
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: 
Lørdag den 3/11 Lukke Vejlby Fed lejren  
Onsdag den 28 /11 næste medarbejdermøde kl. 17.15,  
Gitte laver mad. 
Fredag den 7/12  Bladfremstilling klokken 14:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                            

 
Fællesspisning for alle generationer: 

Endnu en fællesspisning for alle 
generationer er planlagt til tirsdag den 
23. oktober kl. 18 – ca. kl 20. 
Sidste tilmelding er den 12 oktober 
Kom og hyg med og få noget mad  
 
 

 
 
Fællesspisning og Syngsammen for alle generationer: 
Vi gentager succesen fra sidste år, hvor vi havde besøg af 
Magentakoret. Denne gang laver vi 
fællesspisning først. 
Det kommer til at foregå i vores hus 
torsdag den 8 november kl. 17.30 – ca kl 
21. 
Det koster 25 kr. for voksne og gratis for 
børn. 
Sidste tilmelding er torsdag den 1 
november. 
Kom og spis og syng sammen med os, vi 
håber vi bliver mange.                  
  Hilsen de ”spise og sangglade”  

   

 KORSLØKKE AFDELING  
OKTOBER  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: Så sker der igen ting og sager i gymnastiksalen. 
Ingen aktivitet den 15. oktober grundet efterårsferie. 
Sidste gang inden jul er den 10. december. 
 
Mandag: er der atter badminton fra 20:30-22:00 på Ejbysko-
len. Ingen spil den 15. oktober grundet efterårsferie og sidste 
gang inden jul er den 17. december. 
 
Tirsdag: Tjek kalenderen og se vores tilbud i efteråret. 
Ingen aktivitet den 16. oktober grundet efterårsferie. 
Den 23. oktober er der kun fællesspisning og den 20. novem-
ber er der kun nisseprøve. 
Sidste gang inden jul er den 11. december. 
 
 Onsdag i ulige uger (Voksengruppen): Voksengruppen 
mødes fra 15-17 til hygge, sang med mere. 
Ingen gruppe den 7. november. Sidste gang inden jul er 5. 
december. 
 
Torsdag i lige uger ( Ungegruppen): Nu er gruppen i gang 
med de unge mennesker (13-22 år) fra 18:30-21:00. 
Sidste gang inden jul er den 29. november. 
 
Fredag: Der kan være mange flere i svømmehallen, så mød 
op. Ingen svømmehal den 19. oktober. 
Sidste gang inden jul er den 14. december. 
 

  
  
 
 
Svømmehalstur den 12. oktober 
Vi afholder igen en svømmehalstur til Højme. Der er 
afgang fra huset kl 18:00 og er tilbage igen ca. kl 20. 
Nu skal der hygges med kaffe, the og lidt brød. Vi slut-
ter kl. 21. Sidste tilmelding er den 9. oktober. 
 
Filmmaraton med overnatning i ungegruppen: 
Hej i unge, som aftalt har vi valgt at droppe torsdag den 
18. oktober og i stedet holde filmmaraton fredag den 
19. til lørdag den 20. oktober. Vi skal se Fast and Furi-
ous. Vi mødes klokken 17:00 og laver mad sammen 
inden vi begynder at se film. Prisen er 50 kroner pr per-
son – husk gerne lidt ekstra penge, hvis i vil købe so-
davand, chokolade, lakrids eller chips. Husk at med-
bringe ting så vi kan få sovet 1 time eller 2.  
 
Ungetræf den 9-11 november 
Emnet på dette træf vil være ’’Sig fra’’. 
Det koster 100 kroner og sidste tilmelding samt beta-
ling er 23. oktober. 
Mere info følger til de tilmeldte. 
 
Børnetræf den 9.-11. marts. 
Emnet på dette træf vil være ’’90’erne’’. Det foregår på 
Ankersminde, i Gadsbølle på Fyn. Prisen er 100 kroner 
og sidste tilmelding samt betaling er den 30. oktober. 
Mere info følger til det tilmeldte. 

