
 
 

  

Løjt Sogns Pensionistforening 

Aktiviteter 2022 

 

 

Fire dages busudflugt til Nordjylland, Skagen og Læsø 

Sommerudflugt - Landegrænsen på kryds og tværs 

Sensommerudflugt til Klægagergård i Ballum 

Temadag om demens 

Virksomhedsbesøg på Toftlund Kartoffelmelsfabrik 

Adventshygge 

Juletur til Tivoli i København 

 

www.lojtpensionistforening.dk 
Formand Birger Thomsen   28 55 03 25   lyntryk@mail.dk 

Navn Telefon Mail 

Formand  
Birger Thomsen 

28 55 03 25 lyntryk@mail.dk 

Næstformand 
Bente Jensen 

30 68 66 74 kok@bbsyd.dk 

Sekretær 
Birgit Hansen 

20 43 72 13 hviid07@stofanet.dk 

Kasserer 
Annie Petterson 

22 20 85 81 annie.petterson@privat.dk 

Bestyrelsesmedlem 
Ulla  
Kasperek-Pedersen 

23 64 78 04 maul@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem 
Kaj V. Sørensen 

51 14 79 12 kvs1413@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem 
Bente Hansen 

22 59 24 10 kromai81@outlook.dk 

Suppleant  
Ejgild Lund 

22 11 82 46 mail@ejgildlund.dk 

Suppleant  
Ellen Ross Rasmussen 

21 41 16 23 
ellenrossrasmussen 
@yahoo.dk 
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Bestyrelsen 

mailto:lyntryk@mail.dk
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Arrangementer i 1. halvår 2022 - I 

Onsdag den 19. januar 19.00:  
Sindelagsfølelser på godt og ondt 
Foredrag ved Lars Therkelsen i forsamlingshuset. Et foredrag 
om hvordan befolkningen i Sønderjylland efter genforenin-
gen havde det med at blive danskere, og om relationerne 
mellem dansk- og tysksindede. Specielt forholdene i og om-
kring Løjt. 
Foredraget varer 2 x 45 min. I pausen serveres kaffe og en 
bolle med ost. 
Gratis. Tilmelding senest onsdag 12. januar 2022. 

Lørdag den 26. februar kl. 12.00: Forårsspisning 
I forsamlingshuset. Lækker frokostanretning fra Superbrug-
sen. Underholdning ved Birgitte Lysemose. 
Pris kr.: 200,-.  Tilmelding senest mandag 21. februar 2022. 

Torsdag den 10. marts kl. 14.00: Generalforsamling 
Vi mødes i forsamlingshuset. 
Kl. 14-15 er der foredrag ved Gert Jensen, som er tidligere 
gartner ved Gråsten Slotsgartneri. 
Kl. 15-15.30 Kaffe og kage 
Kl. 15.30 Generalforsamling 
Gratis – ingen tilmelding. 

Onsdag den 20. april kl. 14.00: Temadag om demens   
I forsamlingshuset. Temadagen er for alle pensionister i kom-
munen. Der serveres kaffe og kage. 
Gratis. Tilmelding senest tirsdag 12. april 2022 

 

 
Demenssymbolet – en håndsrækning 
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Fast månedsprogram 2022 

Syng sammen 
Onsdag i ulige uger,  

kl. 14:00 – 16:00. 

Fra 19/1-13/4 og fra 17/8-7/12. 

Start 19. januar 2022. 

Vi mødes i forsamlingshuset.  

Kontakt: 

Dorthe Jessen tlf. 2961 9754. 

Knipling 
Onsdag i lige uger (ikke juni, juli 

og august), kl. 14.30-16.30. 

Start 12. januar 2022. 

Vi mødes i forsamlingshuset.  

Vi knipler 5 gange før jul og 5 

gange efter. Der er plads på hol-

det. Kontakt: 

Lene Hansen tlf. 3052 7703. 

 

 

 

Maddag 
Første tirsdag i hver måned kl: 

18.00-21.20.  

Start 4. januar 2022. 

Vi mødes i forsamlingshuset. Vi 

er 4 faste hold, som skiftes til at 

lave almindelig daglig mad. Vi 

synger en sang, spiser 2 retter 

mad. Derefter spiller nogle kort 

og terningspil, andre snakker. 

Der sluttes med kaffe/te og kage 

samt endnu en sang. Mad: 60 kr. 

Der er plads til 40 deltagere. Ved 

afbud fra en fast deltager, ringes 

der til én fra ventelisten, som p.t. 

er på 6.  

