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Er det min tid værd at bruge 2 minutter på at kigge det her blad igennem?
Ja! Hvis du bor i Holluf Pile og omegn og er interesseret i at vide, hvad der er af lokale
tilbud, så er det — der er tilbud for både unge og gamle i Aktivitetshuset Holluf Pile.

Aktivitetshuset Holluf Pile byder i efteråret 2014 på et forrygende
program, der giver mulighed for
motion, kreativitet og socialt samvær.
Slå op på midtersiden af bladet og få overblik over de mange tilbud.
www.hollufpile.dk

Kære Beboere i Holluf Pile
Der er nu gået et år siden Projekt Mere Naboskab startede og siden da er vi kommet langt: Med stor opbakning fra
områdets beboere er foreningen ”Aktivitetshuset Holluf Pile” blevet stiftet, så der nu er en engageret bestyrelse,
der driver huset i Hjulets Kvarter 119. For blot et år siden var de eneste tilbud i huset stolegymnastik og en nystartet Røde Kors Café, mens Holluf Pile Pensionistforening var i sin absolut spæde start.
Som dette nummer af nyhedsbrevet vidner om, så er situationen en helt anden i dag med en bred vifte af tilbud for
beboere i alle aldre.
Herfra skal lyde en stor tak til alle de beboere, som har taget huset til sig—dels de mange frivillige, som står bag
aktiviteterne, og dels alle jer beboere, der bakker op om aktiviteter og arrangementer, og derved er med til at skabe liv og stemning i huset.
Med venlig hilsen
Nønne Maalø Larsen
Netværksdanner
Projekt Mere Naboskab //Røde Kors Odense
Tlf. 60 78 44 03 // mail: merenaboskab@rodekors.dk
Træffetid: Tirsdag kl. 10-14, samt efter aftale

Oversigt over kontaktpersoner i foreninger og aktiviteter med tilknytning til
Aktivitetshuset Holluf Pile
Kontaktpersoner i foreningen Aktivitetshuset Holluf Pile:
Formand: Hans Christian Lind Hansen, 23 32 11 61
Kasserer: Marianne Løkke, 30 24 84 46

Bestyrelsen for Aktivitetshuset Holluf Pile kan
træffes mandage i lige uger i tidsrummet 1517 i Aktivitetshuset Holluf Pile. Her kan der
f.eks. betales kontingent, bookes lokaler mm.

Kontaktpersoner i Holluf Pile Pensionistforening:
Formand :Grete Koopmans, 22 51 11 54
Kasserer: Lis Ejsted, 26 81 94 04
Kontaktperson i Fyn Square Dance Club:
Formand: Erling Jørgensen, 24 27 62 19
Kontaktperson i Krolfklubben:
Formand: Ove Steen Hansen, 65 93 59 36

Kontaktperson for Røde Kors Caféen:
Jette Ørnstrup, 60 78 44 13
Kontaktperson for mandagsgymnastik og stolegymnastik: Annelise Rasmussen, 26 29 18 14
Kontaktperson for madklub for mænd og udflugter
med gågrupperne: Jørgen B. Olsen, 21 20 23 13
Kontaktpersoner for bridge:
Marianne Løkke: 30 24 84 46
Lis Ejsted: 26 81 94 04
Kontaktperson for læsekreds:
Kirsten Holland, 65 93 13 17
Kontaktperson for Børns Trivsel:
Maya Lykke Nielsen, 51 92 31 34
Kontaktperson for træningslokalet, filmklub, dobbeltcykel, familieaktiviteter—eller hvis du er i tvivl om, hvem
du skal kontakte eller hvordan du skal forholde dig:
Nønne Maalø Larsen, 60 78 44 03
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Nye tider i Aktivitetshuset Holluf Pile
En onsdag sidst i maj dukkede ca. 60 engagerede beboere op til stiftende generalforsamling med henblik på
etablering af foreningen Aktivitetshuset Holluf Pile.
Stemningen var aftenen igennem rigtig positiv og der var
rift om pladserne i bestyrelsen, så det var en flok tilfredse initiativtagere, der kunne give teten videre til en
(næsten) helt ny bestyrelse, som fremover vil stå for
driften af Aktivitetshuset.

rianne Løkke, sekretær Bente Roe, samt bestyrelsesmedlemmerne Jørgen B. Olsen, Torben Ørnstrup og Helle
Hjermind.