 



Nyt fra kassereren: 
De fleste medlemmer har betalt kontingent for 2 halvår. Jeg håber de 
sidste får betalt snarest, da jeg skal dokumentere medlemstallet til 
vores forbundskontor. 
Vi har i afdelingen snakket om, at det vil være dejligt at have 
mailadresse på alle vores medlemmer, så vi i akutte situationer kan 
sende en fællesmail. Det kunne eks. Være at vi har fået aflysning af 
svømmehal eller lignende. Interresseret ?, så send den til 
gitar@live.dk. 
  Hilsen Arne. 

En formands strøtanker. 
Siden du/I sad med sidste blad har vi haft en rigtig god sommerlejr 
med 70 deltagere – og det var jo rigtig sommer. Så de var helt 
fantastisk . Vi havde også en god weekendtur i uge 34. Men nu er 
det jo blevet efterår, med en masse indendørs aktiviteter. Vi har 
stadig aktiviteter mandag, tirsdag og hver anden torsdag (den nye 
ungegruppe, som er kommet fint i gang), vi har også svømmehallen i 
Højme hver fredag, En lille bøn til jer alle, vi vil gerne være flere til 
vores faste gruppeaftener, så vær sød at bakke lidt mere op om det 
– det er jo sjovere når vi er flere. Man må også gerne tage nye med, 
så de kan prøve at være med. 
I oktober kvartal har vi også nisseprøver og juletræer – her har vi 
brug for en masse børn og unge, juletræsfesterne foregår i 
weekenderne, så de der er på efterskole har også mulighed for at 
hjælpe os (afdelingen tjener penge ved det, så vi kan lave aktiviteter 
for jer alle) – det er sjovere end at sælge lodsedler. Der er også 
andre fællesarrangementer for hele familien i kvartalet – 
fællesspisning for alle generationer, sangarrangement med 
fællesspisning for alle – se i bladet og sørg for at blive tilmeldt til 
tiden. Der er også børnetræf og ungetræf i november.  
I lighed med tidligere år, har vi i samarbejde med Helhedsplanen, 
arrangeret juletræsfest torsdag i uge 50, det er gratis for alle 
medlemmer i DUI – LEG og VIRKE Korsløkke og alle der bor på 
Rødegårdsvej / Klingstrupvænget. Bliv tilmeldt til tiden. 
Nu vil jeg slutte med ønsket om en God Jul og et Godt Nytår til jer 
alle, og tak for året der er gået                                       
                                               Hilsen      Jonna. 

 Weekendtur den 24 – 26 august. 
 
Ca. 40 børn og 

voksne fra de fynske afdelinger havde en 
god og hyggelig tur til Vejlby Fed. 
 
 
Foredrag og fællesspisning. 
Den 29 august var vi omkring 40 der deltog i 
et spændende foredrag om Anne Juul Jensens tur på ”Caminoen”, 
efterfølgende var der spisning med dejlig mad. Denne gang foregik 
det i Aktivitetshuset. 
 
 

Sommerlejr den 22 – 28 juli. 
70 mennesker  (store og små) fra de 
fynske afdelinger deltog i denne lejr. 
Det var en rigtig god lejr med plads 
til afslapning og til fællesaktiviteter 
på tværs af afdelingerne. Så var der 
jo også lige vejret – FULD SOL 
OVER HELE LINIEN samt en 
MEGAVARM tur til Legoland. 

 
 
 
Venne- støtteforeningen: 
Den 15 august startede vi igen efter 
sommerferien, det foregik med 
udflugt til Fåborg, hvor vi var inde og 
spise æggekage. Derefter kørte vi til 
Nab (Merete og Kims sommerhus) og 
drak kaffe. 
          En dejlig tur. 
 
 

Siden sidst ! 



 

 

 

 

 

  Så inviterer Korsløkke afdeling, samt 
”Stærmosegården” igen til juletræsfest for hele 
familien.  

Det kommer til at foregå i ”Aktivitetshuset” 
TORSDAG DEN 13. DECEMBER  

fra kl. 18 – ca. kl. 20.30.  
 
