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OPSLAGSTAVLEN 

17. februar  Cross løb Lundeborg 
03. marts  Cross løb Snapind Skoven 
13. marts  Sidste tilmelding Romsø Tur 
17. marts  Cross løb Nyborg Vold 
21. marts  Generalforsamling 
27. marts  Cykel opstartsmøde 
12. april  DIKTATOREN 
20. april  Sidste tilmelding Eventyrløbet 
26. maj   Romsø Tur 
27. maj  Ladywalk 
30. maj  Eventyrløbet 

 
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 
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. 
 
FACEBOOK 
Bliv medlem af Sct. Hans’ernes facebook gruppe, og følg med i andre af foreningens 
spændende arrangementer og aktiviteter. 
Søg på Sct. Hans’erne og anmod om optagelse i gruppen. 
 
LADYWALK 
Sæt allerede nu X i kalenderen, til Ladywalk den 27. maj. 
Nærmere herom i næste blad. 
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Sct. Hans’erne 
 

 

Afholder ordinær generalforsamling 

Torsdag den 21. 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: 

Anette Albèr (genopstiller) 

Birthe Benitez (genopstiller) 

Henrik Skaarup Kristensen (genopstiller) 

Bent Aagaard Andreassen (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 14. marts 

2019 

 

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 30. maj, er allerede startet. 

Sidste tilmelding gennem Sct. Hans’erne er allerede den 20. april. (Efter den 24. 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. 

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,- i alt 160,- (Medlemmers betaling 80,-) 

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 20. april 

Hvis I deltog i 2018, 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, evt. tæppe eller noget at sidde på. 

 

Startnummeret  

giver adgang til koncert med DJ O – Beat feat. Shaker Brothers og Infernal,  

på cricket banen 

Aase 
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DIKTATOREN 
Vi har bestilt 25 billetter til teaterstykket ”DIKTATOREN” på Odense Teater  
fredag den 12. april 2019. 
DIKTATOREN Af Nikolaj Cederholm efter Charlie Chaplins film. 
En rørende, morsom og relevant komedie om magtens begær. 
Da en lille jødisk barber vågner op efter 20 år med hukommelsestab, er det til en ny og 
barsk virkelighed. Her spiller den opblæste diktator Hynkel badebold med verdensfreden 
og drømmer om den rene ariske race. 
Barberen, hans kæreste Hannah og deres venner tager kampen op mod Hynkel, men det 
ser mildest talt sort ud. Tilfældet vil dog, at barberen ligner diktatoren på en prik, og en 
dag bliver de to forvekslet… 
Vi har fået arrangeret en gratis rundvisning på teateret inden forestillingen fra kl. 18-19. 
Diktatoren starter kl. 19.30, hvor foreningen er vært for en drink i pausen. 
Efter teaterstykket spiser vi en tapas platte i ”Café Kongens Have”. 
Ved tilmelding/betaling til teaterstykket gør da opmærksom på, om du vil med på 
rundvisningen, samt om du vil spise med på ”Café Kongens Have”. 
Pris pr. billet: 305 kr. inkl. 10 kr. i gebyr. Foreningen er vært for en drink i pausen. 
Tilmelding til Anette på 23204790 eller anette.alber@gmail.com. Efter bekræftelse på 
tilmelding indbetales beløbet på giro nr.  +01<+11252044. Husk at skrive navn og 
teaterstykke. 
Platten koster 140 kr. som vi hver især betaler for i caféen sammen med drikkevarer, 
hvor på der er 15% rabat. 
På glædeligt gensyn  
Anette 
 
 
Racercykelholdene gør klar til sæson 2019  
Opstartsmøde 27. marts! 
Vil du være med til at starte den ny sæson op så sæt kryds i kalenderen onsdag den 27. 
marts. Her holder racercykelholdene nemlig sæsonopstartsmøde kl. 19-21 i rød bygning 
på Skt. Hans Skole.  
Har du en racercykel, og har du lyst til at prøve kræfter på den sammen med en 
masse andre rare og hyggelige racere på forskelligt niveau – så kom frisk og sæt 
dit præg på den ny sæson!  
Sædvanen tro skal vi snakke om og lægge planer for den ny sæson. Træning, 
træningstider, holdinddeling, deltagelse i cykelløb, kurser, cykelværksted, sociale 
aktiviteter og ture i ind/udland og meget mere skal vi have grundigt vendt og drejet. Og 
så skal vi ikke mindst hilse på hinanden igen efter en lang vinter og forhåbentlig byde 
velkommen til en masse nye racercyklere. 
Vi håber, at rigtig mange nye som gamle ryttere møder op. 
Vel mødt til mødet – og vel mødt til den ny sæson, som starter op primo april! 
 

