
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: 
Næste medarbejdermøde er onsdag den 13. juni kl. 17.00 
(Merete står for det kulinariske) 
Bladfremstilling og grill er lørdag den 30. juni (blad starter kl. 
14.30, resten kan komme fra kl. 16), det foregår på Højvang 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                           PINSELEJR. 
De fynske afdelinger inviteres endnu en gang til pinselejr i 
Vejlby Fed. Det foregår fra fredag den 18 maj til mandag 
den 21 maj. 
Der er afgang fredag kl. 18.30 fra vores DUI hus, og vi er 
hjemme igen mandag ca, kl. 11.30/ 11.45. 
Aktiviteter på lejren: Bål med kanelbrød, teambuilding, 
”sliktur”, badning (vi håber på godt vejr). 
Du må gerne komme med forslag til aktiviteter sammen 
med tilmeldingen. Lommepenge maks. 50 kr. sidste 
tilmelding samt betaling på 100 kr. er den 1. maj . 
                         KOM OG VÆR MED   
  
       SUPPORT EL : 
Tak til de medlemmer der støtter os med ”Support el”, det 
koster ikke dig noget, men vi får lidt ud af det. 
Vi har lige fået pengene fra 2017, det blev til 2.185 kr. i alt, 
de penge går ubeskåret til aktiviteter i vores afdeling. 
Hvis du ikke allerede er tilmeldt dette, så kan det lade sig 
gøre næste gang du kommer i huset, eller på nettet – husk 
det er DUI – LEG og VIRKE, Korsløkke at du skal støtte. 
Tusind tak for støtten.      

   KORSLØKKE AFDELING  
APRIL  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. 



 
Grupperne: 
 
 Mandag:  
Der er stadig mange aktiviteter at lave i gymnastiksalen. 
 
Fra 20:30-22 har vi stadig badminton på 
Ejbyskolen. 
 
Ingen aktivitet 2. april grundet påske, 21. maj 
grundet pinse og 4. juni grundet 
grundlovsdag. 
 
Tirsdag:  
Nu hvor vejret forhåbentlig bliver bedre, skal vi til at ud og lege 
lidt mere. 
 
17. april er der kun fællesspisning. 
Ingen aktivitet 5. juni grundet grundlovsdag. 
26. juni er der afslutning. 
 
Onsdag i ulige uger: 
Der er stadig plads til flere som har lyst til at hygge, se film med 
mere.  
Sidste gang inden ferien er 6. juni. 
9. maj er der sangeftermiddag og fællesspisning. Hertil inviteres 
Stærmosegården. 
 
Fredag:  
I svømmehallen i Højme er der også plads endnu. 
Vi har begge bassiner fra 18:30 til 19:30. 
 
Ingen aktivitet 27. april grundet stor bededag og 11. maj grundet 
Kristi himmelfart. 
Sidste gang inden sommer er den 25. maj. 
 

 
 
Fremtiden: 
 
Fællesspisning 17 april: 
Nu er der igen plads til en fællesspisning i vores afdeling. Prisen 
er 25 kroner for voksne og gratis for børn. 
Sidste tilmelding samt betaling er den 10. april. 
 
Sangeftermiddag og fællesspisning: 
Onsdag den 9. maj inviterer voksengruppen Stærmosegården til 
syngsammen eftermiddag med efterfølgende fællesspisning. Det 
foregår i vores afdelingshus klokken 15 – ca. 19:30. Udover at 
synge sammen skal vi selvfølgelig også have kaffe og kage. Ca. 
17:30 er der fællesspisning og det koster 25 kroner og tilmelding 
senest den 25. april. Kom og syng og spis med. 
 
Svømmehalstur: 
Fredag den 25. maj arrangerer vi en tur i Højme svømmehal. Vi 
kører fra huset kl. 18 og er retur ca. kl. 20. Så skal der hygges 
med kaffe og lidt brød inden vi slutter kl. 21. marts  Sidste 
tilmelding er tirsdag 22. maj. 
 