Indmelding i foreningen Aktivitetshuset Holluf Pile sker
ved at udfylde en tilmeldingsblanket eller sende en mail
med information om navn, adresse, telefonnummer, mail
-adresse og fødselsdato til kasserer Marianne Løkke på
aktivitetshusethollufpile@gmail.com.
Formålet med at få stiftet en forening var ikke kun at fin- Betaling kan enten ske via netbank ved at indbetale 100
de en bestyrelse til at drive huset, men også at få lidt
kr. på xxxx xxxxxxxx med tydelig angivelse af navn på indpenge i kassen til driften af huset. Derfor vil det fremover betaler—eller i bestyrelsens træffetid på mandage i lige
være sådan, at en forudsætning for at kunne deltage i de uger ml. 15 og 17.
faste aktiviteter i huset er, at man er medlem af Aktivitetshuset Holluf Pile, hvor det årlige kontingent er 100 kr. Vigtig information:
Derudover vil det fortsat koste det samme som hidtil at
Fremover er medlemskab af Aktivitetshuset Holluf
deltage i de aktiviteter, man nu engang er med i.
Pile påkrævet. Det koster 100 kr./år (også for indeDertil kommer, at foreninger, som ikke har faste aktivite- værende år). Medlemskab er påkrævet for alle, som
ter i huset, kan leje sig ind til formålet. Denne leje fasthar deres faste gang i huset. Ved enkeltstående arsættes i dialog mellem husets bestyrelse og den pågælrangementer er medlemskab ikke påkrævet.
dende forening. Her skeles bl.a. til foreningens størrelse
Fremover vil det desuden koste 25 kr./måned at
og økonomi.
benytte hhv. træningslokalet og spillelokalet. Indbetalt kontingent vil gå til vedligeholdelse, samt evenKontingentet til huset kommer primært til at gå til at siktuelle nyanskaffelser til den pågældende aktivtiet—
re driften af huset i form af indkøb af rengøringsartikler,
pengene går altså til jer selv.
udsmykning mm., men kan også blive anvendt til formål
af mere social karakter. Dette vil afhænge af foreningens
økonomi.
Den nye bestyrelse tegnes af formand Hans Christian
Lind Hansen, næstformand Jette Ørnstrup , kasserer Ma-

Er du i tvivl om, hvordan du betaler, så tøv ikke med
at spørge kasserer Marianne Løkke på 30 24 84 46
eller aktivitetshusethollufpile@gmail.com.

Der var fuldt hus til den stiftende generalforsamling—tak for den store opbakning!
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Siden sidst
Holluf Pile er blevet 30 kilo skrald lettere
Søndag d. 27. april blev der landet over samlet skrald ind og også her i Holluf Pile tog vi del i Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende Affaldsindsamling. Syv voksne og et par mindre børn fik i løbet af halvanden time
samlet 30 kilo skrald ind på strækningen mellem Spar og søen.
Tak til dem, der deltog – vi håber, at mange flere vil melde sig til næste år, så vi kan komme endnu længere omkring.

Udflugt til Dybbøl med Røde Kors Caféen
Onsdag d. 14. maj gik turen til det sønderjydske for 44
beboere. De var af sted på bustur arrangeret af Jette,
som står for Røde Kors Caféen, og anledningen var Røde Kors’ 150 års jubilæum. Første stop på turen var
Kværs Kro, hvor der blev budt på en lækker, to-retters
menu. Efterfølgende gik turen til Nybøl Kirke, videre ind
gennem Sønderborg og ned forbi havnen, gennem byen
og forbi Sønderborg Slot, hvor historiker Peter Duus

fortalte levende om byens historie. Fra Sønderborg gik
turen til Dybbøl Mølle og der blev gjort et kort stop ved
Røde Kors-stenen, hvor Peter Duus fortalte om Røde
Kors’ arbejde. Røde Kors var nemlig for første gang nogensinde i aktion ved slaget ved Dybbøl. Herefter gik
turen mod Fyn igen. På vejen blev der tid til et kort
stop, hvor der blev serveret en kop kaffe og lidt sødt.