mailto:anette.alber@gmail.com
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Sponsorrundtur 
I lighed med tidligere år satser vi på, at vi - 
en fredag eftermiddag og en lørdag 
formiddag op til opstartsmødet med cykler 
og iført vores fine klubtøj - kører rundt til 
vore sponsorer i området, reklamerer for 
cykelholdet og sæsonopstartsmødet og 
forsøger at kapre nye rytter til holdene.  
Vi håber mange vil bakke op og bruge et 
par timer, så vi kan fordele dagene og 
sponsorerne imellem os. Det plejer at 
være meget sjovt og hyggeligt. Og koldt. Så 
husk varm påklædning. 

Vintercykling 
Vintercykler med påsatte skærme, vintertøj, hue handsker og varmebrikker i 
skoene – jo, jo racercykelholdet er fremdeles på farten.  
Vinter eller ej så har 5-10 personer hver søndag formiddag kl. 10 trodset 
vejr og vind og taget en tur på 50-70 km.  
Kun for meget frost og is og sne is på vejen kan holde os tilbage – og det sker 
heldigvis uhyre sjældent.   
Men, men vi glæder os til forårets komme; til en lettere påklædning og ikke 
mindst til de lettere trillende sommercykler. 
Kontakt meget gerne Jimmy Rasmussen (2064 6668) eller Bent Aagaard 
Andreassen (6168 5629) for mere information.  
 

SYNG SAMMEN AFTEN 
Torsdag den 11. oktober gjorde ”Sct. Hans’ernes aktivitetsudvalg” det igen – nemlig 
indbød til et dejligt arrangement. 
Denne gang var det ”syng sammen” med sognepræst Christian Raun Larsen som 
sangvælger og Michael Salling som pianist. 
De var et super godt par. 
Christian havde valgt ”Livet” (tror jeg nok), som tema for hans sangvalg. 
Det var nogle meget dejlige sange han havde valgt og meget forskellige – en stor glæde 
at synge. 
Der blev sunget godt igennem af de 45 deltagere. 
I pausen hvor vi skulle hvile stemmebåndene – blev kæbemusklerne så udfordret. 
Der blev disket op med et overdådigt flot og lækkert kaffe/kage ta’ selv bord. 
Bordet bugnede med flotte og velsmagende kage varianter, alt hjemmebag af vores 
aktive aktivitetsudvalg – flot gået. 
En meget hyggelig og vellykket aften – TAK FOR DET. 
Kirsten og Connie 



 
 

 

 

 

 

 

 

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. thj@sdu.dk  
Bestyrelse. 
 
Birthe Benitez Helzensgade 3 1.th.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 Borgervænget 11st 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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Årets Sct. Hans’er Ø-tur går til: 

 

 
 

 
Vi har booket Romsøbåden til to ture søndag den 26. maj. Afgang fra Kerteminde Havn 

hhv. kl. 9 og kl. 10 og hjemtur fra Romsø kl. 14 og 15. 

Der er således afsat 4 timer til at nyde denne smukke ø med en fantastisk natur og 

aktuelt med tjørnen i fuldt blomsterflor.  

Øen kan gås rundt på 1-1½ times tid. Der er en lade med toilet, som vi kan benytte. Her 

samles vi ved middagstid og nyder sammen vores medbragte mad og drikke. 

 

Vi satser selvfølgelig på, at turen kommer til at ske i et smukt-forårs-maj-vejr, men husk 

påklædning efter vejrudsigten. I tilfælde af at vind og vejrforhold ikke gør det muligt at 

sejle, aflyses turen af skipper på Romsøbåden. Aflysning vil så vidt muligt ske dagen før. 

Med et solidt foreningstilskud kan vi sætte prisen for denne fantastiske ø-tur til 150 kr. 

pr. person. Vi satser på at lave fælles transport/afgang fra Sct. Hans Skole af to omgange 

– kl. ca. 8 og 9. Der er plads til 34 personer i alt. 

Vil du med?  

Hurtig, bindende tilmelding efter først-til-mølle-princippet til Aase på tlf. 65903770 eller 

på mail: mail@scthanserne.dk senest onsdag den 13. marts.  

Bent Aagaard 

 

mailto:mail@scthanserne.dk