Kontakt:  

Birger Thomsen tlf. 2855 0325. 

Pakkelotto 
Første torsdag i hver måned 

(ikke i juli), kl. 14:00 – 16:00.   

Start 6. januar 2022. 

Vi mødes i forsamlingshuset. 

Hver deltager medbringer en 

pakke til en værdi af 25 kr. Vi 

spiller og drikker kaffe. 6 kort: 20 

kr.-, kaffe: 5 kr. Vi har selv kop og 

kage med.  

Kontakt: 

 Dorthe Jessen, tlf. 2961 9754. 

 

 

Billard 
Mandag i ulige uger kl. 14.30-

16.30 og kl. 16.30-18.30. 

Start 3. januar 2022.  

Vi spiller i skolens SFO2  lokaler     

Kontakt: 

Birger Thomsen tlf. 2855 0325. 

 

 

Læsekreds 
Vi mødes i forsamlingshuset 

hver 6. uge kl. 9.30-11.30. 

Kontakt: 

Kirsten Thomsen tlf. 4140 7944. 

 

 

 

Medlemskab 

Alle, der modtager pension eller 

er fyldt 55 år, kan blive medlem-

mer. Du kan melde dig ind via 

www.lojtpensionistforening.dk 

eller kasserer Annie Petterson 
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Arrangementer i 2. halvår 2022 - I 

Torsdag den 25. august kl. 10.30:  
Sensommerudflugt til Klægagergård 
Afgang fra Løjt Forsamlingshus kl. 10.30 og fra Folkehjem i 
Aabenraa kl. 10.45. Turen går til Klægagergård i Ballum, som 
i 2017 blev kåret som Danmarks smukkeste gård. Her får vi 
frokost. 

 
Herefter en guidet tur i området med Christian fra Klægager-
gård som guide. Vi afslutter med kaffe og brødtorte på går-
den. Hjemme igen kl. ca. 17.00. 
Pris kr. 300,-.  Tilmelding senest onsdag 10. august 2022. 

Sidst i september:  
Virksomhedsbesøg på Toftlund Kartoffelmelsfabrik 
Kør-selv tur. Vi kan desværre ikke pt. fortælle om dato og 
klokkeslæt, som afhænger helt af fabrikkens produktionsfor-
hold. Vi informerer nærmere, så snart vi kan. 
NB. Turen er ikke egnet for gangbesværede. 

Torsdag den 13. oktober kl. 19.00:  
Pensionistlotto for vores medlemmer 
Vi mødes i forsamlingshuset til vores populære lotto og ame-
rikansk lotteri med mange flotte gevinster. 
1 kort koster kr. 10,- og 6 kort kr. 50,-. Ingen tilmelding. 
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Arrangementer i 2. halvår 2022 - II 

Torsdag den 24. november kl. 18.00: Julefrokost 
Maden er fra Restaurant Knapp. Vi mødes i forsamlingshuset. 
Underholdning ved Claus Søberg. 
Pris kr. 300,-. Tilmelding senest tirsdag 15. november 2022. 

Onsdag d. 30. november kl. 14.00: Adventshygge 

Kaffebord og underholdning i Konfirmandhuset sammen med 
Menighedsrådet. 
Tilmelding senest mandag 21. november 2022. 

Onsdag og torsdag den 7. og 8. december: 
Juletur til Tivoli i København 
Afgang fra Aabenraa kl. 8.00 og fra Løjt Kirkeby kl. 8.15. 
Kaffe og rundstykker undervejs. På vejen kører vi til Roskilde 
Domkirke og får en guidet rundvisning. Efter indtjekning på ho-
tel er der tid på egen hånd til f.eks. en tur på Strøget. Om afte-
nen går turen til et julepyntet Tivoli, hvor vi mødes ved indgan-
gen kl. 17.00 også for at spise aftensmad sammen.  

 
Den 8. december er der tid på egen hånd, indtil afgang hjem 
mod Løjt kl. ca. 14.00. Hjemme igen kl. ca. 18.00. 
Pris kr.: 1750,- i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse  
kr. 650,-. Tilmelding senest tirsdag 15. november 2022. 
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Fast ugeprogram 2022 
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Arrangementer i 1. halvår 2022 - II 

Onsdag den 18. maj kl. 14.00:  Pensionistgudstjeneste 
Vi mødes i Løjt Kirke med efterfølgende kaffe i Konfirmand-
huset. Ingen tilmelding. 

