Nyt fra
AKTIVITETSHUSET
HOLLUF PILE
Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE
Nyhedsbrev
Forår 2016
….vi har måske et tilbud til dig, som det er
svært at sige nej til!
Røde Kors Café
På hyggelig aftentur med gå-klubben

Square
dance

Modelteater

www.hollufpile.dk

Kontakt: aktivitetshusethollufpile@gmail.com

Kære beboer i Holluf Pile
Vi er et hus fyldt med aktiviteter for dig, der gerne vil holde
dig i gang og møde gamle og nye venner. Besøg os gerne
eller ring til en frivillig tovholder fra den aktivitet du kunne
være interesseret i.
Du finder os på adressen Hjulets Kvarter 119, 5220 Odense
SØ. Vi bor lige bagved busstoppestedet overfor købmanden
på Hollufgårdsvej. Hvis du er i bil, tager du til højre i rundkørslen lidt længere fremme, så første vej til højre og igen
til højre, så kommer du lige op til Aktivitetshuset. Der er
masser af parkeringspladser.
Vi ses.
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Nyt fra bestyrelsen
Ved den årlige generalforsamling, der blev afholdt den 14.
marts 2016, fremmødte ca, 40 medlemmer. Dirigent var Andreas Frederiksen, der bekræftede, at indkaldelsen var behørig indkaldt. Referent blev Bente Roe.
Formanden berettede om det store arbejde bestyrelsen har
lagt for dagen, og nævnte de mange nye ting der er tilføjet
huset, samt forbedringer: Køkken, teleslynge, lyddæmpende
gardiner, projektor, infoskærm og nye maskiner til motionsrummet, samt nye møbler og meget mere.
Det blev vedtaget at lade kontingentet stige til kr. 150 årligt
og de ekstra kr. 50 indbetales til kassereren eller på vores
Bankkonto Reg.nr. 0828 Konto nr. 0003725537.
Kassereren fremlagde et fornuftigt regnskab. Derefter gik vi
over til valg, og formand Hans Christian Hansen modtog genvalg. Ligeledes modtog Jørgen Bjørk Olsen og Helle Hjermind
genvalg. Valg af revisor og suppleanter blev: Jørgen Mortensen, Erling Sørensen, Anne Lise Rasmussen og Jens H. Rasmussen. Der var ingen indkomne forslag. Formanden takkede
for god ro og orden.
Projekt Mere Naboskab er nu slut, og huset har fået en flot
evaluering af igangsætterne, Nønne og Julie fra Røde Kors.
Nu står bestyrelsen og de mange frivillige med ansvaret for at
yde det bedste til vores medlemmer. Vi takker hermed Røde Kors Odense for et godt samarbejde.
Som det fremgår, har vi fået nyt design på vores nyhedsbrev, som nu bliver omdelt hvert forår og efterår af frivillige.
Har du et indlæg til Nyhedsbrevet så kontakt (deadline 1.
aug. næste gang) Bente Roe email: roebenteny@gmail.com
Jette Ørnstrup email: lijeto@stofanet.dk
Bestyrelsen
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AKTIVITETSHUSET
Nyheder
Tovholdermøde (frivillige)
25. april kl. 14.00. Vi glæder os til at se alle.
Huset drives udelukkende af frivillige medarbejdere og vi søger altid personer der vil være med i vores hus.

Pensionistforeningen
Har fået ny formand: Anna Marie Johnsen 6615
4521/ 2834 8021 Mail: anna.marie.johnsen@live.dk
Kasserer Dorte Mortensen 6615 5885 Mob. 2331 6644.
Mail: maldo@live.dk
Foreningen mødes hver torsdag kl. 14-16 (ikke i
juli) og har yderligere et fint program for foråret, hvor
tilmeldinger skal ske til kassereren på nogle arrangementer:
31. marts kl. 12.30 påskefrokost. Pris kr. 95.
(tilmelding)
7. april spiller vi spil i Pilestuen
14. april er det lagkagedag
21. april St. Bededagsaften serveres varme hveder.
23. juni slutter vi sæsonen med en tur til Jelling. Pris kr.
100 og kr. 325 for ikke medlemmer (tilmelding).
Hilsen fra Pensionistforeningen
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AKTIVITETSHUSET
Nyheder
Nye kunstnere udstiller
Kom til fernisering 14. april kl. 14-16. Vi byder på
et glas vin og en haps!
Sonja Foged: Mine motiver opstår i maleprocessen, jeg
bliver inspireret af farverne, jeg opdager, oplever figurer, ting og stemninger, ( det kan være: Hjerter,
fantasidyr, fugle og mennesker) Dem fremhæver jeg og
sommetider inspirerer farverne til, at jeg tilfører figurer
oveni maleriet. Det er op til beskueren, at se hvad mine
billeder forestiller. Sonja Foged, 6481 3348
E-mail: sofiafog@gmail.com
Grethe Troelsen: Mine billeder er naturalistiske, og jeg
arbejder ofte i serier på 3 – 5 med samme tema. Det er
spændende at stå med et ark hvidt papir, skitsere et
motiv og følge farver og former frem til det endelige resultat. Grethe Troelsen, 4238 4343
E-mail:git@troelsen.mail.dk