Hold dig opdateret på, hvad der sker i Holluf Pile
Vi har fået www.hollufpile.dk på benene, og I kan fremover holde jer opdaterede omkring mange af de
aktiviteter og arrangementer, der er i området. Her kan I også læse om nye tiltag, aflysninger og meget
andet, så sørg for at kigge forbi.
Vi mangler stadige frivillige, der har lyst til at være med til at drive siden. Hvis det er noget for dig, så kontakt netværksdanner Nønne på merenaboskab@rodekors.dk.
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På rundvisning i skoven omkring Hollufgård — og vi gentager succesen d. 19. oktober
Søndag d. 11. maj var 15 lokale beboere på gåtur med
naturvejleder Rikke Kaas Molin fra Odense Kommune i
området omkring Hollufgård.
Turen startede ved Naturskolen, hvor alle blev overraskede over at finde ud af, at der så tæt på Holluf Pile
gemmer sig et skønt område med bålplads og shelters,
der giver mulighed for overnatning.
Herfra gik turen videre gennem skoven, hvor Rikke levende fortalte om området og dets natur, og undervejs
blev der smagt på både ramsløg og røllikesnaps.
Deltagerne fik rig mulighed for at still spørgsmål og der
blev bl.a. spurgt til, hvorfor væltede/døde træer ikke
bliver fjernet fra skoven. Årsagen til det er, at disse er
med til at give bolig til en masse dyr som f.eks. flagremus og bænkebiddere.
Efter ca. 6 kilometers travetur blev der drukket en velfortjent kop kaffe i Aktivitetshuset.

Søndag d. 19. oktober gentager vi turen, men denne
gang med kig på efterårsskoven. Vi mødes kl. 14.00 ved
Spar på Hollufgårdsvej. Derfra går vi mod Naturværkstedet, hvor vi igen mødes med Rikke.
Efter et par timers rundtur går vi tilbage til Aktivitetshuset Holluf Pile, hvor der vil bliver serveret en portion
suppe at varme sig på. Prisen for dette er blot 20 kr.,
som betales på dagen.
Tilmelding sker til netværksdanner Nønne på 60 78 44
03 eller merenaboskab@rodekors.dk.
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Nyt fra aktiviteterne
Udflugter til Stige Ø, Davinde og Elmelundskoven
Som noget nyt tager gågrupperne i efteråret på 3
ture til andre dele af Odense. Hvert sted tilrettelægges to forskellige ruter, så der både er noget for
dem med lange ben og dem med korte ben (eller
måske stok eller rollator).

Mandag d. 8. september kl. 16: Stige Ø
Mandag d. 22. september kl. 15: Davinde
Mandag d. 6. oktober: Elmelundskoven
Alle er velkomne.

Vi kører sammen og prisen for deltagelse er 10 kr. Obs: De mandage, hvor der er udflugt er formidtil chaufføren og 2 kr. for kaffe og en småkage, som dagsturen aflyst.
vi tager med.
Har du spørgsmål, så kontakt Jørgen på 21 20 23 13

Lær at spille bridge
Så er der ved at være godt gang i “sommer-bridgen” og vi
er nu to borde, der spiller hver onsdag eftermiddag fra kl.
15.00 til ca. 19.00 og der er plads til flere. Vi håber på, at vi
på sigt kan danne en egentlig klub i Holluf Pile.
Når vi når frem til 1. september, vil vi igen spille fra kl 13.00
til ca.17.00 hver onsdag eftermiddag.
Som et nyt tiltag vil vi pr. 1. september tilbyde et undervisningshold, såfremt der er tilslutning til det. Undervisningen
vil bestå af teori den første del af lektionen og praktisk spil
den sidste del.
Undervisningen vil foregå onsdag kl. 19.00 til ca.21.30.
Det vil koste kr. 500,00 for undervisning i 2 sæsoner (01.0930.04).
Har det din interesse så ring til Lis på tlf. 26 81 94 04 eller
Marianne på tlf. 30 24 84 46.

