
 
 
 
Seniorklubbens bestyrelse:    
 
 
Formand:  Konny Lorenzen 2011 9260 
  Konny.lorenzen@gmail.com  
 
Næstformand: Meta Holt  3054 6815 
  Metaholt140@gmail.com 
 
Kasserer:  Kirsten Petersen 5122 3816 
  kirstenmpetersen@icloud.com  
  
Sekretær:  Eva Gammelgaard 2178 1305 
  Ecg@evagammelgaard.dk  
 
  Bjarne Horsbøll 4033 4161 
  Horsboll@webspeed.dk  
 
  Lilly Christensen 7461 3780 
  Lillyove@hotmail.com  
   
  Gitte Jakobsen 2483 8521 
  G_jakobsen@godmail.dk 
 
Suppleanter:  Betty Olesen  2999 0325 
  betty44@outlook.dk   
  
  Ingrid O. Sørensen 5176 1410 
  ingridovergaards@gmail.com  
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Ensted sogns seniorklub har lokaler på Borgen, Byvænget 6, Stubbæk.  
 
Er du borger i Aabenraa Kommune, og fyldt 55 år, kan du blive medlem af 
seniorklubben. 
Kontingent for 2020 er 50,00 kr. pr person. 
Nærmere information og indmelding i Ensted sogns seniorklub – mød op til 
aktiviteterne på Borgen, eller kontakt et medlem af bestyrelsen. 
 
På Borgen er der forskellige faste ugentlige aktiviteter, hvor alle 
medlemmer af seniorklubben er velkomne. 
Seniorklubben arrangerer en række virksomhedsbesøg, udflugter, 
foredrag, fællesspisninger, sangeftermiddage m.m. 
Borgen er desuden mødested for foreninger med samme målgruppe. 
 
 
 
         
 
 
   Vi mødes til hyggeligt socialt samvær  
                   – til glade og aktive timer sammen           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du lyst til at bidrage med gode ideer til nye tiltag, så kontakt 
formanden for seniorklubben. 

 
 

Øvrige arrangementer på Borgen i 2020 
 
Sommer i by 1. Maj 2020 
 
Juleklip på Borgen 
0-klasserne kommer på besøg på Borgen. Der skal laves julepynt til 
juletræet, og der skal julehygges sammen med børnene.  
Uge 47, nærmere opslag på oplagstavlen på Borgen 
 
 
Fællesspisning:  
Der er fællesspisning følgende datoer, på Borgen i Stubbæk kl. 18.00 
- torsdag den 16. januar  - torsdag den 28. maj 
- torsdag den 6. februar  - torsdag den 20. august 
- torsdag den 19. marts  - torsdag den 24. september 
- torsdag den 16. april  - torsdag den 15. oktober  
 
Tilmelding på opslagstavlen på Borgen eller hos Lilly tlf. 7461 3780, 
senest en uge inden arrangementet. Pris 50,00 kr. 
 
 
Fællessang: 
Vi samles til fællessang på følgende datoer, på Borgen i Stubbæk  
kl. 14.00 
- onsdag den 15. januar  - onsdag den 16. september  
- onsdag den 26. februar  - onsdag den 21. oktober  
- onsdag den 11. marts  - onsdag den 18. november 
 

 
 
 
 
  

 
 



Udflugt til Flensborg 
torsdag den 17. September. Samkørsel fra Borgen kl. 13.30. Kort 
byvandring i bymidten, med guider fra Stubbæk. Derefter kaffe og kage 
på Café Central. Pris 75,- kr. 
Tilmelding på Borgen, FACEBOOK eller til Meta på tlf. 3054 6815,  
senest 10. September. 
 
Den blå Oase, Sønderport 49  
mandag den 5. oktober. Samkørsel fra Borgen kl. 11,  Den blå Oase er 
et værested under Blå Kors i Aabenraa. Vi starter med en kort andagt  
kl. 11.30 og spiser middag kl. 12.00. Stegt flæst med persillesovs 
Derefter er den en kort rundvisning og vi slutter med kaffe. Pris 50,- kr. 
Tilmelding på Borgen, FACEBOOK eller til Konny på tlf. 2011 9260,  
senest den 27. September.  
 
Foredrag om Islamisk stat og radikalisering i Danmark 
torsdag den 5. november kl. 15.00.  Ifølge Politiets Efterretnings- 
tjeneste kommer den største terrortrussel mod Danmark fra militant 
islamisme, heriblandt hjemvendte IS-krigere. Hvem er de 21 kvinder fra 
Danmark, der tog til Syrien, hvem er de 67 hjemvendte syrienskrigere 
og hvordan skaber vi en bedre integration.  
Foredrag med journalist Deniz Serinci.  Kaffe og kage 25,- kr.  
Tilmelding på Borgen, på FACEBOOK eller til Konny på tlf. 2011 9260, 
senest den 30. oktober. 
 
Julefrokost 
lørdag 21. november kl. 13.00, årets sidste arrangement på Borgen i 
Stubbæk. Kom og vær med til et par hyggelige timer. Pris 100,- kr.  
Der er max plads til 52 personer. 
Tilmelding på Borgen, på FACEBOOK eller til Konny på tlf. 2011 9260, 
senest 15. November,  
 
 
Jf. Persondataloven skal Seniorklubben oprette medlemslister,  
der indeholder navn og adresser på alle medlemmer. 
Medlemslisterne opbevares hos kassereren. 
Ved udmelding af foreningen slettes oplysningerne efter et år. 