Udlejning af lokaler
Det er nu muligt at leje lokalerne i Aktivitetshuset, Hjulets Kvarter 119 i ledige weekender og kun for medlemmer af huset. Der er service til 60 personer. Prisen er
kr. 3.000 hvoraf kr. 1.500 tilbagebetales, hvis alt er afleveret rent og i orden. Henvendelse til bestyrelsen.
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AKTIVITETSHUSET
tilbyder Motion
Selvtræning:
Vi opdaterer hele tiden vores udvalg af motionsudstyr. Der er åbent
alle hverdage fra kl. 10-11.30, samt fredage yderligere kl. 10-13.
Kontakt: Marianne Løkke 3024 8446. Træffes tirsdage i motionslokalet.
Onsdagsgymnastik og stolegymnastik:
Vi får pulsen op, og vi har det sjovt, når Annelise Rasmussen leder
holdet. 2629 1814. Onsdage kl. 9—10 Stolegymnastik er en succes,
når Annelise og Winnie Hansen 2642 8193 trækker fulde huse. Her
kan alle være med hver fredag kl. 13, og vi slutter med kaffe og en
ostemad.
Gå-gruppe:
Mandage kl. 10 mødes vi med Rita Knudsen ved købmanden på
Hollufgårdsvej . Tlf. 6615 4029
Stavgang foregår hver fredag kl. 10 Marianne Løkke 3024 8446
eller træffes i motionslokalet tirsdage 10-11.30. Du kan evt. låne
stave. Kom og prøv det.
Cykeltur:
Du kan skrive dig på listen på opslagstavlen, hvis du vil ud en tur
på vores dobbeltcykel, så bliver du ringet op for at aftale tid og
sted af den frivillige, som vil give dig en dejlig oplevelse. Vi søger
frivillige til at køre ture. Hans Chr. Lind Hansen 2332 1161.
Square dance:
Torsdage kl. 18—22 Kontakt formand Erling Jørgensen 2427 6219
Krolf:
Formand Ove Steen Hansen 2127 4254
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AKTIVITETSHUSET
tilbyder Socialt samvær
Madlavning for mænd:
En flok friske fyre laver mad sammen i lige uger mandage
kl. 17-21. Jørgen B. Olsen 2120 2313.
Syng Sammen:
Oplev glæden ved fællessang sidste onsdag i måneden. Tekst på
storskærm og med pianist. Pris kr. 20 for medlemmer incl. kaffe og
kage. (ikke i juli). Helle Hjermind 2615 5686.
PC og Ipad (tablet) workshop:
Hver torsdag kl. 10—12 ved Hanne Dinesen 5092 8695 eller
Bente Roe 2832 3812. Slutter 28. apr. og starter igen 8. sept.
Bridge:
Hver onsdag hele året fra kl. 12.30—16.00. Alle der kender spillet
er velkomne. Sommerbridge hver onsdag, hvis der er tilslutning.
Marianne 3024 8446 eller Jytte 2396 8464.
Pensionistforeningen:
Der afholdes månedlig bankospil, udflugter, håndarbejde og julehygge. Torsdage kl. 14—16. Formand: Anna Marie Johnsen 6615
4521/2834 8021. Kasserer: Dorte Mortensen 6615 5885/2331
6644.
Modelteater:
Tirsdage i ulige uger kl. 18.30. Niels Jørgen Nørgaard 6615 1309.
Dart tirsdage kl. 14—16 Hans Chr. Lind Hansen 2332 1161.
Billard/Pool :Torben Ørnstrup 2684 8701/arbj 2264 7282.
Tøzedart: Ulige uger, mandag kl. 19. Annette Nørgaard 3052 3411
Læsekreds: Karin Graham 2441 6368.
Side 7

Røde Kors caféen i Aktivitetshuset
Holluf Pile har nu eksisteret i 3 år.
Røde Kors
caféen tilbyder:

Dette vil vi naturligvis gerne fejre, og vi holder derfor
fødselsdagsfest tirsdag den 5. april kl.14.00 -16.00.
Der serveres kaffe, lagkage og et lille glas.
Pris for dette er 20 kr.
Hen over foråret og sommeren vil vi i caféen bl.a. afholde Påskefrokost, modeshow, grillfest, udflugt, foredrag,
banko, synge mm. Hold øje med opslagstavlen.
Caféen holder åbent tirsdag i lige uger fra 14.00 til
16.00, hvis ikke andet er oplyst. Vi holder også
åbent i juli måned. Hold øje med opslagstavlen.
Ønsker du yderligere oplysninger, kan du henvende dig
til Jette H Ørnstrup tlf. 6078 4411.

