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Udgivet af projekt Mere Naboskab 

Røde Kors Odense 

Et hus fyldt med aktiviteter for dig der gerne vil holde dig i gang, 

og møde gamle og nye venner 



Kære Beboere i Holluf Pile 

Side 2 

Kontaktpersoner for foreninger og aktiviteter i huset 

Foreningen Aktivitetshuset Holluf Pile 

Formand: Hans Christian Lind Hansen: 23 32 11 61 

Kasserer: Marianne Løkke: 30 24 84 46 

Billard og Pool:  

Torben Ørnstrup: 26 84 87 01 

Bridge: 

Marianne Løkke: 30 24 84 46 

Fyns Square Dance Club: 

Formand: Erling Jørgensen: 24 27 42 54 

Holluf Pile Krolfklub 

Formand: Ove Steen Hansen: 21 27 42 54 

Holluf Pile Pensionistforening 

Formand: Grete Koopmanns: 22 51 11 54 

Håndarbejdsgruppen 

Jette Jørgensen: 50 42 20 73 

Inga Larsen: 66 15 81 68  

Læsekredsen: 

Karin Graham: 24 41 63 68 

 

 

 

 

Madklub: 

Jørgen B. Olsen: 21 20 23 13 

Modelteater: 

Formand: Niels Jørgen Nørgaard: 66 15 13 09 

Onsdagsgymnastik: 

Anne Lise Rasmussen: 26 29 18 14 

Røde Kors Café 

Jette Ørnstrup: 60 78 44 11 

Selvtræning: 

Marianne Løkke 30 24 84 46 

Stolegymnastik: 

Anne lise Rasmussen 26 29 18 14 

Winnie Hansen 

Tirsdagsdart: 

Hans Christian Lind Hansen: 23 32 11 61 

Tøzedart: 

Annette Nørgaard: 30 52 34 11 

Astma og Allergi forbundet: 66 17 44 29 

 

Vinteren nærmer sig med hastige skridt - en kold, men dog hyggelig tid, som Aktivitetshuset fejrer med  en masse juleaktivite-

ter. Det betyder samtidig, at projekt Mere Naboskab takker af for denne gang.  

Mange af jer har nok bidt mærke i de mange underskrifter i de forgangne fire uger, I har måtte sætte når I er mødt ind til en 

aktivitet. Ved hjælp af underskrifterne har jeg fået et overblik over, hvor mange der faktisk gør brug af Aktivitetshuset. Det gen-

nemsnitlige besøgsantal i løbet af en uge er på over 107. Medlemmerne i huset deltager gennemsnitligt i to aktiviteter om ugen 

og disse tal taler jo sit eget klare sprog. Huset har fået en stor opbakning og også en stor betydning for rigtig mange, især ældre, 

beboere i området. 

Jeg vil gerne rette en stor tak til de af jer, som tog sig tiden til at svare på det husstandsomdelte spørgeskema. Resultaterne er 

endnu ikke kommet op, men det har været af stor betydning for evalueringen af projektet. Som lovet blev der trukket lod om 5 

gavekort til Min Købmand i Holluf Pile og de heldige vindere er:  

Helle Jensen Hollufgårdsvej— Erna Pedersen Hjulets Kvarter— Jytte Hansen Vægtens Kvarter— Kirsten Eskelund Hollufgård 

Vænget— Leif S. Nielsen Hjulets Kvarter.    

Jeg kan træffes pr. telefon til og med d. 30 december. Herefter rettes kontakt til Jette eller Hans fra bestyrelsen. Jeg ser frem til, 

på sidelinjen, at følge med i husets fortsatte udvikling. 

De bedste hilsner Julie . Tlf. 60 78 44 03 



Side 3 

Nyt fra bestyrelsen 

I nyhedsbladet kan du se, at der er sket adskillige ting de sidste måneder. 

Udvidelsen af køkkenet er tilendebragt. Vi har fået opsat projektor, samt installeret teleslynge. Sidstnævnte 

dækker caféen og den store sal. Her er også opsat støjdæmpende gardiner. 

2 nye udstillere pynter på væggene de næste 3 måneder, se nærmere omtale bag på bladet. 

Massagestolen blev desværre ikke den succes, der var forventet, da indtjeningen var for lav og derfor måtte 

returneres. 

