
 
AKTIVITETSHUSET 

HOLLUF PILE 
Hjulets Kvarter 119, 5220 Odense SØ 

 

Nyhedsbrev  
 

1. Halvår 2020 
 

….vi har måske et tilbud til dig,  

som det er svært at sige nej til! 
 

 

 

www.hollufpile.dk                        Kontakt: aktivitetshusethollufpile@gmail.com 



Side 2 

Kære beboer i Holluf Pile og Omegn 

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 akti-
vitet, du kunne være interesseret i.  

Du finder os på adressen Hjulets Kvarter 119, 5220 
Odense SØ. Vi bor lige bagved busstoppestedet over-

for købmanden på Hollufgårdsvej. Hvis du er i bil, ta-
ger du til højre i rundkørslen lidt længere fremme, så 

første vej til højre og anden vej til højre, så kommer 
du lige op til Aktivitetshuset. Der er masser af parke-

ringspladser.  

Vi ses. 



Indmeldelse 
 

Du kan melde dig ind ved at udfylde en indmeldelsesblanket, læg 

den i vores postkasse ved kontoret, eller send en e-mail til aktivi-

tetshusethollufpile@gmail.com. Du kan også kontakte tovholderen 

for den aktivitet du eventuelt er interesseret i.  

Efter du har betalt, kan medlemskortet afhentes i træningscentret 

tirsdage kl. 10-11.30. Medlemskortet giver dig ret til at deltage i 

alle de mange aktiviteter vi tilbyder.  

Nogle aktiviteter har et mindre gebyr for at deltage.  

Medlemskab af huset koster kun kr. 150 pr. år, og beløbet indsæt-

tes på husets konto 0828 0003725537 med angivelse af dit 

navn.  

 

Meld dig ind i dag! 

Nyt fra bestyrelsen 
 
Velkommen til de mange nye medlemmer og ikke mindst til de nye 

Tovholdere. 

 

Nye aktiviteter er igen kommet til for at blive, bl.a. aftenholdet for 

syning og Spilsammen gruppen er helt på plads, motionslokalet har 

igen udvidet åbningstiderne til glæde for endnu flere medlemmer osv. 

osv. 

Men alt det kan du læse nærmere om i bladet her, samt holde dig ori-

enteret om nye tiltag og eventuelle ændringer på hjemmesiden 

www.hollufpile.dk 

 

OBS: Huset er åbent alle hverdage, men lukket på søn– og helligdage. 

 

Har du brug for yderligere information, så kontakt venligst et besty-

relsesmedlem (se bagsiden).   

 

På Husets vegne  

Hans (formand) 
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OBS!  

Side 4 

 

Højtlæsning holder pause! 

 
Flere ’lyttere’ ønskes! 

 

Hvis der er interesse for at Annelise fortsætter kan hun 
kontaktes på tlf. 2629 1814 

 

             AKTIVITETSHUSET 
            Informerer 

 

       

Aktivitetshuset afholder Generalforsamling  

Mandag den 30. marts 2020 kl. 19.00 
Forslag der ønskes behandlet, skal være forman-

den i hænde senest den 16. marts 2020. 

(Kun restance-frie medlemmer af foreningen har 
stemmeret). 

Nyt! 

 

Tirsdags Caféens årlige bustur er planlagt til at finde 

sted den 18. august 2020, reserver datoen og afvent 
nærmere på opslag og på hjemmesiden. 

 

Bordtennis  
 

Interesseret, så mød op Onsdage fra kl. 18.30 til 21.30 

Poul Emil Sørensen  
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 AKTIVITETSHUSET 
 Modelteater 

