
AFDELINGSADRESSER: 
Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M 
 
Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 22 71 96 60  
Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 26 60 00 14 
MØDETIDER: 
Mandag:  18.00-20.00      Boldspil og leg for alle i 
gymnastiksalen på Rosengårdskolen  
Mandag: 20.30 – 22.00 Badminton på Ejbyskolen (lille hal)                  
                    
Tirsdag:  18.00-20.00       Gruppeaften i huset for alle  
 
Onsdag i ulige uger:  kl. 15 – kl. 17    ”Voksengruppen”  
 
Fredag:    18.30-19.30 Svømning for alle i Svømmehallen på 
     Højmeskolen. 

                         Både kold og varmvandsbassinnet. 
 

MEDARBEJDERE: 
Lørdag den 10/2 medarbejdermøde klokken 13 
Lørdag den 10/2 afdelingsmøde klokken 16  
Onsdag den 14/3 næste medarbejdermøde kl. 17.15, Jens Jørn 
laver mad. 
16-18/3 åbne weekend i Vejlby Fed 
Onsdag den 21/3 Bladfremstilling klokken 15:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                            
Nissefest 12. januar 
Som altid afholder vi en fest for alle store og små nisser, som har 
hjulpet os igennem november og december måned. Vi holder festen 
den 12. januar fra 17:30-21 i vores hus. 
Vi starter med nogle lege mens andre laver mad til os. 
Hvis du IKKE kan deltage skal du ringe afbud på tlf.: 66184959. 
 
 
 
Fastelavn 11. februar 
Fra 14-16 afholder vi arrangementet i aktivitetshuset, sammen med 
Stærmosegården. Børnebilletter koster 5 kroner og sælges i 
gymnastiksalen mandag den 5. februar og tirsdag den 6. februar i 
DUI-huset. Det er mellem 18 og 19 begge dage.  
Kom udklædt, det ser festligt ud. 

 
 
 
 
 
75 ÅRS JUBILÆUM  
 HUSK AT LÆSE DEN 
VEDLAGTE FOLDER 

   KORSLØKKE AFDELING  
JANUAR  KVARTAL 2018 

www.dui.dk/korsloekke 

KONTINGENT OG UDMELDELSE. 
Kontingent skal være betalt ved udgangen af den 2. måned i det 
halvår, som der skal betales for. Det er også en selvfølge at man 
har betalt sit kontingent for at kunne deltage i aktiviteter og ture. 
Udmeldelse skal ske skriftligt eller telefonisk til formanden eller 
kassereren på ovenstående adresse eller telefonnummer. 



 
 
 
 
 
 
Mandag: Den 8. januar starter vi igen i gymnastiksalen, efter 
ferien med fri leg og fælles aktivitet. 
 
Mandag: fra 20:30-22 er der badminton 
på Ejbyskolen i den lille hal. 
 
Ingen aktivitet den 12. februar grundet vinterferie. 
Ingen aktivitet den 26. marts og 2. april grundet påskeferie. 
Gælder både badminton og gymnastiksalen. 
 
Tirsdag: Nu skal der laves nogle spændende ting.  
Kig i kalenderen. 
Ingen aktivitet den 13. februar grundet vinterferie. 
Ingen aktivitet den 27. marts grundet påskeferie. 
 
 Onsdag i ulige uger (Voksengruppen): Kom og deltag i 
vores gruppe – Vi mødes fra 15-17, hvor vi laver mange for-
skellige ting. Første gang i det nye år er den 17. januar. 
Ingen gruppeaktivitet den 28. marts grundet påskeferie. 
 
Fredag: Så skal julesulet svømmes af, så mød op og vær 
med. 
Ingen aktivitet den 16. februar grundet vinterferie. 
Ingen aktivitet den 30. marts grundet påskeferie. 
 

  
  
 
 
 
Tumledag 
Lørdag den 27. januar kl. 10- ca. 12 arrangerer vi igen 
tumledag for forældre og deres børn i alderen fra 0-6 
år. Det foregår i vores DUI-hus. Alle medlemmer samt 
beboer på Rødegårdsvej og Klingstrupvænget er  
inviteret. Vi slutter af med lidt at spise. 
 
Ungetræf den 2.-4. marts 
På årets første træf vil emnet være kærlighed. Det 
kommer til at foregå i Gadsbølle på Fyn.  
Prisen er 100 kroner og sidste tilmelding og betaling er 
den 20. februar. 
 
Formøde til Hollandsturen 

Onsdag den 7. marts er der formøde til 
Hollandsturen. Det bliver i vores DUI-hus 
fra kl. 18:30 til ca. 20. Håber at mindst en 
fra hver familie kan deltage. 

Restbeløbet skal betales senest den 1. februar.  
 
Børnetræf den 9.-11. marts. 
Ligesom sidst bliver det afholdt i Gadsbølle. Temaet er 
denne gang Afrika. Prisen er 100 kroner og sidste  
tilmelding og betaling er den 20. februar. 
 
