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Opslagstavle 
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 2020. 
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. 

 

 

GYMNASTIK 
Gymnastiksæsonen er kommet godt i gang. Desværre har Coronaen gjort at der skal værre 

færre deltagere på holdene, hvilket betyder at der er ventelister. 

Instruktørerne må også tilrettelægge timen anderledes end de plejer, da der på grund af 

smitte, ikke må bruges redskaber. 

Det fungerer fint med afspritning før start, og efter timen. Ind og udgang er også 

tilrettelagt så holdene ikke møder hinanden, der er meget som skal fungere, men alle 

tager det pænt. 

Aase 

 

”CROSS PÅ TRODS” 

DGI’s cross løb, som normalt foregår i 10 forskellige klubber i vinterhalvåret, kan på grund 

af Corona ikke gennemføres på normal vis. DGI vil forsøge at arrangere løb med færre 

deltagere, men først hvis der må forsamles flere end de 50, der må nu. 

På nuværende er det planlagt at vores løb på Stige Ø, skal være engang i februar 2021. 

Bent 

 

  

http://www.scthanserne.dk/
mailto:mail@scthanserne.dk
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GÅTURE/POWERVALK 
Vi er en flok kvinder, antallet varierer fra gang til gang, som traver Skibhuskvarteret tynd. 

Vi hygger, snakker og griner, så der er god stemning. 

Vi mødes ved Fredens Kirke kl. 17.00, men engang imellem finder vi på at mødes andre 

steder, eks. Åløkke Skoven, Stige Ø m/m, så vi får set nye ting. 

Vi har deltaget i Lysløbet, altså gående 😊. 

Et par gange om året finder vi på at spise sammen efter gåturen. 

Så har du lyst til motion og hyggeligt samvær, er gå holdet måske noget for dig. 

Kontakt evt. Tina Jacobsen på mobil: 20 73 09 35 eller mød bare op. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt ”HAVELÅGEHOLD” 

Cykelture på almindelige 

cykler. 

Der cykles ud fra Fredens 

Kirke om tirsdagen kl. 10.00. 

Mød bare op hvis I har lyst til 

en god cykeltur.  

Kontakt evt. Margareta 

Norregård på mobil 

51539259, eller mail: 

margareta@mail.dk 

  

mailto:margareta@mail.dk


4 
________________________________________________________________________ 

 

Arbejdsgruppe til nye aktiviteter 
I forlængelse af generalforsamlingen har 

bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, som skal se 

på mulighederne for at udvide og få synliggjort Sct. 

Hans’ernes aktiviteter. Arbejdsgruppen består af 

Henrik Kristensen, Bent Aagaard, Mette Larsen og 

Jimmy Rasmussen.  

Arbejdsgruppen vil i løbet af vinteren se på mulige 

nye tiltag og aktiviteter, som kan gennemføres 

med foreningens ressourcer og med hjælp fra nogle af de godt 500 medlemmer, som vi 

har.  

Vi har også brug for nogen, som ved noget om eller kan hjælpe med at kommunikere 

foreningens 

budskaber og 

aktiviteter ud 

på anden vis 

end gennem 

medlemsbladet, foreningens hjemmeside og vores lukkede Facebook grupper.  

Arbejdsgruppen har brug for input og gode ideer fra medlemmerne. Send gerne forslag til 

os på mail til Jimmy Rasmussen, jr@violamail.dk eller ring/send SMS på 20646668.  

På arbejdsgruppens vegne 

Jimmy Rasmussen 

  

mailto:jr@violamail.dk
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Teater & Aftensmad 
Da Mette og Anette i juni købte billetter til forestillingen ”Hvis jeg bliver gammel” til den 

31. oktober på Værkstedsteateret fulgte Odense Teater sundhedsmyndighedernes 

retningslinjer for, hvor mange tilskuere, der på det tidspunkt måtte sidde i salen. 

Med det skærpede forbud, der pt. er ift. antal gæster, rammer det dem, der har købt 

billet sidst, og det er bl.a. os, desværre  ☹ Så der bliver ingen teatertur i Sct. Hans´erne 

her i efteråret. 

