
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”  
 
Torsdag i lige uger: kl. 18:30 – 21 ’’Ungegruppen’’ 
 
Fredag:    18.30-19.30 Svømning for alle i Svømmehallen på 
     Højmeskolen. 

                         Både kold og varmvandsbassinnet. 
 

MEDARBEJDERE: 

Torsdag den 2/8 rengøring i huset kl 14 

Torsdag den 2/8 ekstraordinært møde kl 17 

Onsdag den 12/9 næste medarbejdermøde kl. 17.15, Mark laver 

mad. 

Onsdag den 19/9 Bladfremstilling klokken 14:30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 
Weekendtur til Vejly Fed den 24. – 26. august 
Vi drager af sted fredag den 24. august klokken 19 fra DUI huset og 
er hjemme igen søndag den 26. ca klokken 12. 
Det er DUI Fyns fællesledelse, som betaler mad og forbrug og 
Odense fællesledelse som betaler lejren – så vi håber på stor 
opbakning fra hele fyn. Vi håber at i forældre vil hjælpe med 
transporten (da en bus jo er dyr), I får udgiften dækket. 
Der skal medbringes det sædvanlige til en weekendtur, max 
lommepenge er 50 kroner. 
Sidste tilmelding er 21. august. Man kan også bruge følgende 
mobilnumre i sommerferien: Jonna 22719660. 
 
Ungegruppe: 
Torsdag den 23. august starter vi op med vores ungegruppe. 
Vi mødes torsdag i lige uger fra klokken 18:30 – 21:00. 
Ungegruppen er for unge i alderen 14 til og med 22. 
Første gang spiser vi sammen og hygger, samt snakker om hvad i 
har lyst til at lave. 
Vi glæder os til at se jer hilsen Bent, Malene og Mark 

 
 
Tak for opmærksomheden ved vort 
Guldbryllup, vi havde et par 
uforglemmelige dage. 
Hilsen  Jonna & Jens Jørn  
 

   

 KORSLØKKE AFDELING  

JULI  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:  
Kom hid, den 13. august starter vi op igen i gymnastiksalen. 
Check kalenderen for aktiviteter. 
 
Badminton på ejbyskolen fra 20:30-22:00. 
Første gang til badminton er den 3. september. 
 
Tirsdag:  
Vi starter igen den 14. august med hygge og en snak om ferien, 
så kom og vær med. 
 

Onsdag i ulige uger: 
Der er stadig plads til flere i 
voksengruppen, så kom og deltag. Vi 
mødes fra 15-17 og vi starter op igen 
den 15. august. 
 
Torsdag i lige uger: 
Den 23. august starter vores nye 
ungegruppe op. 
Se mere andet sted i bladet. 
 
Fredag:  
Vi starter igen den 31. august, så kan 
vi svømme, snakke og plaske igen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fremtiden: 
Foredrag og fællesspisning den 29. august: 
I samarbejde med Stærmosegårdens aktivitetshus, arrangeres 
der foredrag med pilgrimsvandreren Anne Juul Jensen, hvor hun 
tager os med på sin rejse på Caminoen. Under foredraget er der 
gratis kaffe og kage. Efter følgende er der spisning af den nette 
pris på 25 kroner, hvis man har tilmeldt sig i tide. Det foregår i 
aktivitetshuset klokken 15 til ca 19:30. Du er velkommen til, kun 
at deltage i enten foredrag eller spisning, eller hele pakken. 
Sidste tilmelding er mandag den 13. august. 
Dette arrangement er fortrinsvis for voksne. 
I kan tilmeldes på mobilnummer 26600014, Arne og 24919660, 
Jens Jørn. 
Aktivitetsfestival 5. – 7. oktober: 
Det afholdes i år i Odder på Parkvejens skole. Denne gang er 
der et tema, som er de fire årstider. Det er her vi mødes med en 
masse andre DUI’ere fra hele landet. Prisen er 100 kroner per 
person. Sidste tilmelding samt betaling er tirsdag den 11. 
september. 
 
NB: Ekstraordinært afdelingsmøde. 
Der skal afholdes ekstraordinært afdelingsmøde, torsdag den 2. 
august kl. 17.00. Dagsorden: vedtægtsændringer ( valgret til 16 
årige). DUF krav. 
 
Kommende aktiviteter: 

 12. oktober – svømmehals tur 

 9. – 11. november – ungetræf ’’sig fra’’ 

 16. – 18. november – børnetræf ’’90’erne’’ 
 
 



 
 

Nyt fra kassereren: 

 

De medlemmer i venne/støtte, der ikke har betalt for hele året, 
modtager regning for 2. halvår med medlemsbladet. Medlemmer 
i afdelingen modtager girokort sidst i august (hvis man ikke er 
tilmeldt PBS). ALLE bedes betale senest den 3. september 2018! 
Hvis i ikke vil rykkes af kassereren, så betal senest den 3. 
september.    Hilsen Arne. 
 

