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Opslagstavle 
28.-29. september Hyttetur/Cykelafdelingen 

04. oktober  Teateraften/Odeon 

25. oktober   Bruce Springsteen 

27. oktober  Cross løb Langeskov 

10. november  Cross løb STIGE Ø 
24. november  Cross løb Assens 

28. november  Julehygge 

08. december  Cross løb Hole Skov 

2020 

05. januar  Cross løb Svendborg 

19. januar  Cross løb Snapind Skoven   

02. februar  Cross løb Skovsøen/Fruens Bøge 

16. februar  Cross løb Lundeborg 
01. marts  Cross løb Svanninge Bakker/Fåborg 

15. marts  Cross løb Nyborg Vold 

01. maj  Teateraften/Odeon 

HUSK  
Meddel foreningen hvis I flytter, får ny mail adr. eller gerne vil meldes ud af foreningen. 
Tilmelding på www.scthanserne.dk udmeldelse og rettelse af mail adr. på 
mail@scthanserne.dk  
VELKOMMEN 
Foreningen vil gerne sige velkommen, til de mange nye medlemmer der er kommet i 2019. 
HUSK I kan deltage i alle aktiviteter som Sct. Hans’erne tilbyder, og at det gælder hele 
familien/husstanden. 
FACEBOOK 
Bliv medlem af foreningens facebook gruppe, og følg med i alle forskellige spændende 
aktiviteter og arrangementer. Søg på Sct. Hans’erne, og anmod om optagelse i gruppen. 
LØBETRÆNING 
Efteråret er kommet, men det skal ikke holde os fra at løbetræne? 
Der findes ikke dårligt løbevejr – Kun forkert påklædning! :o) 
Sct. Hans’ernes løbere træner 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, mail: mail@scthanserne.dk  
GÅTURE/POWERVALK 
Alle Sct. Hans’ere, unge som gamle med lyst til en rask tur i vores dejlige Skibhuskvarter, 
kan kontakte Tina Jacobsen, tlf. 20 73 09 35. (Eller bare mød op) 
Turen starter ved Fredens Kirke 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. 

http://www.scthanserne.dk/
mailto:mail@scthanserne.dk
mailto:mail@scthanserne.dk
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Skibhusrevyen 2020 

scenen er din 
Folkene bag Skibhusrevyen er så småt begyndt at varme op til en ny revysæson 
sidst i februar 2020. 
- Hvis du har lyst til at give den gas som skuespiller på de skrå brædder, er scenen 
din. Hvis du foretrækker at spøge i kulissen, er der også plads til det. Der nemlig 
mange funktioner, som skal udfyldes, inden og når revyen går luften. Vi har brug 
for folk til at sy kostumer, lave kulisser, bygge scenen op, sminke skuespillere, 
levere musikken, lave lys og lyd, være regissører, skrive revytekster eller måske 
bare hygge om revyfolket med kaffe og kage for at nævne nogle af de mange 
forskelligartede funktioner, der skal udfyldes, inden revyen kan gå i luften, siger 
revyens garvede instruktør, Lone Stefansen, der også er kendt fra en lang række 
opsætninger af revyer i Seniorhuset. 
Du er velkommen til at kontakte Lone for yderligere information: 
stefansenhansen@gmail.com eller 
Mobil 53 14 36 34. 

Poul Kronborg Kjær i rollen som Peter Rahbæk Juel i Skibhusrevyen 2018. 
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DGI’s Cross Løb 2018/2019 Sidst i oktober starter DGI’s 10 vinter terrænløb, 

hvor man kan deltage i de antal løb man har tid/lyst til. 

Løbene er tilrettelagt så der er en kort og en lang rute. Ruternes længde varierer de 

forskellige steder, hvor den korte altid er mellem 2,6 og 4 km. Den lange rute løber man 

på samme distance, blot skal man løbe to eller tre gange rundt, alt efter hvor løbet 

foregår. 

Alle Sct. Hans’ere kan tilmelde sig den korte/lange, eller begge ruter. 

Løbene er både for børn og voksne, fra 5 til 99 år. Piger og drenge, samt ungdom er inddelt 

i forskellige aldersgrupper, de voksne er inddelt efter fødselsår. 

Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 i de forskellige aldersgrupper, blot skal man have deltaget 

i mindst 6 løb. 

Lang rute starter kl. 09.45, og kort rute kl. 11.00. 

Løbene foregår: 

Den 27. oktober 2019 (Langeskov) ved Langeskovhallen (Børmosevej 3)   

Den 10. november 2019 (Sct. Hans’erne) Stige Ø 

Den 24. november 2019 (Assens) overfor Arena Assens (Søndre Ringvej) 

Den 08. december 2019 (Korup) i Holeskov (Engdalen/Hole Skovvej) 

Den 05. januar 2020 (Svendborg) i Hallindskoven (SG huset/Ryttervej 70) 

Den 19. januar 2020 (Næsby) i Snapind Skoven (Mogensensvej) 
Den 02. februar 2020 (Munke Mose) i Fruens Bøge (Skovalleen) 
Den 16. februar 2020 (Hesselager) i Lundeborg (Havnevej 3) 

Den 01. marts 2020 (Faaborg) Svanninge Bakker (Odensevej 161) 

Den 15. marts 2020 (Nyborg) på Nyborg Vold (Parkering Danehof Skolen, Ringvej 1) 
Forhåndstilmelding senest otte dage før løbet. Det er også muligt at tilmelde sig ved start. 