Lidt om alle tiders hobby =  

Modelteater 
 

Ja, nu er dukke/modelteater nok ikke 
helt ukendt for brugere af Aktivitets-
huset, idet Modelteaterforeningen har 

mødeaften herude hver anden tirsdag 
kl. 19 i ulige uger. 
På lageret har vi et teater stående, 

der rulles ind og stilles i åbningen mel-
lem 2 lokaler. Så er der en fin teater-
sal på den ene side, medens de spil-
lende står skjult bag skydedøre på den 

anden. Teatret er mest til flade papir-
figurer med sideføring, det har scene-

gulv, men min medspiller har konstrueret et rejseteater uden scenegulv, da mine 

figurer er plastiske og har underføring dvs.kan gå rundt om hinanden – dreje sig 
halvt eller helt, og (håber jeg) på den måde illudere menneskeligt. Ikke for det – det 

kan papirfigurer også. Med den rette belysning og figurføring kan publikum ofte forle-

des til at se, de bevæger munden! I det hele taget har vores hobby masser af mulig-
heder for alskens kreativitet lige fra tegne/male – føre figurer – lave dukker – og til 
teknik. Dvs lave belysning med LED-pærer + tilhørende mixerpult - indspille forestil-
linger på cd – måske også forfatte egne skuespil. Vi indtaler selv stykker, og her er 

der rig mulighed for at udfolde sit dramatiske talent. 

Så skulle nogle føle sig fristet til at forsøge sig med en ny hobby, så kan jeg kun an-
befale vores.  
Hanne Slumstrup 



 

Selvtræning: 

Der er åbent alle hverdage. Ingen Tidsbestilling. Bare mød op.  

Pris 300 kr. om året.  

Kontakt: Marianne Løkke 3024 8446. Træffes tirsdage 10:00-11:30.  

Eller Kent Sandholdt 2371 0943. 

 

Onsdagsgymnastik og stolegymnastik: 

Vi får pulsen op, og vi har det sjovt, når Annelise Rasmussen 2629 1814  

leder holdet. . Onsdag 9:00—10:00. Pris 50 kr. om året. 

Stolegymnastikken ved Winnie Hansen 2642 8193 trækker fulde huse.  

Alle kan være med hver fredag kl. 11:00. 

  

Gå-gruppe:  

Mandage kl. 10:00 mødes vi ved Aktivitetshuset med Rita Knudsen 6615 4029.   

 

Stavgang:   

Hver fredag kl. 10:00 -11:00 ved Lone Heesgaard 5131 9677 

 Du kan låne stave, men er også vekommen til at gå med uden stave. 

 

Cykeltur: 

Vi cykler i et roligt tempo og har man lyst, sluttes der af med en tår kaffe i  

Aktivitetshuset. Turen tager ca. 1 time, med start og slut ved Aktivitetshuset.  

Kontakt: Jørgen B. Olsen 2120 2313. 

 

Krolfklubben Holluf Pile (selvstændig forening): 

Formand Ove Steen Hansen 2127 4254. 

 

Fyn Square Dance Club  (selvstændig forening): 

Torsdag kl. 18:00—22:00 Formand Jørgen P. Henriksen 2329 0207 

 

Læsekreds: Karin Graham 2441 6368. 

 

Kunstmalergruppen: Kirsten Joan 2144 2355 eller Ullisse 2369 0165  

 

Syklub: Conny 5384 5901 

Tirsdag, kl. 9.30—12.30 syning for alle. Interesserede møder bare op.  

Tirsdag aften, kl. 18.30—21.30 kun lige uger  
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AKTIVITETSHUSET  

Motion, m.m. 
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AKTIVITETSHUSET   

Socialt samvær 

 
Madlavning for mænd.  
Hver mandag kl. 17:00-21:00 ved Jørgen B. Olsen 2120 2313  
Hver anden onsdag kl. 17:00-21:00 ved Torben A. Larsen 2964 7267 
Pris 150 kr. om året. + indkøb af råvarer. 
 

PC, Laptop, Ipad/tablet og smartphones workshop: 
Hver torsdag kl. 10:00—12:00 .  
Specielle ønsker/problemer kontakt Poul Vestensgaard  2016 1188 
 
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. 
 
Holluf Pile Seniorklub: 
Formand: Anna Marie Johnsen 2834 8021.  
Kasserer: Knud Erik Mortensen 2331 6644. 