 

 



En formands strøtanker: 
 
  
Når du sidder med dette blad, er året ved at 
slutte, så håber jeg I alle får et rigtig Godt 
Nytår. 
Vi mødes alle igen, først i januar, til en masse 
nye spændende aktiviteter – jeg håber på rigtig 
stor opbakning. Vi har jo også afdelingsmøde i 
februar, hvor alle er meget velkommen til at 
komme med nye ideer til ”os gamle”. Vi skal 
også snakke om det kommende landsmøde, 
hvor vi meget gerne må komme med nogle 
ideer til hvad der skal laves i DUI, - vi holder et 
møde for alle børn og unge først på året, hvor 

vi kan snakke om det. 
Der er selvfølgelig også fastelavn i februar, når vi kommer til den 
3. marts skal vi holde vores 75 års jubilæum, med både 
eftermiddagsaktiviteter og en aftenfest. I marts er der jo også 
både unge- og børnetræf, hvor vi gerne skal have mange med. 
Sidst i marts (i påsken) er vi 42 der tager til et stort badeland i 
Holland, det skal nok blive rigtig hyggeligt for familierne. 
Nu vil jeg slutte for denne gang, med ønsket om en Glædelig Jul 
samt et rigtig Godt Nytår til alle vores medlemmer. 
Hilsen Jonna. 
Nyt fra kassereren: 
Så skal der snart betales kontingent for 1. halvår 2018. 
Betalingsfrist er den 1. februar. Husk at betale til tiden, så bliver 
kassereren rigtig glad og i undgår rykkere fra mig. Jeg takker de 
medlemmer der støtter afdelingen med supportel.                   

Hilsen Arne 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
Magenta koret 
Torsdag den 9. november havde vi besøg af BUPL’s sangkor. 
Tusind tak for nogle gode timer med korsang og fællessang samt 
kaffe og kage. 
Ungetræf 10.-12. november 
Da vi ankom fredag aften, pakkede vi ud og gjorde klar. Så gik vi 
ned i en sportshal, hvor alle sagde sit navn og bagefter legede vi 
’’Hej nabo’’. Da vi var færdige med det, gik vi tilbage hvor nogle 
gik i seng og de andre spillede spil. 
Lørdag legede vi stratego og kom ud på en masse poster, hvor vi 
skulle lave noget sjovt og aktivt. Vi legede fodfange. Lørdag 
aften gik vi ned og spillede høvdingebold og stikbold. Dem som 
ville gik ned i byen og købte noget til dem selv. 
Søndag pakkede vi og gjorde klar til at komme hjem. Vi gjorde 
rent og fint og fik ting sat på plads igen. 
 
Børnetræf 17.-19. november 
Da vi ankom fredag aften, pyntede vi op til jul. Vi fik tarteletter og 
hyggede med at åbne et par låger i LBU’s juletræfkalender. 
Lørdag stod i gavernes tegn. Børnene fik lavet en masse gaver. 
Eftermiddagen gik med at lave konfekt. Juleaften (lørdag) spiste 
vi julemad og fik besøg af julemanden og hans kone. Der blev 
danset og sunget om juletræet. Børnene fik julegaver og 
godteposer. Søndag var der valg til LBU. Sascha fra vores 
afdeling var på genvalg og blev genvalgt, så vi er stadig 5 børn 
fra vores afdeling med i LBU. Søndag formiddag legede vi 
udenfor og åbnede låger i julekalenderen. Vi sluttede af med 
æbleskiver og børnegløg. 
Fællesspisning den 21. november 
Vi toppede med ca. 60 deltagere til julemiddag og hyggeligt 
samvær. 
  



AKTIVITETSKALENDER FOR KORSLØKKE AFDELING :
Januar Februar Marts

5 Svømmehal 2 Svømmehal 2 Svømmehal
8 Gymnastiksalen Jonna, Mark 5 Gymnastiksalen Tiff, Natascha 2 Ungetræf

Høvdingebold Banke bøf 4
9 Hygge – mad Allan, Thala, Gitte 6 Bordtennis Allan, Thala 3 JUBILÆUM

12 Svømmehal Korsløkke 9 Svømmehal Korsløkke 5 Gymnastiksalen Mark, Natascha
12 Nissefest 10 Afdelingsmøde Tyr (basket)
15 Gymnastiksalen Natascha, Tiff 11 Fastelavn 6 Dekopage Allan, Malene, Thala

Ståtrold 12 – 16 VINTERFERIE 9 Svømmehal Korsløkke
16 Spille spil Gitte, Bent, Malene 19 Gymnastiksalen Mark, Tiff 9
17 Voksengruppe Fodbold 1 mod 1 11 Børnetræf
19 Svømmehal 20 Børnemøde med mad Alle 12 Gymnastiksalen Jonna, Natascha
22 Gymnastiksalen Mark, Natascha 23 Svømmehal Korsløkke Fodfange og plan

Hakkebaw 26 Gymnastiksalen Tiff, Natascha 13 Sjove spil Gitte, Bent, Malene
23 Porcelænsmaling Allan, Malene, Thala Alle mine kyllinger m.m 14 Voksengruppe
26 Svømmehal Korsløkke 27 Playstation Gitte, Bent Thala 16 Svømmehal
27 Tumledag Arne, Kitt, Elise 28 Voksengruppe 19 Gymnastiksalen Mark, Tiff
29 Gymnastiksalen Mark, Tiff Stikbold

Volleyball 20 Fodbold Allan, Malene, Thala
30 Film Gitte, Bent 23 Svømmehal Korsløkke
31 Voksengruppe 26 PÅSKEFERIE

30 og Hollandstur

MEDARBEJDERNE:
10-feb Møde kl. 13'
10-feb Afdelingsmøde kl 16

14-mar Afdelingsmøde kl 17.15
Mad Jens Jørn

21-mar Blad skrivning kl 15