Til foråret har vi bestilt 24 billetter til stykket ”Tre Søstre” Teatersalen/Odeon fredag den 

26. marts kl. 19.30. 

Tre søstre er Anton Tjekhovs berømte tragikomedie om at forsøge at finde mening i 

meningsløsheden. 

Vi regner med at spise på Café Social før stykket. 

I hører nærmere ift. at bestille billetter 😊 

De bedste hilsener fra 

Mette og Anette 

 

Julehygge  
Foreningens planlagte julehygge, er desværre aflyst – vi håber på normale tilstande i 

2021, så der igen kan blive hygget med gløgg og æbleskiver. 

Bestyrelsen 

 

Revy ”FOR FULDE GARDINER” 
Min veninde Lise og jeg var for første gang til Skibhusrevy lørdag d. 29. februar.  

Det var bare rigtig godt. Vi startede med en superlækker platte, og derefter fulgte 

revyen.  

Jeg ved ikke lige, hvad vi havde forventet, men vi blev i hvert fald glædeligt overrasket.  

Det var en revy med gode 

skuespillerpræstationer og rigtig 

mange supergode tekster, og så var 

disse tekster dejligt befriet for alt for 

mange seksuelle pinagtigheder.  

Vi blev også siddende lidt bagefter 

og nød den gode musik. 

Så alt i alt var det en aften, som vi 

gerne gentager en anden god gang. 

Anette Thysen 
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 Vandretur den 3. september 
Årets vandretur, 3. etape på Øhavs stien, med start ved Vester Skerninge Kro og til 
Svendborg Vandrerhjem, hvor vi skulle overnatte. 
Vi var 22 der startede på P-pladsen ved Fredens Kirke kl. 8.00 og kørte til Svendborg 
Vandrerhjem, hvor vi fordelte os i ca. halvdelen af bilerne og kørte så til Vester Skerninge. 
De 2 første etaper (vi var desværre ikke med på etape 2) gik mest tæt på vandet, men nu 
bevægede vi os ”op” i landet gennem Knarrebjerg Huse igennem (endnu en) Kohaveskov 
mod Stågerup. Jesper fortalte levende om de særegne steder og seværdigheder, vi 
passerede. Vi gik gennem dejlig fredelig natur, der både bød på forskellige planter og dyr 
og masser af brombær, der blev indtaget af de fleste med stor fornøjelse. 
Der var selvfølgelig hvilepauser med passende mellemrum og frokostpause indlagt. 
Overdrevlandskabet ved Bakkelund var nok det mest særprægede vi oplevede. Her var 
det som tiden havde stået stille i årtusinder. Videre forbi Egebjerg Mølle med flot udsigt 
ud over Øhavet. 
Så gik turen ”nedad” igen mod Hvidkilde Gods forbi de 2 mindesten for modstandsfolk fra 
2. verdenskrig og igen var Jesper klar med fortællinger om baggrunden. 
Efter Hvidkilde gik vi videre sydpå mod Svendborg Sund hvor vi passerede Egense Ås, der 
blev dannet i istiden, gennem Skovsbo og til Kogtved Strand. Lidt længere mod Svendborg 
er der mellem husene, en lille strand, hvor vores 4-5 ”vikinger” tog temperaturen på 
badevandet. Sejt! 
Vi skulle have været ind og se Skt. Jørgens Kirke, som vi passerede, men da der var bryllup, 
ville vi ikke forstyrre. Vi gik derfor videre og trøstede os med en is ved boden udfor det 
gamle færgeleje, hvor færgen indtil 1966 sejlede fra Svendborg til Vindeby på Tåsinge. Vi 
er jo nogen, der godt kan huske færgen og har sejlet den korte tur over sundet. Herfra gik 
turen op i byen til Vandrerhjemmet og vi kunne, med trætte, tunge ben og en kold fadøl, 
sætte checkmærke for 23 km skøn gåtur på en september lørdag med lidt blandet vejr. 
Både dejligt solskin, lidt overskyet og lette byger, men fin temperatur og samvær med 
godt 2 håndfulde dejlige mennesker fra Skibhuskvarteret. 
Efter at have hvilet benene var aftensmaden klar og 3. halvleg tog sin begyndelse med en 
dejlig buffet, hvor alle 
Corona regler blev 
overholdt og ”lidt” rødvin. 
Dagens oplevelser blev 
snakket igennem og 
hyggen bredte sig, som 
altid når Sct. Hans’erne 
samles. 
Tak til alle for godt humør 
og hyggeligt samvær og 
selvfølgelig til Jesper og 
Mette for et godt 
tilrettelagt arrangement.  
Peter og Lone 