Sensommerens program i Røde Kors Caféen
I den kommende tid byder Røde Kors Caféen inden
for til høstfest (19. august), syng-sammen (d. 2.
september), bingo-banko (d. 16. september), og
desuden arbejder vi på at kunne byde på et spændende foredrag d. 30. september.
Som altid er prisen 20 kr. per gang for kaffe og kage.
Til høstfesten bliver prisen dog ca. 100 kr. og tilmelding er nødvendig.
For flere informationer, kontakt caféleder Jette
Ørnstrup på 60 78 44 13 eller lijeto@stofanet.dk.
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Ændring i tid og sted for læsekredsen
Siden foråret har læsekredsen mødtes i private gemakker i Klokkens Kvarter. Fremover bliver møde tidspunktet tirsdag kl. 14-16 i den sidste ulige uge i måneden.
Kirsten Holland, som står for læsekredsen, har fået et
godt samarbejde i stand med Holluf Pile Bibliotek ift. lån
af bøger og af og til kommer der også en bibliotekar forbi og er med i læsekredsen. Desuden har Kirsten også
aftale med et par forfattere, som i løbet af efteråret vil
komme forbi og læse op.
Det er gratis at være med i læsekredsen og deltagerne
skiftes til at have kage/brød med til møderne.
Lyder det som noget for dig, så kontakt Kirsten Holland
på tlf. 65 93 13 17.

Banko og julestue i Pensionistforeningen
Pensionistforeningen holder sommerferie og starter op igen i september med ugentlige møder og banko den første søndag i måneden. Der vil være banko d. 7. september, d. 5. oktober, d. 2. november—og
d. 15. november byder de inden for til julestue i Aktivitetshuset Holluf Pile. Spørgsmål kan rettes til formand Grete Koopmans på 22 51 11 54 eller kasserer Lis Ejsted på 26 81 94 04.

Squaredance for begyndere og øvede
Onsdag d. 27. august starter square dance-sæsonen
op igen. Lige som sidste sæson vil der hver onsdag
være undervisning for begyndere i tidsrummet 17-19,
mens undervisning torsdag aften er for de mere garvede dansere. Har du lyst til en fritidsbeskæftigelse,
som giver masser af motion og godt humør, så kom
og prøv om square dance er noget for dig.
Spørgsmål kan rettes til formand Erling Jørgensen på
24 27 62 19.

Man behøver ikke ligne en cowboy for at være med.
Et par gode sko og tøj, man kan røre sig i, er nok.
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Program for e
Tirsdag

Mandag
10 Gågruppe

Onsdag

Torsdag

9-10 Styrketræning
for mænd

10-11 Selvtræning

10-12 Selvtræni

10-12 Barselscafé

14-16 Krolf

10 –12 Håndarbejdsgruppe

10-11 Zumba

13-17 Bridge

12.30 Gymnastik
14 Filmklub*

14-16 Røde Kors Café,
lige uger

16.30 Løb

14-16 Dart

17 Madklub for
mænd, ulige uger

14-16 Læsekreds, sidste ulige uge i md.

10 –12 Selvtræning

10-12 Selvtræning

14-16 Møde i Pe
nistforeningen
16.30 Løb
18-22 Squareda
17-18.45 Squaredance for øvede
for begyndere

19.30 Gågruppe

* Mødedage i filmklubben i sensommeren/efteråret 2014 bliver: 11. august – 15. september – 20. oktober – 10. november – 8. decemb

Mandag d. 1. september kl. 17
Fællesspisning for børnefamilier

Mandag d. 8.

Udflugt

Mandag d. 22. september kl. 15

Søndag d. 5. oktober kl. 11-14

Udflugt til Davinde

Røde Kors Indsamlingen

Tirsdag d. 28. oktober kl. 16.30
Halloween(u)hygge
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Torsdag d. 30. ok

Spil Dansk

efteråret 2014
Lørdag

Fredag

ing

11.30-13.00 Selvtræning

ensio-

13.00 Stolegymnastik

13-15 Krolf, 3. lørdag i
måneden

Søndag
14-17 Banko, 1. søndag i måneden

ance

ber

Fredag d. 12. september kl. 18

. september kl. 16

t til Stige Ø

Irsk aften med spisning og underholdning

Mandag d. 6. oktober kl. 15

Søndag d. 19. oktober kl. 14
Ud i naturen med naturvejleder

Udflugt til Elmelundskoven

ktober kl. 19-21

Søndag d. 15. november kl. 13-16
Julestue

k Dagen
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Kom til Åbent Hus og gen-indvielse af Aktivitetshuset Holluf Pile
Da Aktivitetshuset Holluf Pile for et års tid siden blev overdraget fra kommunens medarbejdere til de lokale initiativer foregik det i stilhed. Det synes vi faktisk er lidt synd, så derfor vil bestyrelsen for Aktivitetshuset Holluf Pile og
alle de frivillige gerne byde inden for til Åbent Hus og genindvielse af Aktivitetshuset Holluf Pile.
På denne dag har du mulighed for at se huset med alle dets faciliteter, samt møde de frivillige, der står bag de
mange aktiviteter. Alle er velkomne!
Program:
Velkomst v. XXX
Overrækkelse af cykel fra Trygfonden
Åbent Hus:
I løbet af arrangementet vil der blive serveret...
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I sommeren 2013 fik Holluf Pile en krolfbane. En gruppe af beboerne har taget spillet til sig og har stiftet Holluf Pile Krolfklub.