Taget på Holluf Pile Bibliotek skulle udskiftes, og vi trådte til med Pilestuen, som nødbibliotek, hvor man har 

indrettet sig til glæde for begge parter. Det har været en succes, idet såvel biblioteket som Aktivitetshuset 

har oplevet flere besøgende. Biblioteket forlader os igen sidst i november måned—vi takker og ser frem til 

fortsat godt samarbejde! 

Se inde i bladet, hvor alle vore aktiviteter står nævnt, mærk dig datoerne og skriv dem ind i din kalender. 

Brug også hjemmesiden www.hollufpile.dk og  hold dig opdateret. 

Kom og besøg os - vi viser gerne huset og dets formåen frem! 

Bestyrelsen, samt vore utrættelige tovholdere er altid klar til en rundvisning. 

På bestyrelsens vegne 

Hans Christian Hansen, Bestyrelsesformand. 

Nyt køkken i Aktivitetshuset 

Til stor glæde for alle, er vores nye køkken i Aktivitetshuset blevet færdigt. Bestyrelsen vil hermed gerne rette 

en tak til boligselskabet for deres store velvilje i forbindelse med udvidelsen og det fine nye gulv. 

Ligeledes en stor tak til Square Dance klubben, og Madklubben for hjælp til at få malet o. lign. Tak til Joan 

Hermandsen og de øvrige piger, der har sørget for rengøring og oprydning både før og efter installationen af 

køkkenet. Uden jeres hjælp havde det ikke kunne lade sig gøre - tusind tak. 

Vi har prøvet at indrette køkkenet så godt vi kunne og må korrigere undervejs, hvis der er behov for dette. 

Håber alle vil få stor glæde af det nye køkken fremover og vil passe godt på det. 

 

Et hjertesuk fra Bestyrelsen 

Vi har flere gange opdaget at der forsvinder inventar mm. fra Aktivitetshuset. 

Vi beder derfor alle jer, der er brugere af huset, om at holde øje med hvem der kommer og går. 

Vi er en lille forening med et begrænset budget, så det betyder meget, at vi værner om vores ting og ikke skal 

bruge penge på at købe nyt. 
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                                                                        Pool - Billard - Dart 

Har du lyst til at spille Pool, Billard eller Dart, har du mulighed for dette i Aktivitetshuset. 

Vi er både kvinder og mænd der spiller og det kræver bare du møder op eller kan stille et hold, så hjælper vi med 

det praktiske. 

For yderligere oplysning kan du henvende dig til: 

    Dart: Hans Chr. Lind Hansen 2332 1161.  

Tøzedart: Annette Nørgård 3052 3411. 

        Billard/Pool Torben H Ørnstrup 26848701. 

 Madlavning for mænd 

Vi er en flok friske fyre, der laver mad mandag aften i lige uger kl. 17.00 – 21.00. 

Der arbejdes med enkle retter og vi prøver at give hinanden inspiration til nye retter, hvor alle kan være med. Der 

sættes fokus på ”den gode smag” og årstidens retter. Vi har mulighed for, at bruge grill når vejret tillader det. 

Der laves 2-3 retter pr. gang og vi skiftes til at planlægge menuen og handle ind. 

Der skal påregnes en udgift på ca. 50 kr. pr. gang + drikkevarer, det kan dog varierer lidt.  

For tilmelding og yderligere information kontakt Jørgen B Olsen tlf. 2120 2313. 

IT undervisning 

Har du brug for hjælp til IT, lære at skrive og sende E-mails – søge på internettet gå på Netbank, Skat, og blive 

selvhjulpen på Borger ,dk og Odense.dk og meget mere, starter vi et nyt kursus op til februar 2016. 

Har du en bærbar computer, tablet, eller andet, bedes du medbringe denne.  

Tilmelding og flere oplysninger fås hos  

Hanne Dinesen på tlf. 5092 8695. 
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Julefrokost i Aktivitetshuset Holluf 

Pile. 

Aktivitetshuset Holluf Pile Hjulets Kvarter 119 
afholder traditionel julefrokost med musik og sang 

fredag den 11. december kl. 18.00. 

Pris 150 kr.  

Øl, snaps, vin og vand kan købes til fordelagtige priser. 

 

Biletter kan købes på kontoret mandage kl.11.00 -12.00.  

 Onsdage hos Marianne i træningslokalet 10.00 – 11.30.  

Der kan også købes billetter i Røde Kors Caféen  

tirsdage i lige uger 14.00 – 16.00 . 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen. 