 
Håndarbejdsklub og Strikkeklub  
Mandag kl. 10-12. (Jette 5042 2073 ) 
Onsdag kl. 10—12 (Dorrit 2622 8127). 
 
Modelteater: 
Tirsdag i ulige uger kl. 19.00. Niels Jørgen Nørgaard 6615 1309. 
 
Dart : 
Tirsdag kl. 14.00—16.00 Poul Vestensgaard 2016 1188. 
 
Tøzedart:  

Ulige uger, mandag kl. 19.00  Kun piger!  Annette 3052 3411 
 
Billard/Pool: Pris kr. 150 om året.  Hans Chr. Lind Hansen 2332 1161 
 
Modeltogsentusiasterne:  
Hver Tirsdag 19:00-22:00 Torben A. Larsen 2964 7267 
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Syng sammen fortsætter ...  
 

Datoerne for 2020 kan ses på Aktivitetshusets hjemmeside eller 

som opslag i huset. 

Der bydes på kaffe og kage. Pris 25,00 Kr. 

 Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag, 

Mogens sidder som sædvanligt ved klaveret. 

  

For yderligere information kontakt:  

Helle Hjermind 2615 5686 

 

  AKTIVITETSHUSET 

 Tirsdags Café mv 
 

  
Hver anden tirsdag i lige uger afholder vi traditionen tro café i Aktivi-

tetshuset fra kl. 14.00 til 16.00. (Hvis ikke andet er oplyst). 
 

Vi afholder foredrag, spiller banko, modeshow forår og efterår, fæl-
lesspisning, tager på en årlig udflugt, får besøg af forskellige musike-

re der underholder, og mange andre spændende ting.  
 

Det er ikke nødvendigt med tilmelding – bare mød op hvis det er no-
get for dig/jer.  Der serveres kaffe og kage. Pris 25,00 kr. 

 
Programmet for Caféen kan du se på Aktivitetshusets hjemmeside og 

i Aktivitetshuset.   
                     

Yderligere oplysninger, kontakt: 
Birthe 2615 9675  
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Åbningstider for Motionsrummet 2020 
 

Mandag: 8.30 - 11.30 og 14.15 - 15.45 

Tirsdag: 8.30 - 11.30 

Onsdag: 10.00 - 11.30 

Torsdag: 8.30 - 11.30 og 14.15 - 15.45 

 Fredag: 8.30 - 11.30 

 

Skal du holde fest.  
 

Det er muligt for medlemmer at leje Aktivitetshuset, Hjulets Kvarter 

119 i ledige weekender. 

Der er service til 60 personer. Prisen er kr. 3.000, hvoraf kr. 1.500 til-

bagebetales, hvis alt er afleveret rent og i orden. 

 

Henvendelse til bestyrelsen (se bagsiden) Tag evt. en folder i huset.  

  AKTIVITETSHUSET 

 I Øvrigt. 
 

 

Mad klub for mænd. 
 

Vi har nu 3 velfungerende mad klubber for mænd, og vi kan 

desværre ikke tage flere ind på nogen af holdene. 

Vi vil derfor gerne forsøge at starte et 4. hold op og hvis der bli-

ver tilslutning så bliver det onsdag aften i ulige uger fra kl 17.00 

Vi starter klubben op hvis der er over 5 tilmeldte. 

Interesseret?  så henvend dig til Jørgen B. Olesen 2120 2313 

Vi har nogen på venteliste, de bedes også henvende sig til  

Jørgen, hvis stadig interesseret. 
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AKTIVITETSHUSET 
Information 

 

Holluf Pile Seniorklub. 
        

Klubben mødes hver torsdag kl. 14.00 til 16.00 og ser frem til et 

indholdsrigt program for foråret 2020. 

 

Forårets program findes på Husets hjemmeside og opslagstavlen. 

 

Nærmere program for de enkelte arrangementer og ture vil blive 

ophængt/fremlagt i Aktivitetshuset. 

   

Med venlig hilsen og på gensyn   

Seniorklubben 
 

 

Maleri udstillinger. 
 