”Fra bondekone til borgmester”
Vi inviterer dig til et meget interessant foredrag i Aktivitetshuset den 17. april kl. 14-16.30 med tidl. borgmester i Kerteminde Else Møller.
Pris kr. 60 incl. Kaffe/kage.
Tilmelding: Jette H Ørnstrup 6078 4411.
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STORT LOPPEMARKED
Søndag, 16. oktober 2016 Kl. 10 til 15
AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE
Hjulets Kvarter 119
Kom og gør et fund og hyg dig med
andre over en forfriskning i caféen.
Lej en stand allerede nu eller donér nogle ting til
huset.
Ring til 2831 3812 eller send en
Email: roebenteny@gmail.com

Læsekreds og husbibliotek
Aktivitetshuset har indrettet en hyggekrog i Pilestuen, hvor medlemmer frit kan låne et ugeblad eller en
bog på stedet eller tage med hjem og gerne sætte en
anden bog, som du måske har læst. Dog ikke på onsdage.
Læsekredsen: Karin Graham 2441 6368

Nye maskiner i træningscenter
Kom i form og prøv vores sidste nye maskiner i træningscenteret eller kontakt Marianne på 3024 8446.
Træffes tirsdag 10-11.30
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Vinsmagning
Den 16. september kl. 19 kan vi opleve en vinrejse
rundt i Italien med gode italienske vine, samt lidt godt
brød med ost. Der kan desuden købes de fremviste vine
med en rabat på 10 % denne aften. Prisen er 175 kr.
per person. Arrangør: Aktivitetshuset, madklubben for
mænd samt Vinotek A Fynnis.
Tilmelding: Jørgen B. Olsen 2120 2313/6615 8127
Email; jbodo@stofanet.dk

Grillfest med musik og sang
Tirsdag, den 28. juni kl. 17 afholder Røde Kors caféen og
Aktivitetshuset en hyggelig grillfest.
Vi serverer nogle lækre salater, lidt godt brød og lægger
noget godt på grillen. Der serveres kaffe med lidt sødt
efter spisningen. Pris for mad og kaffe er kr. 80,00 pr.
person. Øl—vin –vand kan købes til fornuftige priser.
Obs! Hold øje med Aktivitetshusets opslagstavlen og
hjemmesiden. Yderligere oplysninger : Jette H Ørnstrup
6078 4411/ Marianne Løkke 3024 8446

Indmeldelse
Du kan melde dig ind ved at udfylde en indmeldelsesblanket, læg den i vores postkasse, eller send en email til aktivitetshusethollufpile@gmail.com eller kontakt Marianne. Du
vil, efter du har betalt, modtage et medlemskort, der giver
dig ret til at deltage i alle de mange aktiviteter, vi tilbyder.
Det koster kun kr. 150 pr. år og beløbet indsættes på husets
konto med angivelse af dit navn. Nogle aktiviteter har et
mindre gebyr for at deltage. Meld dig ind i dag!
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Kontaktpersoner i Aktivitetshuset
Formand Hans Christian Lind
Hansen 2332 1161
Kasserer: Marianne Løkke
3024 8446
Billard/Pool:
Torben Ørnstrup 2684 8701/
2264 7282 arb.
Dart:
Hans Chr. Lind Hansen 2332
1161
Tøzedart: Annette Nørgaard
3052 3411

Modelteater:
Niels Jørgen Nørgaard 6615
1309
Onsdagsgymnastik:
Anne Lise Rasmussen 2629
1814
Stolegymnastik:
Winnie Hansen 2642 8193
Selvtræning:
Marianne Løkke 3024 8446
Gå-gruppe:
Rita Knudsen 6615 4029

Pensionistforening:
Anna Marie Johnsen 6615
4521/2834 8021

Stavgang:
Marianne Løkke 3024 8446

Håndarbejdsgruppen:
Jette Jørgensen 5042 2073

Square dance:
Erling Jørgensen 2427 6219

Læsekreds:
Karin Graham 2441 6368

Røde Kors Cafe:
Jette Ørnstrup 6078 4411

Madlavning for mænd:
Jørgen B.Olsen 2120 2313

Krolf:
Ove Steen Hansen 2127 4254

IT-workshop
Hanne Dinesen 5092 8695

Syng Sammen:
Helle Hjermind 2615 5686
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Bestyrelsen i
Aktivitetshuset Holluf Pile
FORMAND
Hans Christian Lind
Hansen
6615 9297
5xfarfar@gmail.com

NÆSTFORMAND

KASSERER
Marianne Løkke
3024 8446
marianne@m2p.dk
Træffes tirs. kl.10-11.30

Bestyrelsesmedlem
Torben Ørnstrup
2684 8701/
Arbj :2264 7282
lijeto@stofanet.dk

SEKRETÆR
Bente Roe
2831 3812
roebenteny@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Helle Hjermind
2615 5686

Jette Ørnstrup
2860 7589/6078
4411
lijeto@stofanet.dk

hjermind@korupmail.dk

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Bjørn Olsen
2120 2313/6615 8127
jbodo@stofanet.dk

Udgivet af Aktivitetshuset i Holluf Pile, Hjulets Kvarter 119, 5220 Odense SØ
e-mail: aktivitetshusethollufpile@gmail.com
Hjemmeside: www.hollufpile.dk
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