En formands strøtanker. 
Når du sidder med dette blad, er alle sikkert i gang, med at holde 
sommerferie.Vi havde et flot arrangement den 26. juni, med god 
opbakning, der var tilmeldt 45, - nogle enkelte sendte ikke afbud 
 - husk at gøre det, hvis du har tilmeldt dig til noget – det er 
ikke OK bare at blive væk. 
I uge 30 er der en masse der skal på sommerlejr , i vores dejlige 
lejr i Vejlby Fed. Der er tilmeldt 71 i alt, deraf er de 43 fra vores 
afdeling, det syntes jeg er kanonflot.  
Efter sommeren starter vi i gymnastiksalen mandag den 13. 
august, og så går det bare slag i slag for alle grupperne. Som 
noget nyt starter der også ungeaktiviteter op, det er fra 14 år. Det 
er Mark, Bent og Malene der har den gruppe, - men læs nu 
bladet grundigt og husk at tilmelde dig/ jer til tingene.  
Som sædvanlig har vi også vores gratis weekendtur i uge 34, 
man må gerne tilmelde sig turen allerede i sommerferien til 
Jonna. Vi skal også til Odder på Aktivitetsfestival i weekenden i 
uge 40, den koster 100 kr. som sædvanlig, Malene og Mark tager 
med som medarbejdere. Der er deltagere med fra hele landet.Nu 
vil jeg slutte for denne gang, med ønsket om en fantastisk 
sommer til jer alle. Vi ses igen til august til en masse spændende 
aktiviteter. 

                                            Hilsen      Jonna. 
 
 

Fællesspisning den 17. april 
Endnu en gang holdt vi en hyggelig fællesspisning med god 
mad. 45 børn og voksne deltog. 
 
Sangeftermiddag den 9. maj 
Voksengruppen havde inviteret til sangeftermiddag med 
efterfølgende fællesspisning. 36 voksne havde nogle gode timer 
sammen. 
 
Pinselejr den 18. - 21. maj 
I årets pinselejr deltog der 25 fra vores afdeling. Vi havde godt 
vejr og gode aktiviteter og selvfølgelig også god mad på denne 
tur. 
 
Svømmehalstur den 25. maj 
Svømmehalsturen blev desværre aflyst på grund af temadag for 
medarbejderne. Undskyld til dem der kørte forgæves den dag. 
 
Sommersjov den 26. juni 
Afslutning med opbakning af ca. 45 børn og voksne. Efter at 
have set afslutningen på fodboldkampen Danmark-Frankrig, var 
vi ude og lave sjove stafetlege. Vi sluttede aftenen af med 
fællesspisning blandt andet med snobrød. God sommer. 
 

 



AKTIVITETSKALENDER FOR KORSLØKKE AFDELING :

Juli August September

13 Gymnastiksal Mark, Natascha 3 Gymnastiksal Mark, Natascha

Rundbold Tyr

14 Hygge  Gitte, Bent, Arne 4 Krympeplast Allan, Thala, Chalotte

15 Voksengruppe Udflugt 6 Ungegruppe Bent, Malene, Mark

20 Gymnastiksal Mark, Bent 7 Svømmehal Korsløkke

Fodbold 10 Gymnastiksal Jonna, Mark

21 Udeleg Allan, Chalotte, Thala Stikbold

23 Ungegruppe Bent, Malene, Mark 11 Lave billeder Gitte, Bent, Malene

24-26 Weekendtur 12 Voksengruppe

27 Gymnastiksal Jonna, Natascha 14 Svømmehal

Gulerod 17 Gymnastiksal Bent, Natascha

28 Udeleg Gitte, Bent, Thala Basket

29 Voksengruppe Foredrag 18 Bage pandekager Allan, Chalotte, Thala

31 Svømmehal 20 Ungegruppe Bent, Malene, Mark

21 Svømmehal Korsløkke

24 Gymnastiksal Mark, Natascha

Høvdingebold

25 Bordtennis Gitte, Bent, Malene

26 Voksengruppe

28 Svømmehal

Medarbejderne:

2. august. Rengøring i DUI kl. 14.00

2.august Ekstraordinær afdelingsmøde kl. 17.00 i huset

12. september Næste medarbejdermøde kl. 17.00

Mark laver mad

19. september kl. 14.30 Lave blad