 



Røde Kors Café 

Side 6 

Syng sammen 

Den sidste onsdag i hver måned synger vi sammen i Aktivitetshuset. 

Vi synger et udpluk af gode danske sange ,såvel nye som gamle, tilrettelagt af Helle Hjermind. 

Vi er omkring 20 personer men der er plads til mange flere.  

Der kan købes kaffe og lidt kage for 10 kr. 

Har du lyst til at deltage, så mød op onsdag den 25. november  14-16 

hvor vi vil synge en masse af julens salmer og sange.  

 

 

 

Så går året på held og vi frivillige i Røde Kors Caféen vil gerne takke jer alle for den store opbakning og de mange 

hyggelige timer vi har tilbragt sammen. 

                      

                     

 

 

 

 

Der afholdes café tirsdage i lige uger fra 14.00 – 16.00  

(hvis ikke andet er oplyst) og alle er velkomne. 

Der kan købes kaffe og kage for 20. kr. Tilmelding behøves ikke. 

Nyt program for caféen 2016 er klar i december. 

Glædelig jul og godt nytår til alle. 

 Den 8. december Juleafslutning med gløgg og æbleskiver 

Den 24. november får vi besøg af Ove fra Fyns Modelteater.  

Vi mødes den 10. november til Mortens and, fælles hygge og  musik og sang kl. 12.30. 

Strandtur til Nyborg 

Mandag den 30. november tager gå-gruppen en tur til Nyborg, hvor vi vil gå en  

tur langs stranden. Efterfølgende tager vi til Café Danehof, hvor vi spiser en lille  

juleanretning  (pris ca. 50 kr.) Vi mødes ved aktivitetshuset kl. 10.00 og kører i  

privatbiler til Nyborg. Der afregnes med chaufføren af de enkelte biler for  

kørslen. Du kan tilmelde dig turen hos gå-gruppen mandage kl.11.00 i  

Aktivitetshuset dog  senest mandag den 23.11.15.            

Med venlig hilsen gå -gruppen. 
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Stolegymnastik - fortsat en succes 

Hver fredag trækker Annelise Rasmussen og Winnie Hansen fulde huse, når de byder indenfor til stolegymnastik 

med start kl. 13.00. Træningen foregår på et niveau, hvor alle kan være med og  afsluttes med en ostemad og en 

kop kaffe. Pris pr. gang  15kr.  

Sved på panden til onsdagsgymnastik  

Annelise står i spidsen for at give dig sved på panden og smil på læben, når der afholdes onsdagsgymnastik fra  

9-10. Holdet er for de mere fysisk aktive og der gøres bl.a. brug af gymnastikbolde, som ikke bare styrker din 

muskulatur, men også din balance. Pris pr. måned er 25 kr., som går til indkøb af redskaber, og sociale arrange-

menter for deltagerne - Vel mødt        

Selvtræning 

Åbningstider: Mandag/tirsdag/torsdag 10-11.30, onsdag 10-11 

Fredag 10-12.30 - bemærk udvidet åbningstider denne dag! 

 

NYT FRA BIBLIOTEKET 

 Efter planen skulle vi kunne åbne på det store bibliotek igen d. 23. november 2015 og indtil videre skulle tidspla-

nen holde. Når vi kommer tilbage er det jo næsten allerede jul og vi står da også klar til at jule igennem i vores 

nye rammer. D. 29. november har vi juleværksted med Annette Benn hvor vi laver julekortene til dem du holder 

af. Ugen efter d. 6.december kommer Odense Musikskole og giver julekoncert og Annette Benn kommer igen 

med et nyt juleværksted hvor vi laver pynt af forskellig slags. 

D. 7. december er der børneteater med Gårdnissens jul kl. 9.30 og d. 16. december viser vi julefilm for de små kl. 

10.Ud over det, så fejrer vi biblioteket 20 års fødselsdag d. første uge i januar. D. 7. januar 1996 slog Holluf Pile 

nemlig dørene op til Væksthuset, det nye bibliotek i lokalområdet, og siden har biblioteket levet et godt og stabilt 

liv mellem skolens børn og andet godtfolk. Derfor byder biblioteket i ugens løb på forskellige festlige indslag. 