Vi starter alle med nogle salmer og 
sange omkring juletræet, til levende 

musik, derefter er der kaffe og kage til 
de voksne og sodavand og kage til børnene. 
Forhåbentlig får vi igen besøg af nisserne, så vi 
kan få leget lidt omkring juletræet. Derefter er 
der måske godteposer. 
Sidste tilmelding er den 4.december.  
Ikke medlemmer skal selvfølgelig 
betale for godteposen. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
Nu nærmer tiden sig igen, hvor vi får brug for 
mange nisser. Hvert år tager afdelingen ud og 
tjener penge ved de forskellige juletræsfester. 
Disse penge bruger vi på forskellige aktiviteter for 
børnene i årets løb, derfor her er en opfordring til 
”vore gamle nisser”, samt nye børn der kunne 

tænke sig at være nisser. De fleste juletræer ligger i 
weekenderne i december samt i dagene mellem jul og nytår (dog 
ikke 25 og 26/12). 
Hvis du som ”gammel nisse” kun vil hjælpe ved nogle få 
juletræer, så tager vi også gerne imod dette, for vi har meget 
brug for jer alle. 
For at være nisse, skal man være ca. 8 år, og man skal have lyst 
og evne til dette ”arbejde”. Til den første nisseprøve vil vi meget 
gerne se jer alle og nye nisser skal have en forælder med. 

 

                                                      
NISSEPRØVER: 
ONSDAG DEN  7 NOVEMBER KL: 18.00 – 20. 00 I HUSET 
ONSDAG DEN 14 NOVEMBER KL: 18.00 – 20.00 I HUSET 
DENNE AFTEN PRØVER VI OGSÅ NISSETØJ. 
TIRSDAG DEN 20 NOVEMBER KL. 18.00-20.00 I HUSET. 
DET ER VIGTIGT AT DU DELTAGER I DISSE ØVEAFTENER. 
 
HVIS DU ER NY NISSE, SKAL DU HAVE EN FORÆLDER 
MED TIL FØRSTE ØVEAFTEN.. DENNE AFTEN ER DER 
MULIGHED FOR AT SPØRGE OM DET AT VÆRE NISSE.  
AF HENSYN TIL PLANLÆGNINGEN, ER DET MEGET 
VIGTIGT AT VI KENDER DE DATOER, HVOR DU ABSOLUT 
IKKE KAN DELTAGE I JULETRÆER. 



AKTIVITETSKALENDER FOR KORSLØKKE AFDELING :
Oktober November December

1 Gymnastiksal Mark, Jonna 1 Ungegruppen Bent, Mark, Malene 3 Gymnastiksalen Mark, Natascha
Rundbold 2 Svømmehal Korsløkke Basket

2 Bolcher Allan, Chalotte 5 Gymnastiksalen Mark, Jonna 4 Knytte Malene, Gitte
4 Ungegruppen Bent, Mark, Malene Mørkegemme 5 Voksengruppe
5 Svømmehal Korsløkke 6 Silkemaling Malene, Gitte 7 Svømmehal

5-7 Aktivitetfestival Mark, Malene 7 Nisseprøve 10 Gymnastiksalen Bent, Mark
8 Gymnastiksal Bent, Natascha 8 Magentakoret Virus

Tyr og fællesspisning 11 Bage småkager Allan, Chalotte
9 Drager Malene, Gitte 9 Svømmehal 13 Juletræsfest

10 Voksengruppe 9-11 Ungetræf 14 Svømmehal Korsløkke
12 Svømmehalstur 12 Gymnastiksalen Bent, Natascha

15- Efterårs Høvdingebold OPSTART 7/1
19 ferie 13 Garnmonstre Allan, Chalotte

19- Ungegruppen 14 Nisseprøve
20 overnatning 15 Ungegruppen Bent, Mark, Malene
22 Gymnastiksal Mark, Natascha 16 Svømmehal Korsløkke

Stikbold 16-18 Børnetræf Malene
23 Fællesspisning Malene, Jonna, Gitte 19 Gymnastiksalen Mark, Natascha
24 Voksengruppe Stikbold
26 Svømmehal 20 Nisseprøve
29 Gymnastiksal Mark, Natascha 21 Voksengruppe

Fodbold 23 Svømmehal
30 Skære græskar Allan, Chalotte 26 Gymnastiksalen Mark, Natascha

Volley
27 Juleklip Allan, Chalotte
29 Ungegruppen Bent, Mark, Malene

MEDARBEJDERNE: 30 Svømmehal Korsløkke
3-nov Lukke lejren

28-nov Næste møde kl 17
Gitte laver mad

7-dec Skrive blad kl 14:30

Godt Nytår til jer alle