TILMELDING: www.dgi.dk/loeb/loeb/arrangementer/crossloeb   
Startgebyr 
Online forhåndstilmelding pr. løb 50 kr. 

Eftertilmelding på dagen pr. løb 100 kr. 

Online forhåndstilmelding til alle 10 løb 350 kr.  

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

 
 

  

http://www.dgi.dk/loeb/loeb/arrangementer/crossloeb
mailto:mail@scthanserne.dk
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Teateraften i Odeon Teatersalen fredag den 4. okt. kl. 19.30. 
 

 

Foreningen har købt 24 billetter til Den mystiske sag om hunden i natten. 

Stykket er en gribende fortælling om at være anderledes og om at overvinde sin største 

frygt.  

Den 15- årige Christopher bor alene med sin far. Han kan aflæse de mest kryptiske 

matematiske formler men kommer til kort, når det drejer sig om aflæsning af sociale 

ligninger. Som han selv siger, går han på specialskole, fordi ”jeg er matematiker, men har 

lidt problemer med min adfærd”. 

En aften finder Christopher naboens hund myrdet, og da ingen lader til at ville opklare 

mordet, begynder han selv at efterforske sagen. Dette sender ham hovedkulds på en rejse 

ud i virkelighedens kaotiske verden. Undervejs afslører han en hemmelighed, der vender 

op og ned på det liv, han kender. 

Dramaet har lagt publikum og anmeldere for sine fødder verden over. 

Prisen pr. billet er 240 kr. inkl. gebyr og sælges efter ”først til mølle princippet”.  

Foreningen er vært for en drink i pausen. 

Tilmelding til Mette Larsen på 30135677 eller metpoul1@gmail.com. Først efter 

bekræftelse på tilmelding indbetales beløbet på giro nummer +01<+11252044. Husk at 

skrive navn og teaterstykke. 

Da stykket vises i Odeon, er der mulighed for at spise i Odeon Social inden forestillingen.  

Spisning er kl. 18.00 og koster 85 kr. + evt. drikkevarer (betales individuelt på dagen).  

Tilmelding ligeledes til Mette senest søndag d. 29.sept.  

Kom i god tid, da mad og drikke skal betales før spisningen. 

 

Næste teaterforestilling er fredag d. 1. maj 2020, hvor vi skal se ”Tyvene” på Odeon.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen! 

 

   

mailto:metpoul1@gmail.com
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Sct. Hans’erne Cykling efterårsaktiviteter.  
Racerne er stadig velsmurte og fortsætte turene onsdag kl. 17 og søndag kl. 9 fra Sct. Hans 

Skole frem til udgangen af oktober.  

Resten af vinteren køres kun søndag kl. 10. Er der nogen som har lyst til at kører med os, 

så kontakt Bent Andreassen, mobil 6168 5629 eller Jimmy Rasmussen, mobil 2064 6668.  

Tour de Kerteminde køres søndag d. 15. september som er et klubløb hvor foreningen 

giver tilskud til tilmeldingsprisen. Her plejer 10-15 racere fra Sct. Hans’erne cykling at 

deltage.  

Weekend hyttetur d. 28 og 29 september. Vi mødes lørdag formiddag og cykler en god tur 

rundt i det vest / sydfynske landskab og mødes alle ved spejderhytten Hedebakken i 

Fangel sidste på eftermiddagen. 

Den hjemmelavede aftensmad indtages og resten af aften hygges der over på en lang dag 

i sadlen.  

Søndag morgen pakker vi sammen og triller en tur inden vi igen når frem til 

Skibhuskvarteret omkring middag / først på eftermiddagen.   

Jimmy Rasmussen  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 28. november kl. 19.00 – 22.00 

Sct. Hans Skole Rød Bygning 

Traditionen tro inviterer Sct. Hans’erne til julehygge på Sct. Hans Skole. 

Vi skal selvfølgelig synge julesange, have gløgg og æbleskiver m/m. 

I løbet af aftenen vil der være forskellig underholdning, så glæd jer. 

Tilmelding skal ske til Aase, senest torsdag den 21. november på tlf. 65 90 37 70 eller på 

mail@scthanserne.dk  

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 
  

mailto:mail@scthanserne.dk


 
 

 

 

 

 

 

 

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. 6070 7433 
E-mail. torben.jensen@scthanserne.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. 2778 7431 
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/


8 
________________________________________________________________________ 

 

 Bruce 

Springsteen  

aften med  

lækker buffet fra 

Brønks. Catering. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag den 25. oktober får vi besøg af musikeren:  
Michael ”The Boss” Christensen.  
”The Boss” bestræber sig på at levere en autentisk og gennemarbejdet 
musikalsk Springsteen pakke, der giver publikum en god oplevelse og et 
autentisk genhør med Springsteens univers. ”Born in the USA”, ”Hungry Heart” 
og mange flere. Der bliver spillet, sunget og fortalt anekdoter. 

 

Inden ”The Boss” går på, har vi fået et rigtig godt buffettilbud fra Brønks. 
Catering. Der er alt, hvad hjertet kan begære. 

 

Fratrukket foreningens tilskud kan prisen på aftenens arrangement holdes på 
200 kr. pr. person, og det hele kommer til at foregå i Victoriaklubben på 
Victoriagade 33 fra kl. 18.30 – ca. 22.00.  

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 11. oktober.  

 

mailto:mail@scthanserne.dk