I samarbejde med Tornbjerg Kirke har biblioteket inviteret multikunstner Erik Clausen ind på selve aftenen. Her vil 

han underholde med hans oplevelser og de principper, der gør sig gældende inden for gøgler- og kunstens verden 

sammen med de humoristiske bivirkninger det har affødt i hans liv. Da arrangementet har været annonceret på 

forhånd og fra start har været underlagt stor interesse, er der allerede udsolgt. Men ugen vil også byde på andre 

festligheder. Du vil kunne møde en tryllekunstner, gå tilbage i historien i miniudstilling om biblioteket gennem 

årene. Der serveres naturligvis kage og andet godt på dagen og så vil der ugen igennem være mulighed for at du 

kan komme ind og prøve kræfter med dine helt egne ballondyr. 

 

Vel mødt på biblioteket så længe – både det nye og det gamle! 



Pensionistforeningen afholder julestue lørdag d.14.nov 13-16 

VI har et stort udvalg af flotte hjemmelavede håndarbejder. 

Baby- og børnesæt – masser af sokker alle størrelser – huer og tørklæder. karklude/grydelapper og håndklæder 

m.m. Kalenderdekorationer/ juledekorationer og blomster hvor det gælder først til mølle. 

Der er mulighed for at købe kaffe m. Småkager og øl og sodavand Mød op og hyg jer sammen og vær med til at 

skabe en hyggelig tradition  

Siden sidst…….  

Røde Kors Landsindsamling 2015 

Hermed rettes en tak til alle Jer der deltog i Røde Kors Odenses Landsindsamling. 

Tak til alle jer som tog hånd om alt det praktiske og til alle jer der gik ud for at samle ind.                              

I har alle været med til at gøre en stor forskel for alle som trænger til hjælp.  

Tusind Tak.  

Side 8 

Cykelvenner i Holluf Pile søger primus motor og cykelpiloter 

Giv en udstrakt hånd  
 

I forbindelse med vores nystartede ledsagerordning søger vi:  

 Ældre, som pga. fysiske eller psykiske belastninger har brug for støtte til aktiviteter eller andre gøremål 

 Frivillige ledsagere, som har lyst til at tage de ældre borgere i Holluf Pile med under armen, og ud i det blå.  

  Opgaven kan bestå i,  sammen med den ældre, at  cykle en tur ud i det blå, på vores eldrevne dobbeltcykel, 

gå en tur med gågruppen, eller deltage i et af vore andre arrangementer. 

Kontakt aktivitetsleder Christina Jakobsen 71 12 11 84  eller Jette Ørnstrup på 60 78 44 11  og hør nærmere 

Som primus motor består din opgave i at sørge for at vores elcykel er køreklar. Cyklen 

trænger med jævne mellemrum til at blive smurt, og få lidt luft i dækkene -  en opgave 

der let kunne passes ind, når du alligevel er til en aktivitet i huset. Vi søger også cykelpilo-

ter, der ca. én gang om ugen, har lyst til at cykle med de ældre i Holluf Pile. Vores cykel er 

eldrevet, så det kræver ikke den store fysik.  

Er du vores nye primus motor eller cykelpilot?  

Kontakt Julie Hansen på 6078 4403 

 

 

VI SØGER PRIMUS MOTOR OG CYKELPILOTER 



Dragedag 
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Vaccinationsdag      

                               

D. 2 oktober benyttede ca. 70 ældre sig af muligheden for at få et gratis  

influenza-stik i Aktivitetshuset Holluf Pile. Efter stikket kunne de fremmødte  

nyde et rundstykke og en kop kaffe. Bestyrelsen stod ligeledes klar  

til at informere interesserede om husets mange aktiviteter.  Vel mødt igen næste år. 

        

Tyrolerfest 

Den 16. oktober 2015 afholdte Aktivitetshuset Tyrolerfest. Det blev en forrygende aften, hvor der var 

stemning lige fra start til slut. 

Tak til alle jer der deltog og til ”De Fynske Tyrolere” der sørgede for en fantastisk musik og fik alle ud på 

dansegulvet. 

På efterfølgende opfordring afholder vi en traditionel julefrokost i 

Aktivitetshuset den 11. december.  

Se nærmere på side 5 i nyhedsbladet.  

Med venlig hilsen Bestyrelsen. 

 

Efteråret er den perfekte tid til at flyve med drager, og hvad er sjovere end at flyve  

med en drage man selv har lavet. Netop derfor inviterede projekt Mere Naboskab,  

en oktoberdag, til dragearrangement for børnefamilier. Dragerne blev bygget af 

presenninger og pyntet efter alle kunstens regler.  