22. - 25. maj 2022: Fire dages bustur til Nordjylland, Ska-
gen, Læsø og Nordsøakvariet 
Tilmelding til Birgit Hansen på tlf. 20 43 72 13  
eller mail til hviid07@stofanet.dk.  
Pris: kr. 4349,-. Tilmelding efter først til mølle princippet. 
Tillæg for enkeltværelse kr. 800,- 

Torsdag den 2. juni kl.  9.30:  
Sommerudflugt - Landegrænsen på kryds og tværs 
Afgang fra Løjt forsamlingshus kl. 9.30 og fra Folkehjem i 
Aabenraa kl. 9.45.  HUSK PAS! 
Turen går fra vest til øst og krydser grænsen et væld af gange 
fra Margrethekogen til Skomagerhus. Rejseleder er Torben 
Ølholm, som også står for spændende forplejning undervejs 
på hele turen, inklusiv kaffe og brødtorte. 
Hjemme igen kl. ca. 18.00 
Pris kr.: 450,-. Tilmelding senest 20. maj 2022. 

Torsdag den 30. juni kl. 14.30: Midsommerfest 
I forsamlingshuset. Vi starter med kaffe og kage. Bagefter 
serveres helstegt pattegris med salatbar og flødekartofler fra 
Strand Cafeen. Underholdning ved Bamse Madsen. 
Pris kr. 250,-. Tilmelding senest 20. juni 2022. 

Tilmelding til alle arrangementer, bortset fra 4 dages turen, 
skal ske på hjemmesiden www.lojtpensionistforening.dk eller 
til Bente Hansen tlf. 2259 2410 eller mail: 
kromai81@outlook.dk. 

Deltagere i foreningens arrangementer skal være selvhjulpne eller have 
en hjælper med, som dog ikke behøver at være medlem af pensionistfor-
eningen, men som skal betale deltagergebyr. 
 

Petanque 

Hver tirsdag kl. 9:30 – 12:00 

Start:  4. januar 2022. 

Vi mødes ved Ældrecenteret. 

Kugler kan lånes. 

Kontakt: 

Aage Hansen, tlf. 6048 1120. 

Birthe Lauritzen, tlf. 2913 1944. 

 

Krolf 

Hver mandag kl. 19:00 
Hver onsdag kl. 9:30 
Hver onsdag kl. 14:00 
Start 3. januar 2022. 
Vi mødes ved Ældrecenteret. 
Køller og kugler kan lånes. Der er 
to baner á 12 huller. 
Kontakt: 
Aage Hansen, tlf. 6048 1120. 

 

Håndarbejdscafé 

Hver mandag kl. 10:00 – 11:30   

Start 3. januar 2022.  Ikke i juli. 

Vi mødes i forsamlingshuset.  

Der strikkes, sys eller hvad man 

nu har gang i. Vi hygger, snakker, 

arbejder og drikker kaffe/te, som 

kan købes for 5 kr. pr. gang. 

Kontakt: 

Dorthe Jessen tlf. 2961 9754. 

Clara Kirsch, tlf. 3025 7414. 

 

Porcelænsmaling 
Hver tirsdag, kl. 8:30 - 11:00 

Start 11. januar 2022. 

Ikke i juli måned. 

Vi mødes i forsamlingshuset. In-

gen undervisning, men ved fæl-

les hjælp og gode ideer laves 

mange fine ting. 

Kontakt: 

Alice Olufsen tlf. 5176 0034. 

Kortspil 
Hver fredag, kl. 13:00 - 17:00. 

Start 7. januar 2022, ikke i juli 

og august måneder.   

Vi mødes i forsamlingshuset. 

Skat og andet. Er I et hold, så 

bare kom. Kaffe kan købes. 

Kontakt: 

Helge Hansen tlf. 2255 0226. 

IT-café 
Hver mandag, kl. 13:00-14:30 – 

dog ikke i maj, juli, august må-

ned samt december.  

Start 10. januar 2022. 

Vi mødes i forsamlingshuset. 

Bl.a. mail, e-boks, Borger.dk, 

men også mulighed for introduk-

tion til skriveprogrammet Word, 

regnearket Excel samt billedbe-

handling. 

Kontakt: Eva Høi Christensen, 

 tlf. 2033 7637. 

Ejgild Lund tlf. 2211 8246. 

Bente Hansen tlf. 2259 2410. 

http://www.lojtpensionistforening.dk/
mailto:kromai81@outlook.dk

