
Fællesskabet 

At Danse Med livet 

Nyhedsbrev sep. 2022 

 

 
 

Kære medlemmer 

Så er sommeren ved at gå på hæld! Vi har haft en skøn sommer i kolonihaven, som har stået i 
fuldt flor. Vi har fået løftet i folk og gjort haven klar til den årlige haverunde af haveforeningen, og 
projektet med den overdækkede terrasse er næsten fuldført! I denne måned inviterer vi til den 
sidste del af byggeprojektet, hvor selve terrassen skal være færdig, så kom og giv en hånd med 
dette lørdag d. 10. sep. Stor tak til Palle og hans hjælpere! 😊 

Der har også været godt med aktiviteter hen over sommeren i Nansensgade, og de fleste af dem 
fortsætter her i september måned. Stor tak til alle vores frivillige, som har stået for aktiviteter 
sommeren igennem! Som noget nyt byder Sanne ind med en hækleworkshop torsdag d. 8. sep., 
hvor du kan lære at hækle en nøglering el. en anden lille, ’simpel’ ting. 

Sommeren har også budt på endnu et ’Spis Sammen’-arrangement med Plexus og Ventilen, hvilket 
var en stor succes. Vores næste arrangement finder sted søndag d. 9. okt., hvor vi holder lysfest 
fra kl. 16 – mere info om dette i næste nyhedsbrev. 😊 

Oktober byder også på ’Sindets Dag’ på Odense Rådhus som vanligt. I år er det mandag d. 10. 
okt. – vi opfordrer alle interesserede til at møde op – der plejer at være et rigtig spændende 
program. Vi deltager selv på dagen, og vi sender programmet med ud sammen med næste 
nyhedsbrev. 

 
Vi satser stærkt på at afholde vores årlige ’åbent hus’-arrangement i slutningen af året, men vi har 
endnu ikke fundet frem til det rette koncept og den rette dato, så følg med herinde – der kommer 
mere info i næste nyhedsbrev! 😊 

 
Vi har haft en lille tilgang i medlemmer i løbet af de sidste par måneder, hvilket vi naturligvis er 
meget glade for – vi vil dog gerne have endnu flere! Så giv gerne info om vores lille forening 
videre til andre i målgruppen og husk, at det jo også altid er muligt blot at være ’støttemedlem’ til 
100 kr årligt.  😊 

 

 

 



Aktiviteter i september  

 

Hjerterum <3 
 
Maria Louise tager imod med hjerterum og ’åbent kontor’. Der er plads til at ’lette’ dit hjerte og 
drikke en kop te/ kaffe og anden hygge. Evt. tages symaskinen i brug, hvis du har brug for at få 
lagt bukser op el. lappet et hul – ML hjælper gerne med dette. 

 
Finder sted tirsdage d. 6. sep., d. 13. sep., 20. sep. Og d. 27. sep. kl. 12-14 i Nansensgade 15 
/ Thuresensgade 35 kld. 

 

Kolonihave-syslen 

Vi mødes til hyggeligt samvær, sysler sammen eller hver for sig. Læser en bog, får en snak. 
Projektet med den overdækkede terrasse skal søsættes, når vejret er til det. 

Tag madpakke og drikkelse med samt krus til kaffen. 
Husk passende beklædning i forholdet til vejret! Vi har fleecetæpper og siddeunderlag. 
 
Send gerne en sms til Palle på: 28 97 04 35, hvis du kigger forbi eller drop-in. 

 
Finder sted onsdage d. 7. sep., d. 14. sep., d. 21. sep. og d. 28. sep. kl. 12-16, 
Rødegårdsløkken 332 

 

Onsdags-syslen☕ 

Kom til åbent kreativt værksted - håndarbejde, male, spil og hygge - eller måske du bare har lyst 
til at sidde og læse i en bog. Vi inviterer til samvær og frirum. Tag gerne madpakken med - så 
spiser vi sammen. 

Tilmelding er ikke nødvendig, men kom senest kl. 14, hvis du vil være sikker på ikke at gå 
forgæves – ved intet fremmøde bliver Rannveig nemlig kun hængende til kl. 14! 

 

Finder sted onsdage d. 7. sep., d. 14. sep., d. 21. sep. og d. 28. sep. kl. 12-16 i Nansensgade 
15/ Thuresensgade 35 kld. 

 

Hækle-workshop 😊 

Sanne inviterer til hækle-workshop for alle interesserede, så kom og lær at hækle en nøglering el. 
anden lille ting, som Sanne kan guide i. 