Desværre var vejrguderne ikke på drageflyvernes side, da  

det stort set var vindstille. Til trods herfor var der optimisme at spore, da børnene  

drog mod fodboldbanen, med deres farvestrålende drager under armen.  

Med lidt hårdt benarbejde lykkedes det da også at få dragerne  

til at sætte kurs mod himlen. 



Aktivitetskalender vinter  2015/2016Aktivitetskalender vinter  2015/2016  

Mandag Tirsdag Onsdag 

09.00 Billard  

10.00 Gågruppe 

10-11.30 Selvtræning 

10-12 Håndarbejds-

gruppe 

17.00 Madklub for 

mænd, lige uger 

19.00 Tøsedart, ulige 

uger 

10-11.30 Selvtræning 

14-16 Røde Kors Café,  

lige uger 

14-16 Dart 

14-16 Læsekreds, sidste 

ulige uge i md. 

18.30 Odense Modelte-

ater, ulige uger 

 

09-10 Onsdagsgymnastik 

10-11 Selvtræning 

12.30-16.00 Bridge 

14-16 Kortspil 

17.00 Squaredance. 

Torsdag Fredag  

10-11.30 Selvtræning 

14-16 Møde i Pensio-

nistforeningen 

18-22 Squaredance 

10-11.30 Selvtræning 

13-14 Stolegymnastik 

 

Ved arrangementer, er det en god ide at kontrollere  

Kalenderen på hjemmesiden www.hollufpile.dk for 

evt. ændringer 

 

 

Synes du også der mangler lokale aktiviteter for de mindste? 

Dette kan DU lave om på. Vi søger netop nu aktivitetsledere,  

der kunne tænke sig at stå i spidsen for aktiviteter der appellerer til børn - og vi lægger naturligvis loka-

ler til. Har dette interesse, så tøv ikke med at kontakte Jette Ørnstrup på 60 78 44 11 



         

         

         

         

         

                  

Strandtur til Nyborg 

med gågruppen  

d. 30.nov. 

Julestue i  

pensionistforeningen 

d. 14.nov kl. 13-16 

Julefrokost  i  

Aktivitetshuset 

D. 11 dec. 

Kl. 18-22 
Røde Kors Café 
Mortens aften  

d. 10 nov. 

Juleafslutning i Røde 

Kors Café d. 8.dec. 

Kl.14-16 

Syng sammen  

d. 25 nov.  

Kl. 14-16 

Juleværksted på  
biblioteket d.29.nov  



 

Kunstudstilling i Aktivitetshuset 

Dan Eskekilde udstiller i den store sal 

Aktivitetshuset har løbende udstilling af forskellige kunstnere. 

Frem til januar 2016 vil Dan Eskekilde og Per Viggo Christensen udstille deres malerier. 

Dan Eskekilde er født i 1980 og uddannet på Seminariet for kunst og håndværk i Kerteminde. 

Dan har udstillet flere steder på Fyn og rundt om i landet. 

Dan er medlem af gade og kunstgruppen Byrumspollifylla og flere af hans værker kan ses rundt om i 

gadebilledet i Odense. Desuden har han udstillet på HC Andersens festivallens censurerede 

Kunstudstilling på Fillosoffen i Odense og på Holluf Gård. 

I 2014 blev han inviteret af Røde Kors Odense til at dekorerer deres 100 års Jubilæum. 

Dan har lavet illustrationer til Julekalenderen Mennesket Hundens Bedste Ven og er fast illustrator for 

PMF Fyn. 

 

Per Viggo Christensen udstiller på gangarealet                                                                                                                          

                        Det er i år 31 år siden jeg havde min debutudstilling. Det foregik i det daværende  

                         Galleri Ellekrogen i Bredbjerg ved Morud. Siden er det blevet til mange udstillinger 

                             over det meste af landet. Det vil føre for vidt at nævne dem alle sammen, men nogle  

                             enkelte kan give et indtryk af aktiviteterne. Skagen kunstforenings sommerudstilling,  

                                Paraplyen i Århus, Tranum Strandgård Kunst og kulturcenter, mange rådhuse, 

biblioteker,  

 

Bestyrelsen for aktivitetshuset Holluf Pile ønsker alle en rigtig glædelig jul, 

samt et godt nytår. 

En stor tak til vore tovholdere og samarbejdspartnere, uden jeres hjælp ville 

huset ikke fungere. 

 


