
 

 

Seniorklubbens bestyrelse:    
 
 
Formand:  Konny Lorenzen 2011 9260 
  konny.lorenzen@gmail.com  
 
Næstformand: Kjeld Sørensen 5013 7484  
  buen284@gmail.com 
 
Sekretær:  Eva Gammelgaard 2178 1305 
  ecg@evagammelgaard.dk   
 
Kasserer:  Kirsten Petersen 5122 3816 
  kirstenmpetersen@icloud.com  
  

Bjarne Horsbøll 4033 4161 
  horsboll@webspeed.dk   
 
  Gitte Jakobsen 2483 8521 
  g_jakobsen@godmail.dk 
 
  Boy C. Damm 2977 1101 
  boycdamm@gmail.com  
   
Suppleanter:  Meta Holt  3054 6815 
  metaholt140@gmail.com  
  
  Helge Kejser  2327 3767 
  helgekejser@gmail.com   
 
       

 

Følg os på FACEBOOK -                                                                          
 

Ensted sogns Seniorklub 
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Program 2023 

 
Ensted sogns seniorklub har lokaler på Borgen, Byvænget 6, Stubbæk 

 
Er du borger i Aabenraa Kommune, og fyldt 55 år eller modtager du pension, 
kan du blive medlem af seniorklubben. 
For nærmere information og evt. indmelding i Ensted sogns seniorklub 
opfordres du til at kontakte et medlem af bestyrelsen. 
 
Kontingent for 2023 er 75,00 kr.  
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, medlemsmøder m.m. med 
samme målgruppe. 
 

Betaling for arrangementer foregår på følgende måde: 
Overførsel på bank: 7910-0001550477 
MobilePay:  6220DT  
Kontant til kasserer: Kirsten Petersen 

  
Tilmelding til udflugterne, fællesspisning, julefrokost og grillfest er 
bindende efter sidste tilmelding. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Har du lyst til at bidrage med gode ideer eller nye tiltag, så kontakt 
formanden for seniorklubben. 
Øvrige arrangementer på Borgen i 2023 
 
 

Sommer i by: Torsdag den 4. maj 2023 
Denne dag kan vi opleve dagplejebørnene og de yngste skolebørn bringe 
”Sommer i by”. 
Kom forbi på Borgen og vær med til at bakke op om denne festlige 
tradition. Tidspunktet bliver meldt ud på opslagstavlen på Borgen. 
 
 
Juleklip på Borgen:  
I slutningen af november (uge 46) kommer 0-klasserne på besøg på 
Borgen. Sammen laver vi julepynt til Borgen, og jule-hygger sammen med 
børnene. Dato bekendtgøres på Borgen. Bedsteforældre er velkomne. 
 
 
Fællesspisning på Borgen:  
Vi har planlagt fællesspisning den 3. torsdag i måneden 
kl. 18.00 på følgende datoer:  

 

- torsdag den 19. januar  - torsdag den 21. september 
- torsdag den 16. februar  - torsdag den 19. oktober 



 

 

- torsdag den 16. marts  - julefrokost den 2. december 
- torsdag den 20. april   
 

Pris for fællesspisning: 75,- kr.  
Tilmelding på opslagstavlen på Borgen eller hos Konny på tlf. 20119260, 
senest en uge inden arrangementet. 
 
 
Fællessang på Borgen: 
Vi samles til fællessang onsdage kl. 14.00 på følgende datoer:        
 

- onsdag den 18. januar  - onsdag den 10. maj  
- onsdag den 1. februar       - onsdag den 13. september       
- onsdag den 15. marts         - onsdag den 11. oktober 
- onsdag den 12. april  - onsdag den 22. november   
 
Vi afslutter med kaffe og kage, pris 25,- kr.   
Alle er velkomne. 
Sommerudflugt til Ærø 
Tirsdag den 15. august kl. 07.30  
fra Forsamlingshuset. 
Vi starter i Ærøskøbing hvor guiden  
stiger på bussen. Vi se flaske-Peters  
samling af flaskeskibe, derefter 
fortsætter vi til Marstal.  Undervejs  
kører vi forbi de berømte badehuse, Vi spiser frokost i Marstal,  
og derefter er der mulighed for at gå lidt rundt i Marstal, eller man kan 
besøge Marstal Søfartsmuseum. Næste stop er St. Rise, hvor vi ser Ærø 
Bryggeri inden vi slutter dagen med at se Bregninge Kirke.  
Pris: 350,- kr. Tilmelding på opslagstavlen på Borgen eller til Kirsten  
på telefon 5122 3816, senest den 8. august.  
 
Krogs-Grønt – Din online gårdbutik  
Tirsdag den 12. september kl. 14.00, samkørsel fra Borgen kl. 13.15 

Kom tæt på livet hos en moderne gartner og se hvordan de mange 
Kroghs Grønt specialiteter bliver fremstillet. 
Pris 100,- kr. – rundvisning, smagsprøver, kaffe og boller 
Tilmelding på opslagstavlen på Borgen, eller til Gitte på tlf. 2483 8521, 
senest den 4. september.  
 
 

Andels-Kartoffelmelsfabrikken i Toftlund 
Torsdag den 5. oktober kl. 15.00 - samkørsel fra Borgen kl. 14.15 
Verdens mest moderne og energieffektive kartoffelmelsfabrik ligger i 
Toftlund. Fabrikken har med etableringen af et helt nyt og topmoderne 
anlæg gjort sin produktions kapacitet to en halv gange større  
Pris: 50,- kr. Tilmelding på Borgen, eller til Boy på tlf. 2977 1101 
senest den 27. september. 
 