Deltagerne strømmer til, når der er arrangementer i
Aktivitetshuset Holluf Pile

Gang i Uge 23: Gåbanko med Røde Kors Caféen

Billeder fra Holluf Pile

Besøg af forfatter og fortæller Kristine Vistien i Røde Kors caféen
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Nyt samarbejde med Ældreidrættens Hus
Zumba og Styrketræning for Mænd
Vi har indgået et samarbejde med Ældreidrættens Hus,
der til daglig holder til i Bolbro, om at opstarte to spændende hold her i Aktivitetshuset Holluf Pile. Begge kommer til at ligge om tirsdagen med start fra d. 2. september, hvor der fra kl. 9-10 vil være ”Styrketræning for
Mænd” og fra kl. 10-11 vil der være ”Zumba”. Underviseren bliver Morten Larsen, som er uddannet idrætsunderviser og har 10 års erfaring med undervisning af seniorer., og derfor kan vejlede jer i, hvordan I bedst kan
deltage på holdene på trods af de skavanker, I nu måtte
have. Prisen bliver 320 kr. for efterårssæsonen. Kontingentet kan enten betales i rater eller på én gang.
Desuden kræves medlemskab af Aktivitetshuset Holluf
Pile.
Holdene er for personer, der er 50+ år.
Tilmelding sker via netværksdanner Nønne.
Der skal i alt være minimum 30 tilmeldte på de to hold
for,
Styrketræning for mænd: Efter en grundig
opvarmning arbejder vi med øvelser, der
styrker musklerne i arme, ben, ryg og mave.
Styrketræningen efterfølges af udstrækningsøvelser således at vi bevarer spændstigheden
og undgår ømme muskler.

at de kommer i gang. Så støt op om det lokale initiativ
og spørg lige din nabo, om han/hun vil med!
Gymnastik
Udover at Ældreidrættens Hus sender en instruktør herud, så skal Annelise Rasmussen, som i dag står for både
det nystartede gymnastikhold for friske ældre om mandagen og for stolegymnastik om fredagen, en tur på kursus i Ældreidrættens Hus. Over en periode på to måneder vil hun blive meget klogere på hensyntagende træning for ældre, så hun meget bedre kan hjælpe jer på
vej. Men det kommer altså også til at betyde, at den
velkendte dvd med stolegymnastik bliver skrottet til fordel for nye og spændende øvelser.
Der er gymnastik med gang i mandag kl. 12.30 og stolegymnastik med efterfølgende kaffe og brød fredag kl.
13.00. Prisen for begge hold er 15 kr. per gang.
Zumba: I zumbatimen får du pulsen op til
god sydamerikansk musik. Vi får brugt musklerne og kredsløbet til varierede bevægelseskombinationer, der passer til rytmen i musikken. En sjov time, der giver ny energi til resten af dagen.

Interesseret i håndarbejde?
Alle håndarbejdsinteresserede – både yngre og ældre –
er velkomne til at komme og være med, når der fra mandag d. 18. august starter en håndarbejdsgruppe op i Aktivitetshuset Holluf Pile.
Det er de to beboere Jette og Jette, der har taget initiativ
til gruppen, da de gerne vil blive bedre til at hækle, og
samtidig også synes, at der mangler et tilbud til f.eks.
førtidspensionister, sygemeldte, ledige og andre, der går
hjemme i dagtimerne.