Sommerafslutning: 
Tirsdag den 26. juni afholder vi afslutning inden ferien i vores 
DUI hus. Der bliver en ude aktivitet med efterfølgende spisning. 
Det foregår fra 17:30 til ca. 20:30. Det er gratis for børn og koster 
25 kroner for voksne. Sidste tilmelding er tirsdag den 19. juni. 
 
Fodboldstævne med mere den 7. juli: 
Traditionen tro afholder Stærmosegården fodboldstævne. Vi 
håber også at DUI i år kan stille med et hold på 5 stk. 
 



        
Kommende aktiviteter 
 
Vigtigt nyt – Vigtigt nyt – Vigtig nyt 
Efter sommerferien starter der en 
ungegruppe. Denne gruppe er for unge fra 
14 år. Der vil være aktivitet 1-2 gange om 
måneden til at starte med og det foregår 
om torsdagen. 
Læs mere om vores nye tiltag i næste 
DUI’sen. 
 
 

24.-26. august – Weekendtur til 
Vejlbyfed 
5.-7. oktober – Aktivitetsfestival i 
Odder 
27.-28. oktober – Landsmøde i LO-
huset på Islands Brygge 
9.-11. november – Ungetræf med 
emnet ’’Sig fra’’ 
16.-18. november – Børnetræf på 
Gadsbølle med emnet ’’90’erne’’. 

 
 

Har du nogen gode idéer til aktiviteter, så kom og 
snak med os. 
 

 
 
 

 
Siden sidst 
 
Nissefest 12. junuar: 
Heldigvis var der kun få afbud, så det var hyggeligt, med en masse 
forskellige lege. Tak for hjælpen til alle nisser. Håber at se jer alle igen. 
 
Afdelingsmøde 10. februar: 
Som altid, var det et hurtigt møde, så alle hjalp til med at gøre klar til 
spisning. Atter en gang var det varm mad. 
 
Fastelavn 11. februar: 
Der deltog 23 børn til tøndeslagning i 
aktivitetshuset. Der efter var der boller og 
sodavand. Der var kroning af konger, 
prinser og prinsesser. En hyggelig 
eftermiddag trods lille opbakning. 
 
 
 
 
Jubilæum 3. marts: 
Vi afholdt vores 75-års jubilæum i 
aktivitetshuset. Desværre var der ikke så 
mange til åbent hus arrangementet om 
eftermiddagen, men de der kom hyggede sig. 
Om aftenen deltog ca. 70 til fest middag og god 
levende musik. 



En formands strøtanker !!!!!!! 
Nu er vi heldigvis kommet til den lyse tid, hvor der 
sker en masse spændende aktiviteter. Vi skal 
være mere udenfor. Vi har lige været på 
familietur til et badeland i Holland, det var her i 
påsken, vi var 42 børn og voksne afsted.  
Der vil være både pinselejr og sommerlejr for 
familierne, - se nærmere i bladet. Det skal nok 
blive nogle supergode ture til 
vores dejlige lejr i Vejlby Fed. 

Der vil også i dette kvartal blive arrangeret 
fællesspisning og fælles svømmehalstur, 
med efterfølgende socialt samvær. 
Den 26 juni er der socialt samvær og mad for 
hele familien, den 9 maj vil der være 
eftermiddagshygge for voksne, med sang og 
efterfølgende spisning – det er i samarbejde 
med aktivitetsudvalget i boligforeningen. 
Jeg vil gerne sige tak til alle der støttede op 
omkring vores 75 års jubilæum og tak for 
gaverne. 
Som man kan se, så er det stadig mig der 
skriver dette, da jeg på afdelingsmødet blev 

genvalgt for en 2 årig 
periode.  
Vær nu søde og støt op om vores mange 
aktiviteter, så afdelingen stadig kan køre i 
mange år endnu. Husk at tilmelde jer til tiden til 
de forskellige aktiviteter. 
 

Med ønsket om en god sommer til jer alle, vil jeg slutte for denne 
gang (jeg håber at se mange af jer på sommerlejren). 
                                 Hilsen Jonna. 
 
 

DUI – LEG og VIRKE / Fyn inviterer til sommerlejr 
i Vejlby Fed den 22 – 28/7 2018. 