 
 

Julefrokost 
Lørdag den 2. december kl. 12.30, årets sidste arrangement på Borgen.  
Kom og vær med til et par hyggelige timer sammen.  
Pris 125,- kr.  
Tilmelding på opslagstavlen på Borgen eller til Eva på tlf. 2178 1305, 
senest den 11. november.  
 
Faste ugentlige aktiviteter på Borgen 
 
 
 
 

Mandag   
Kl. 14.00-16.00 IT- selvhjælpskursus – mødes i ulige uger 

I mandagsklubben lærer vi af hinanden, og 
gentager gerne. 
Kontakt: Kirsten Petersen - tlf. 5122 3816  

Tirsdag:        

Kl. 09.00-11.30    Knipling 
  Kontakt: Tove Lildholdt - tlf. 7466 2539 
 



 

 

Kl. 09.45  Gåtur i skoven (for mænd) 
  Kontakt: Hans Holt 4035 4943 
 
Kl. 14.00-16.00       Petanque, dart og andre sjove spil 
  Bare mød op! 

 

Onsdag:   
Kl. 10.00-11.30 Stolegymnastik/balance 
  Bare mød op, vi afsluttes med kaffe. 
 
Kl. 14.00-16.30 Sy/strikkeklub - mødes i lige uger. 
  Kontakt: Bodil Petersen - tlf. 3013 3241 

 

Torsdag: 
Kl. 11.00-12.00 Bowling på Industrivej 8 i Aabenraa 
  Kontakt: Boy C. Damm - tlf. 2977 1101 
   (Gratis at deltage, bowlingsko kan lejes) 
 
 
 
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.    
Arrangementskalender 2023 
 
Brætspil  
Mandag den 9. januar, kl. 15.00  
Som noget nyt introducerer vi i år brætspil i klubben. 
Vi mødes, spiller forskellige brætspil og finder ud af om der er interesse 
for at gentage/videreføre denne aktivitet på Borgen. 
Kontakt: Eva Gammelgaard – tlf. 2178 1305 
 
Foredrag  

Mandag den 23. januar, kl. 14.00 
Dorit Alminde Bendtsen fortæller om livet på en boreplatform.  
Man skal kunne tåle adskillelse fra sine kære og tage blæst, kulde, støj og 
minimale pladsforhold i stiv arm. Det er en livsstil at arbejde offshore på 
en boreplatform, men også fordele som godt kollegaskab og lange ferier. 
Pris: 25,- kr. for kaffe og kage. 
Tilmelding på Borgen eller til Konny på tlf. 2011 9260 
senest den 16. januar. 
 
Generalforsamling  
Torsdag den 9. februar, kl. 19.00 
Efter generalforsamlingen byder vi på kaffe og det lille sønderjyske 
kaffebord og vi ser frem til hyggeligt samvær, med en generel drøftelse af 
ønsker og forventninger til klubben. 
Alle er velkomne. 
  
 Frøslev Træ A/S 
Tirsdag den 7. marts, kl. 14.00 - samkørsel fra Borgen kl. 13.30.   
Frøslev er en af Danmarks største leverandører af træ til byggeriet. De 
kan levere mere end 1000 kombinationsmuligheder af træprofiler. 
 
 
 
 
 
 
Frøslev Træ byder på kaffebord. 
Tilmelding på opslagstavlen på Borgen eller til Bjarne på tlf. 4033 4161,  
senest den 27. februar. 
 
 
 

 
 
 



 

 

Udflugt til Gram Slot  
Tirsdag den 25. april, kl. 13.30 
samkørsel fra Borgen kl. 12.30 
Vi starter med en rundvisning   
på Gram Slot,  
varighed ca. 1 ½ time. 
Slottet har eksisteret siden 1200-tallet. Middelalderborgen hørte indtil 
1317 til kongens private besiddelser, og har siden haft adskillige skiftende 
ejere. Efter rundvisningen er der eftermiddagskaffe på slottets cafeteria. 
Pris: 150,- kr.  
Tilmelding på Borgen eller til Gitte på tlf. 2483 8521 senest den 16. april. 
 
 
Udflugt til Marsktårnet i Skærbæk  
Onsdag den 10. maj – samkørsel fra Borgen kl. 13.30 
Marsktårnet er et 25 meter højt udsigtstårn. Ved gode vejrforhold kan 
man se helt til Esbjerg, Fanø og Rømø fra den store udsigtsplatform. 
Marsktårnet åbnede 22. juli 2021. Der er elevator i tårnet. 
Pris: 150,- kr. for entre + kaffe og kage på Ballum Slusekro. 
Tilmelding på Borgen eller til Bjarne på telefon 4033 4161  
senest den 4. maj. 
 
 
 

Grillfest på Borgen 
Fredag den 16. juni kl. 14.00. Vi starter med eftermiddagskaffen og 
derefter er der forskellige aktiviteter i løbet af eftermiddagen. 
Grillen bliver startet kl. 17.00, hvorefter vi spiser og hygger os sammen.  
Pris: 100,- kr. Tilmelding på Borgen eller til Gitte på telefon 2483 8521 
senest den 10. juni. 
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