Tanken med gruppen er, at man hjælper hinanden til at
blive bedre - hvad enten det er til at hækle, strikke, lave
decoupage eller hvad man nu kan lide at lave med sine
hænder. Derfor er der også plads til alle fra begynderne
til de allermest garvede.
Den første mødegang snakker vi om, hvordan vi skal tilrettelægge det fremadrettet, så mød op og giv dit besyv
med – og tag gerne det håndarbejde med, som du er i
gang med.
Tilmelding sker til netværksdanner Nønne på 60 78 44 03
eller merenaboskab@rodekors.dk .
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Bliv cykelven—eller følgesvend
Projekt Mere Naboskab har gennem Trygfonden fået midler til indkøb af en dobbeltcykel. Cyklen vil få sin base i
Aktivitetshuset Holluf Pile, og herfra skal den gerne skabe
glæde for flest mulige beboere i Holluf Pile.
Cyklen kan lånes af alle, som har lyst til at komme en tur
ud i det blå, f.eks. et vennepar, familiemedlemmer eller
måske et par naboer?
Vi søger også frivillige cykelvenner, der gerne vil tage en anden med på tur - enten yngre eller ældre, der
ikke kan cykle selv. Desuden vil cyklen også kunne benyttes i følgesvendsordningen, hvor vi opfordre frivillige til at hjælpe et andet menneske på vej—f.eks. til en af de mange aktiviteter i Aktivitetshuset Holluf
Pile. Er det noget for dig, så kontakt Nønne (se kontaktinfo herunder).
Cyklen vil blive indviet i forbindelse med vores ”Åbent Hus”-arrangement d. xx. august. Her vil der være
mulighed for at køre en tur på cyklen.
Cyklen er elektrisk, så der er gode hjælp til at træde rundt, men hvis I er i tvivl om, om I har kræfter til at
køre cyklen, så er der kun én ting at gøre: At komme forbi og prøve cyklen. Ring eller skriv til netværksdanner Nønne for at lave en aftale, når det passer jer: merenaboskab@rodekors.dk eller 60 78 44 03.

Der er plads til flere i køkkenet, når Madklubben for Mænd mødes
Madklubben for Mænd er åben for både begyndere og de mere garvede—vi lærer af hinanden undervejs. Vi deles om udgifterne —ca. 50 kr. per gang. Vi mødes mandage i ulige uger kl. 17 til ca. 20. Kontakt
Jørgen B. Olsen på jbodo@stofanet.dk eller 21 20 23 13, hvis du også vil være med til madlavning og hyggeligt samvær.

Røde Kors Indsamlingen 2014
Søndag d. 5. oktober samler Røde Kors ind. De indsamlede midler går både til at hjælpe i Danmark og i udlandet.
I år står jeg for at koordinere indsamlingen i Odense, og helt
oplagt vil et af vores udleveringssteder blive i Aktivitetshuset
Holluf Pile. Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at støtte
op om indsamlingen – enten ved at melde jer som indsamlere
eller ved at tage godt imod, når indsamlerne kommer rundt.
Så tag din famile/ven/nabo/kollega under armen og kom ud og
få en hyggelig dag med frisk luft, motion OG god samvittighed –
meld dig som indsamler på www.indsamler.dk.
Med venlig hilsen
Nønne
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Arrangementer for børnefamilier
Det lokale initiativ Børns Trivsel og Projekt Mere Naboskab står sammen om to arrangementer for børnefamilier i Holluf Pile. Vi håber, at der er en masse, som har lyst til at lære deres naboer at kende på denne måde.

Fællesspisning
Mandag d. 1. september kl. 17.00 inviterer vi til fællesspisning for børnefamilier
(bedsteforældre og lign. er også velkomne) i Aktivitetshuset Holluf Pile.
Vi laver sammenskudsgilde med en fælles buffet, så medbring mad til det antal
deltagere, du har tilmeldt.
Tilmelding sker til netværksdanner Nønne merenaboskab@rodekors.dk eller 60
78 44 03 senest mandag d. 21. august.

Halloween(u)hygge
Tirsdag d. 28. oktober kl. 16.30 til ca. 19 står den på
Halloween(u)hygge i Aktivitetshuset Holluf Pile. Vi starter med at skære græskarhoveder ud, og efterfølgende
vil der være fællesspisning. Prisen for dette arrangement er 25 kr. per person, som betales til netværksdanner Nønne senest d. 23. oktober.
Medbring selv græskarhoved(er) og knive eller andet
værktøj efter behov. Udklædning er valgfri.
Menuen vil stå på heksegryde serveret med kogte
maddiker og mon ikke der vil blive serveret et lækkert
glas blod til?

Heksemutter søges
Har du lyst til at klæde dig
ud og være Holluf Piles
sødeste heks, når vi afholder vores Halloweenarrangement, så byd endelig ind. Du skal hjælpe med
maden og med at sprede
stemning.