 
 

 

 

 

 

 

 

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 Heltzensgade 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  

 
 
Indmeld din hjemmeboende familie på www.scthanserne.dk 
Kontingent for et år et kr. 50. (1/4 – 31/3) 
Girobetaling på +01<+6996892< Mobilepay 943216 

 

http://www.scthanserne.dk/
http://www.scthanserne.dk/
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NYT FRA CYKELHOLDENE 
Sponsortur: En onsdag i september 

med 17 fremmødte besøgte vi 

yderligere to af holdenes sponsorer: 

Odense El i Østerbro og Træ Drejer 

Butikken (TDB) i Hjallesegade. Vi fik 

hilst på og sagt STOR TAK for 

sponsoraterne. Vores holdfotograf og 

formand Bent Nielsen fik skudt en hel 

serie super flotte billeder, som vi nu 

flittigt skal bruge i alle de 

sammenhænge, vi kan.  

De øvrige sponsorer: Kvickly/Skibhusvej, Sct Hans og Vollsmose Apotek, CaViThé, Kjelds 

Cykler, Rema1000/Marienlund, OK Danmark, Nordfyns Bank, Haverum og 

Friluftsliv/Ærøgade, Værtshuset Vognhjulet og OK-plus tankene 

Havnegade/Sandhusvej, besøgte vi sidst på foråret. Vi mangler stadig besøg hos 

3WIS/Munkebo 

Vi håber, I vil støtte holdets sponsorer, ligesom de har støttet os! På forhånd tak. 

 

Efterårs/vintersæson: Vi har haft en meget fin forårs/sommersæson indtil nu med flot, 

stabilt fremmøde på begge hold. Der er blevet trampet rigtig mange kilometer i pedalerne 

rundt på de fynske landeveje. Masser af motion og ikke mindst masser af godt 

kammeratligt og hyggeligt samvær er det blevet til. Men det kan ikke skjules. Efteråret og 

vinteren er på trods af et forrygende flot vejr på kraftig fremmarch, og mørket sænker sig 

med hastige skridt. Det betyder, at onsdagsturene stopper med udgangen af oktober. 

Indtil da forsøger vi at fremrykke afgangen fra kl. 17 eller 16.30, så vi kan nå at få nogle 

kilometer i benene, inden det bliver mørkt. 

Normalt går mange racercyklere i vinterhi, men den hårde kerne på 10-15 mand fortsætter 

godt påklædte med at køre på landevejene hele vinteren. Når ellers vejret tillader det. Fra 

1. november køres der således kun på søndage kl. 9/10.  

Nye ryttere er bestemt velkomne og vil blive taget godt imod. Meld ankomst og få mere 

information hos Jimmy på 20646668 eller Bent på 61685629. 

 

Mountainbiking (MTB): Der er stigende interesse for at køre på MTB, og flere racere bl.a. 

i Sct Hans’erne Cykling vælger at køre på MTB, når efteråret og vinteren er over os. Vi har 

ofte talt om, at det kunne være godt for foreningen og for MTB-interesserede i foreningen 

og i Skibhuskvarteret, hvis vi fik en MTB-afdeling i Sct Hans’erne Cykling. Vi mangler nogle 

gæve folk, som har lyst og gå-på-mod til at starte MTB-aktiviteten op. Er du interesseret 

så kontakt Jimmy eller Bent for nærmere 

Bent Aagaard 