                    KOM OG VÆR MED, 

Vi vil meget gerne have dig/ jer 
med på sommerlejr, der skal 
foregå en masse sjove ting. Vi 
skal både i vandet, lave bål, 
hygge os, spille spil/ lege 
forskellige lege, trykke t-shirts – 
men du kan også være med til at 

bestemme. Hvis det er muligt, så tager vi en tur i Legoland 
også. De tilmeldte vil få udleveret en pakkeliste og 
nærmere oplysninger om lejren,. Lejren starter søndag den 
22/7 kl. 19 og slutter lørdag den 28/7 kl. 11. Prisen er kun 
500 kr. pr. person, børn under 3 år er gratis, familierabat 
maks. 4 x deltagerpris, enkeltdage 100 kr. med fast 
tilmelding. Lommepenge maks. 250 kr. Afdelingerne 
sørger selv for transport til og fra lejren, hvis der nogen der 
kan køre for os, hører vi gerne fra jer.  

Sidste tilmelding er den 12/6 og her skal man huske at 
angive alder og hvilken størrelse t- shirt man skal bruge. 

 



UNGETRÆF den 2 – 4 marts. 

Vi var 8 fra Korsløkke som deltog. Det var en rigtig god lejr, 
med temaet : KÆRLIGHEDSTRÆF  

Vi lavede sjove ting som for 
eksempel: dagens LUU´er, 
lagkageløb, speeddating, find en 
sang, så film, og havde stor middag 
lørdag aften. Vi havde det rigtig sjovt, 
hyggeligt og lærte en masse nye og gamle 
DUI´ere at kende. LUU´erne var gode til at 
gøre det sjovt og spændende. 

Hilsen Cecilie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BØRNETRÆF den 9 – 11 marts. 

6 børn og 2 voksne deltog i dette træf, der handlede om 
Afrika. 

Vi var i zoo, og vi var 
med nede bag 
løvernes kulisser i 
den første time, 
derefter gik vi selv 
rundt. Om aftenen fik 
vi afrikansk mad, og 
vi sad på gulvet på 
små måtter og 
tæpper og kunne 
vælge at spise med fingrene. 

Efter maden var der en som fortalte om hans oplevelser i 
Afrika og lærte os nogle afrikanske lege. 

Hilsen Natascha 

  



AKTIVITETSKALENDER FOR KORSLØKKE AFDELING :
APRIL MAJ JUNI

3 Mafioso Malene, Allan 1 Natur billeder Malene, Allan 6 Voksengruppe
6 Svømmehal Korsløkke 4 Svømmehal Korsløkke 11 Gymnastiksalen Natascha, Mark
9 Gymnastiksalen Natascha, Mark 7 Gymnastiksalen Natascha, Mark Gemme

Høvdingebold Tyr og stikbold 12 Multibanen Gitte, Bent, Thala
10 Playstation Gitte, Bent, Thala 8 Kaste armbånd Gitte, Bent, Thala 18 Gymnastiksalen Natascha, Mark
11 Voksengruppe 9 Voksengruppe Håndbold
13 Svømmehal 14 Gymnastiksalen Mark, Jonna 19 Ballondyr Allan, Malene
16 Gymnastiksalen Mark, Jonna Mørkegemme 25 Gymnastiksalen Natascha, Mark

Kronegemme 15 Spille spil Malene, Allan Afrikansk leg
17 Fællesspisning J, JJ, Arne, Merete 18 Svømmehal Korsløkke 26 Afslutning Alle
20 Svømmehal Korsløkke 18-21 Pinselejr
23 Gymnastiksalen Natascha, Mark 22 Skrabe billeder Gitte, Bent, Thala

Fodbold 23 Voksengruppe Opstart efter sommer er 13. august
24 Udeleg Gitte, Bent, Thala 25 Svømmehalstur
25 Voksengruppe 28 Gymnastiksalen Natascha, Bent SOMMERFERIE HURRA !!!
30 Gymnastiksalen Natascha, Bent Stopdans

Basketball 29 Udeleg Malene, Allan
 

MEDARBEJDERE:
13/6 Næste møde (Merete laver mad (Mark)) kl 17
30/6 Skrive blad og grille fra 14:30