Familiecafé
På opfordring af flere mødre på barsel vil vi som noget nyt starte en barselscafé op i Aktivitetshuset Holluf Pile. Caféen er for
alle mødre og fædre, der går hjemme i hverdagen og sammen
med deres børn har lyst til at komme ud og møde andre småbørnsfamilier (op til børnehavealderen).—Er du gravid og synes
den søde ventetid er lang, så er du også velkommen til at komme og være med.
Vi starter onsdag d. 13. august kl. 10, hvor vi byder inden for til
en let brunch. Her snakker vi om, hvor tit I skal mødes fremover
og hvordan cafémøderne skal forløbe. Tilmeld dig på 60 78 44
03 eller merenaboskab@rodekors.dk.
Der er gode muligheder for barnevognsparkering både ude og
inde.

Løbetræning for alle
I sidste nummer af nyhedsbrevet berettede vi om, at der var startet en Facebookgruppe for lokale løbeinteresserede. Dette har nu udviklet sig til, at der hver mandag og onsdag er fælles løbeture for alle interesserede. Foreløbig er
der ca. 7 personer tilknyttet gruppen, som rummer både yngre og ældre beboere, og det er ikke mere forpligtende
end at man kommer, når man kan. Alle er velkomne uanset niveau. Er du på Facebook er det en god idé at melde
dig ind i gruppen ”Løb i Holluf Pile”, da det er der igennem folk melder afbud mm.

Foto/video
Hej—vi er 3 gutter (70+), der kunne tænke os at vise vore feriebilleder/videoer på et større lærred, men også
gerne se hvad du har oplevet. Er der nogen der vil være med til at starte en lille klub omkring foto og video, som
derfor mødes f. eks. mandage, i lige uger i tidsrummet 19.00-21.30. Det vil være rigtig godt, hvis du måske har
noget viden om fotografering og redigering, som du kan give videre til vi andre.
Du har måske et billede eller en video, med en historie du gerne vil dele med vi andre?
Mødestedet bliver Aktivitetshuset Holluf Pile. Hjulets Kvarter 119.
Kontakt Hans på tlf. 23 32 11 61 eller på 5xfarfar@gmail.com.

Dart
Hver tirsdag kl. 14-16 er der mulighed for at spille dart i Aktivitetshuset Holluf Pile. Prisen er 25 kr. per måned, som går til vedligeholdelse af spillelokalet.
Interesseret? Bare mød op—eller kontakt Hans på tlf. 23 32 11 61 eller på 5xfarfar@gmail.com.
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Fredag d. 12. september afholdes der irsk aften i Aktivitetshuset Holluf Pile. Menuen står (selvfølgelig) på irsk
stuvning, og efterfølgende vil der være musik og underholdning ved Reillys Rebels, som spiller irsk folkemusik.
Prisen for arrangementet vil være xxx kr. for mad og musik, og 65 kr. for musik alene, mens drikkevarer kan tilkøbes. I pausen kan der bl.a. købes Irish Coffee serveret af en ægte irer, nemlig frontmanden Joe Reilly, som bor
her i Holluf Pile. Han og bandet donerer koncerten til fordel for Aktivitetshuset Holluf Pile, som hele overskuddet
af aftenen vil gå til.
Dørene åbner kl. 18.00 for spisende gæster, mens gæster, der kun kommer til koncerten kan komme ind fra kl.
19.30. Vi håber, at der er rigtig mange, der vil støtte op om arrangementet og deltage i denne festlige aften. Da
der er et begrænset antal billetter er det med at være hurtig for at sikre sig billetter.
Billetter kan købet i Aktivitetshuset Holluf Pile på følgende tidspunkter: Tirsdag d. 12. august kl. 10-14, mandag d.
18. august kl. 15-17, tirsdag d. 19. august kl. 10-14, tirsdag d. 26. august kl. 10-14 og mandag d. 1. september kl.
15-17.

Spil Dansk Dagen
Torsdag d. 30. oktober er det ”Spil Dansk Dagen” landet over—dagen, hvor vi hylder den danske sangskat.
I Aktivitetshuset Holluf Pile afholder vi i dagens anledning et festligt arrangement med fællessang, musikquiz,
kaffe og kage. Arrangementer varer fra 19-21 og prisen er 35 kr. Tilmelding er nødvendig—der kan betales til
enten netværksdanner Nønne eller til bestyrelsen i dennes træffetid (se s. 2).
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