Seniorhus Odense’s malerhold udstiller i Huset i januar, februar og 

marts 2020 

I april, maj og juni udstiller Iris Juul og Lolita Holm. 

I juli, august og september 2020 udstiller Dorthe Thunbo samt 

Aktivitetshuset eget malerhold. 

 

Sommerfesten 2020. 
 

Reserver allerede nu datoen :  26. juni 2020 kl. 18.00 

 

Dørene og baren, åbner kl. 17:00  

Hold øje med opslag i huset eller på hjemmesiden. 
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Formand:  
Hans Chr. Lind Hansen 2332 1161 
 

Kasserer:  
Marianne Løkke  3024 8446  
 

Billard/Pool:  
Hans Chr. Lind Hansen  2332 1161 
 

Dart: 
Poul Vestensgaard 2016 1188 
 

 

Tøzedart:  
Annette Nørgaard 3052 3411 
 
 

Holluf Pile Seniorklub: 
Anna Marie Johnsen  2834 8021 
 

Håndarbejdsgruppen: 

Jette Jørgensen 5042 2073 
 

Strikkeklub: 
Dorrit 2622 8127 
 

Syklub: 
Conny 5384 5901 
 

Læsekreds: 
Karin Graham 2441 6368 
 

Madlavning for mænd: 

Jørgen B. Olsen 2120 2313 
Torben A. Larsen 2964 7267 
 

Kunstmalergruppen: 
Kirsten Joan Hansen 2144 2355.  
Ullisse 2369 0165 
 
Cykelture: 
Jørgen B. Olsen 2120 2313 

Modelteater: 
Niels Jørgen Nørgaard 6615 

1309 
 

Onsdagsgymnastik: 
Annelise Rasmussen 2629 1814 
 

Stolegymnastik: 
Winnie Hansen 2642 8193 
 

Selvtræning: 
Marianne Løkke 3024 8446 

Kent Sandholdt 2371 0943. 
 

Gå-gruppe: 
Rita Knudsen 6615 4029 
 

Stavgang: 
Lone Heesgaard 5131 9677 
 

IT-workshop: 
Poul Vestensgaard 2016 1188 
 

Square dance: 

Jørgen P. Henriksen 2329 0207 
 

Tirsdags Cafe: 
Birthe Groth 2615 9675  
 

Kunstudvalg 
Helle Hjermind 2615 5686  

Kirsten Joan Hansen 2144 2355 
 

Bridge: 

Marianne Løkke 3024 8446 
 

Astma  og Allergiforbundet: 
6617 4429 

Kontaktpersoner i Aktivitetshuset 



Udgivet af Aktivitetshuset  Holluf Pile, Hjulets Kvarter 119, 5220 Odense SØ 
Deadline for indlæg til bladet er 15. januar og 15. juni for henholdsvis forårs- og efterårsudgaven.  
Ansvarshavende Poul Vestensgaard. Trykt hos Clausen, Odense. 

www.hollufpile.dk                     Kontakt: aktivitetshusethollufpile@gmail.com 

 

Formand 

Hans Christian Lind 

Hansen 

2332 1161 

hclh1939@gmail.com 

  

Bestyrelsesmedlem 

Poul Vestensgaard 

2016 1188 
poul.vestensgaard@gmail.com  

 

 

Kasserer 

Marianne Løkke 

3024 8446 

marianne@m2p.dk 

træffes tirsdag 10-

11.30 

 

  

Bestyrelsesmedlem 

Erling Halstrøm 

5363 1232 

erling5220@gmail.com 

 

Næstformand 

Jørgen Bjørk Olsen 

2120 2313 

dogjbo@gmail.com 

 Bestyrelsesmedlem 

Kent Sandholt 

2371 0943 

hymer1414@gmail.com 

 

 

Sekretær 

Annelise Rasmussen 

2629 1814  
findus1954@gmail.com  

 

  

Revisor 

Jørgen Mortensen 

 

Revisorsuppleant 

Erling Jørgensen 

 

    

Bestyrelsen i Aktivitetshuset 

mailto:poul.vestensgaard@gmail.com
mailto:1954@gmail.com