Der findes både garn, hæklenåle samt opskrifter, så medbring evt. blot madpakke. 

Tilmelding til Sanne 29 62 38 34 senest kl. 12 dagen før. 



Finder sted torsdag d. 8. sep. kl. 12-16 i Nansensgade 15/ Thuresensgade 35 kld. 

 

Arbejdslørdag i haven 😊 

Palle og Martin inviterer til færdiggørelse af terrassen under overdækningen. 

Kom og giv en hånd med i et tidsrum og omfang, du kan. Vi starter kl. 11 og er færdige senest kl. 
16. Vi byder på lidt frokost undervejs. 

 

Tilmelding til Palle på: 28 97 04 35 senest torsdag d. 8. sep. kl. 20. 

Finder sted lørdag d. 10. sep. kl. 11-16, Rødegårdsløkken 332. 

   

Cykeltur til Kerteminde 
 
Søndag den 11. sep. til Fjordens Dag cykler vi til Skibhusgården, Skibhusvej 388, hvor vi skal høre 
om projektet ’Haver til Maver’. 

Vi mødes kl. 12 ved statuen ved Fyens Stiftstidende. 
Medbring vand, madpakke, drikkelse. 
 
Tilmelding til Lars på tlf 25536592 senest lørdag den 10. sep. kl. 12. 
 
Foreningen har cykler, man kan låne, hvis man har brug for det til turen! 

 
Finder sted søndag d. 11. sep. fra kl. 12, ved Fyens Stiftstidende. 

 

Bluesjam på Dexter😊 

Lars tilbyder følgeskab til Blues Jam på Jazzhus Dexter mandag d. 12. sep. Oplev en spændende 
aften med Casper Dybdahl som aftenens ’guest-star’. Koncerten starter kl. 20, men vi mødes kl.19 
v. Jazzhus Dexter. 

Der er gratis entré! 😊 

 
Finder sted mandag d. 12. sep. kl. 19, Jazzhus Dexter, Vindegade 65, 5000 Odense C 

 

Bog- og skrivecafé📚 

Lars og Rannveig inviterer til bog- og skrivecafé, hvor der er mulighed for at tale om og dele 
interessen for den gode litteratur og lyrik. Du kan tage en bog med, som du vil anbefale eller dit 
yndlingsdigt, og man kan også medbringe egne skriverier med mulighed for feedback. Til tider kan 
vi også lave skriveøvelser. 

Tilmelding til Lars på 25 53 65 92 senest kl. 16.00 på dagen. 



 
Finder sted tirsdage d. 13. sep. og d. 27. sep. kl. 19-21 i Nansensgade 15/ Thuresensgade 35 
kld. 

 

Fællesspisning i haven 🥗 

Maria inviterer alle medlemmer til fællesspisning med lækker hjemmelavet bålmad i kolonihaven 
søndag d. 18. sep. fra kl. 13 😊 

Maria er i haven allerede kl. 12, så kom gerne allerede da, hvis du vil give en hånd med. Maden 
serveres ca. kl. 13-13.30. Vi hjælpes ad med oprydning og opvask.  
 
OBS tilmelding er nødvendig ift. madindkøb. 
 
Tilmeldingsfristen er fredag d. 16. sep. kl. 12 til Maria på sms 22314489 😊 

Finder sted søndag d. 18. sep. fra kl. 13 i Rødegårdsløkken, Havekoloni 332. 
 
 

Bålaften i kolonihaven ☕ 

Vi inviterer hermed til bål/kaffehygge i kolonihaven. 
 
Kom og nyd efteråret i kolonihaven og ta’ evt. en madpakke med, så spiser vi i fællesskab. Vi 
tænder bål, og du er meget velkommer til at medbringe noget til at tilberede på bålet. 
 
Vi laver kaffe/te derovre, og haven bugner med æbler. Vi ser frem til en hyggelig aften, gode 
snakke og grin sammen. Vi er der fra kl. 17-20. 😊 
 
Tilmelding senest kl. 13 på dagen til Helle på 61402749 
 
Mange efterårshilsner - Marie og Helle 
 
 
Finder sted fredag d. 23. sep. kl. 17-20, Rødegårdsløkken 332 

 

 
 

 

Vi glæder os til at se jer 😊 

De kærligste hilsner og ønsker om en rigtig dejlig september til jer alle 💖 

At Danse med Livet 💖 


