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OPSLAGSTAVLE 
04. februar  Cross løb Fruens Bøge 

18. februar  Cross løb Fåborg 

27. februar  Skibhusrevyen 

1.-2.-3. marts  Skibhusrevyen 

04. marts  Cross løb Glamsbjerg 

14. marts  Cykel opstartsmøde 

18. marts  Cross løb Nyborg Vold 

22. marts  Generalforsamling 

03. april  Sidste tilmelding Eventyrløbet 

10. maj  Eventyrløbet 

29. maj  Ladywalk 

 

 
 

LADYWALK 
Sæt allerede nu X i kalenderen, til Ladywalk den 29. maj. 
Nærmere herom i næste blad. 
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Sct. Hans’erne 

 
Afholder ordinær generalforsamling 

Torsdag den 22. marts kl. 19.00 

I Ungdoms Center  

SKIBHUS 

Victoriagade 33 
   

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg til bestyrelsen 

På valg er: 

Bent Nielsen (genopstiller) 

Torben H. Jensen (genopstiller) 

Mette K. Larsen (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 15. marts 

2018 

P.B.V. 

Bent Nielsen 

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning. 

Skarntyde Koret underholder. 
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EVENTYRLØBET 
Tilmeldingen til Danmarks største motionsløb og Fyns største firmafest, Kr. 

himmelfartsdag den 10. maj, er allerede startet. 

Sidste tilmelding gennem Sct. Hans’erne er allerede den 3. april. (Efter den 4. 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,-) 

Ledsager ved børneløbet 70 kr. 

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

overraskelser til alle efter løbet. 

 

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 3. 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 løbs tid. 

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, Vkation og Peter og de Andre Kopier 

på cricket banen. 

 

Aase 
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Cykelsæson 2018 –  
opstartsmøde for racercyklerne! 
 
 
Sæt kryds i kalenderen onsdag den 14. marts.  
Her holder racercykelholdene opstartsmøde forud for den nye 
cykelsæson kl. 19-21 i  
Rød Bygning på Sct. Hans Skole. 
 
Vi håber, at rigtig mange nye og gamle ryttere, både kvinder og mænd, 
møder op. 
 
Sædvanen tro skal vi snakke om og lægge planer for den kommende 
sæson mht. træning, træningstider, holdinddeling på hold 1 og hold 2, 
deltagelse i cykelløb, kursusaktiviteter, værkstedsaktiviteter, sociale 
aktiviteter, flerdages ture i ind og/eller udland.  
 
Vi vil ikke mindst hilse på hinanden igen efter en lang vinter – og 
forhåbentlig byde velkommen til en masse nye racercykler. 
Har du en racercykel og har du lyst til at køre sammen med en masse 
andre rare og hyggelige racere. Så kom og mød Sct. Hans’ernes Cykel 
afdeling. 
 
 
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.  
 
Fortsættes på næste side…. 
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Vintercykling  
Vi har i denne vintersæson været plaget af dårligt vejr, så fremmødet har 
været svingende lige fra 1 til 10 racere.  
Der har været et par søndage hvor vi har måtte aflyse, men trods dette så 
har der været kørt nogle gode ture, mest hvor hold 1 og hold 2 har kørt 
sammen.  
Vi trodser stadig regn og kulde og kører når det er forsvarligt. Klædt på 
efter forholdene mødes vi hver søndag formiddag på Egebæksvej foran 
skolen.  
Mødetidspunktet er normalt kl. 10, og dette annonceres på holdets 
Facebook side dagen før. Her melder man også til (og fra), så turen kan 
planlægges efter hvem der møder op. Har du lyst til at være med, så mød 
endelig op!  
Er du ny på holdet så kontakt gerne Bent (61 68 56 29) eller Jimmy  
(20 64 66 68 ) i forvejen for nærmere oplysning om mødetidspunkt, 
længde på turen osv.  
Alle kvinder og mænd på racere er velkommen.  
 

 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Formand. 
Bent Nielsen Windelsvej 82 5000 Odense C tlf. 6590 3770 
E-mail. mail@scthanserne.dk  
Næstformand 
Anette Albér Thurøgade 23 5000 Odense C tlf. 2320 4790 
Kasserer. 
Torben H. Jensen Windelsvej 53 5000 Odense C tlf. 6011 2517 
E-mail. torben.jensen@scthanserne.dk  
Bestyrelse. 
 
Birthe Benitez Heltzensgade 3 1.  .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. 3013 5677 
Bent Andreassen Teisensvej 1 5000 Odense C tlf. 6168 5629 
Bestyrelsessuppleanter. 
Bente Jensen Thorkildsgade 57 5000 Odense C tlf. 6126 0685 
Lene L. Møller Teisensvej 3 5000 Odense C tlf. 2326 8465 
Jimmy R. Rasmussen Bredstedgade 12  5000 Odense C tlf. 2064 6668 
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. 6066 0670 
E-mail. jap@jap-net.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:  __________________________________ 
 

http://www.scthanserne.dk/
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LØBETRÆNING 
Selv om det stadig er mørkt og koldt, er der ingen grund til at holde pause med 

løbetræningen. 

I løbeafdelingen er vi på nuværende en pæn flok løbere, fordelt på de to træningsaftner, 

men der er også plads til dig! Vi skal nok tage godt imod dig. 

”Lige meget hvor langsom du løber, er du stadig hurtigere end dem, der ligger på sofaen” 

Sct. Hans’ernes løbetræner hele året. 

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 snakke-muskler. 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. 

 

 

mailto:mail@scthanserne.dk


Velkommen l Skibhusrevyen 2018

.... på alle tangenter

Ingen  køer er hellige, når Sct. Hans’ernes revyhold giver den på alle tangenter. Den nye 
bykonge, Peter Rahbæk Juel, tages under kærlig behandling, og også Donald Trump får sin 
sag for. Der blive botaniseret i Fredens Kirke, og festlige, farvestrålende, underskønne 
kvinder med sus i skørterne på scenen vil med garan henrykke husarerne på bageste række
Og sådan bliver det bare ved, for det skal være sjov for alvor og for alvor sjovt.

Skibhusrevyen 2018
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