Egebæksvej foran skolen. 

Mødetidspunktet har svinget lidt efter vejret. Hold 1 har mest kørt kl. 9, mens Hold 2 er 

blevet lidt længere under dynen og først mødtes kl. 11. 

Har du lyst til at være med, så mød endelig op! 

 

Kontakt gerne Bent Aagaard Andreassen (61 68 56 29) for nærmere oplysning om 

mødetidspunkt mv.  