 

 
Faste ugentlige aktiviteter på Borgen 
 
Mandag                                  
kl. 13.30-17.00                  Kortspil  
 Kontakt: Lilly Christensen - tlf. 7461 3780 
Tirsdag:        
kl. 09.00-11.30    Knipling 
  Kontakt: Tove Lildholdt - tlf. 7466 2539 
 
Kl. 09.45  Gåtur i skoven  
  Kontakt: Hans Holt  4035 4943 
 
kl. 14.00-16.00       Petanque, dart og andre sjove spil 
  Bare mød op! 
Onsdag:   
Kl. 10-11.30  Stolegymnastik/balance 
  Bare mød op, der afsluttes med kaffe. 
 
Kl. 14.00-16.30 Sy/strikkeklub mødes i lige uger. 
  Kontakt: Bodil Petersen - tlf. 3013 3241 
Torsdag:   
Kl. 11-12  Bowling  
  Industrivej 8 i Aabenraa 
  Kontakt: Konny Lorenzen - tlf. 2011 9260 
Fredag:   
10.00-12.00  IT-cafe - sidste fredag i måneden tilbyder 
   Ældresagen hjælp til IT på Borgen. 
 
 

 
 

 
 



Arrangementskalender 2020 
Hør om fremtidsfuldmagter 
mandag den 20. januar kl. 15.00. Vi starter med kaffe og hører derefter 
om hvordan vi kan oprette en fremtidsfuldmagt eller et testamente, og  
dermed selv bestemme, hvem der skal varetage vores interesser, hvis vi 
ikke længere kan selv. Anneliese Reichwald og Claus Plum.  
Kaffe og kage 25,- kr. 
Tilmelding på Borgen, FACEBOOK eller til Ingrid på tlf. 5176 1410,  
senest den 10. Januar. 
 
Mediehuset i Aabenraa  
torsdag den 20. februar kl. 19.00 Samkørsel fra Borgen kl. 18.45. 
Lokalredaktør Bjarne Bentsen viser rundt i mediehuset. Efter 
rundvisningen er der kaffe og kage. Pris 25,- kr. 
Tilmelding på Borgen, FACEBOOK eller til Bjarne på tlf. 4033 4161,  
senest den 13. februar. 
 
Generalforsamling  
torsdag den 27. februar kl. 19.00 
Efter generalforsamlingen er der kaffe og foredrag, hvor  
Niels Rossen viser billeder og fortæller om det gamle Ensted sogn.   
Foredraget varer ca. 1,5 time. Gratis kaffe og kage og ingen tilmelding. 
 
Ost og vin 
fredag den 27. marts kl.18.30  
Der serveres forskellige oste, frugt og brød, sammen med de                    
5 forskellige vine vi skal smage. Varighed ca. 2 ½ time, pris 160,- kr. 
Tilmelding på Borgen, FACEBOOK eller til Kirsten på tlf. 5122 3816,  
senest 18. marts. 
  
Mad og måltider  
22. april og 29. april kl. 12.30 – 14.30. Samkørsel fra Borgen kl. 12.15. 
”Mad og Måltider” er Aabenraa Kommunes kommunale køkken, hvor 
der dagligt laves mad til 1000 mennesker. Nøgleordene er kvalitet, 
friske råvarer, sønderjyske traditioner og den gode smag.  
Tilmelding på Borgen, på Facebook eller til Lilly på tlf. 7461 3780,  
senest 15. april. 

 
Udflugt til Gråsten Slot  
onsdag den 13. maj kl. 11.15. Samkørsel fra Borgen kl. 10.45. 
Vi skal på en guidet tur rundt i slotskirken, slotshaven og forhåbentlig 
kan vi også se den nye kongelige køkkenhave. Pris 50,- kr. 
Efter besøget ved Gråsten Slot tager vi til Det gamle Rådhus i Gråsten, 
hvor menuen står på æggekage. Pris inkl. en genstand 150,- kr.  
Tilmelding på Borgen, FACEBOOK eller til Konny på tlf. 2011 9260,  
senest 4. maj.  
 
Grillfest på Borgen 
fredag den 19. juni kl. 14.00. Der er kaffe på kanden fra kl. 14 og masser 
af muligheder for forskellige aktiviteter i løbet af eftermiddagen. 
Grillen bliver startet kl. 17, hvorefter vi spiser og hygger os sammen. 
Pris: 90,- kr. 
Tilmelding på Borgen, FACEBOOK eller til Kirsten på tlf. 5122 3816,  
senest 12. juni. 
 
Udflugt til Langeland  
tirsdag den 18. august kl. 07.00 - fra Forsamlingshuset. 
Vi kører i bus til Langeland og vores guide vil vise os seværdighederne 
på øen. Der er morgenmad i bussen, middag og eftermiddagskaffe på 
Langeland, inden vi kører mod Bøjden og sejler til Fynshav.  
Forventet hjemkomst kl. 19.00. Samlet pris 325,- kr. 
Tilmelding på Borgen, FACEBOOK eller til Kirsten på tlf. 5122 3816,  
senest 12. juni. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Følg os på FACEBOOK: Ensted sogns seniorklub 

 


