
 
 

  

Løjt Sogns Pensionistforening 

Aktiviteter 2023 

 

Foredrag og udflugter 

Sommerfest og julefrokost 

Busture 

Pensionistgudstjeneste og adventshygge 

Uge- og månedsprogram 

 

www.lojtpensionistforening.dk 
Formand Ellen Ross Rasmussen   2141 1623  formand@lojtpensionistforening.dk 

Navn Telefon Mail 

Formand  
Ellen Ross Rasmussen 

2141 1623 
formand@ 
lojtpensionistforening.dk 

Næstformand 
Bente Jensen 

3068 6674 
naestformand@ 
lojtpensionistforening.dk 

Sekretær 
Ejgild Lund 

2211 8246 
sekretaer@ 
lojtpensionistforening.dk 

Kasserer 
Annie Petterson 

2220 8581 
kasserer@ 
lojtpensionistforening.dk 

Bestyrelsesmedlem 
Karl Erik Matthiesen 

5132 2951 
ak.matthiesen@ 
hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem 
Kaj V. Sørensen 

5114 7912 kvs1413@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem 
Bente Hansen 

2259 2410 
kromai81@outlook.dk 
 

Suppleant  
Preben Dideriksen 

5328 6573 
jytteogpreben@ 
stofanet.dk 
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Bestyrelsen 

Tilmelding og betaling 

Betaling ved tilmelding til arrangement, beløbet kan returneres 

ved afmelding inden sidste tilmeldingsfrist. 

Betalingsoplysninger:  

Bankkonto: 7930 1220921 eller MobilePay: 85 55 68. 

Tilmelding til alle arrangementer skal ske på hjemmesiden 

www.lojtpensionistforening.dk eller til Bente Hansen på 

tlf. 2259 2410 eller mail: tilmelding@lojtpensionistforening.dk 

Deltagere i foreningens arrangementer skal være selvhjulpne 

eller have en hjælper med, som ikke behøver at være medlem 

af pensionistforeningen, men som skal betale deltagergebyr. 
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Arrangementer i 2023 - I 

Torsdag, den 2. februar kl. 14.00 – ca. kl. 16.15:  
Da jeg kom til Sønderjylland 
Foredrag ved sognepræst Johannes Gjesing, Gram, i forsam-
lingshus. Der serveres kaffe med kage i pausen. 
Pris kr. 100. Tilmelding senest 19. januar 2023. 
Min 40 – max 80 deltagere. 

Lørdag, den 25. februar kl. 12.00: Forårsspisning 
I forsamlingshuset. Lækker frokostplatte fra SuperBrugsen. 
Underholdning ved Birgitte Lysemose. Er I flere, der vil sidde 
sammen, så kontakt Bente Hansen på 2259 2410. 
Pris kr.: 200.  Tilmelding senest 14. februar 2023. 
Min 40 – max 80 deltagere. 

Torsdag, den 9. marts kl. 14.00- ca. kl. 16:  
Generalforsamling 
Vi mødes i forsamlingshuset. Her vil vi tage en tur rundt i vo-
res egen forening med tovholderne for de aktiviteter, der er i 
gang, og hvad der ellers sker i foreningen. Efter kaffepausen 
med kaffe og brødtorte afholder vi generalforsamlingen. 
Gratis – ingen tilmelding. 

Torsdag, den 23. marts kl. 14.00 – ca. kl. 16.00: 
Temadag med repræsentant/er fra Aabenraa kommune 
Med den ældre/pensionisten som udgangspunkt vil der blive 
sat fokus på forskellige behov i hjemmet og evt. overgang til 
anden boform. Også emnet den pårørende vil blive taget op. 
Der vil være oplæg, ligesom der vil blive tid til spørgsmål. 
Temadagen er for alle interesserede. 
Gratis. Tilmelding senest 13.marts 2023 
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Fast månedsprogram 2023 

Syng sammen 
Onsdag i ulige uger,  

kl. 14.00 – 16.00. 

Fra 18/1-17/5 og fra 16/8-6/12. 

Start 18. januar 2023. 

Vi mødes i Krostuen.   

Kontakt: 

Dorthe Jessen tlf. 2961 9754. 

 

Knipling 
Onsdag i lige uger (ikke juni, juli 

og august), kl. 13.30-16.00. 

Start 11. januar 2023. 

Vi mødes i Krostuen.  

Vi knipler 5 gange i foråret og 5 

gange i efteråret. Der er plads på 

holdet. Kontakt: 

Lene Hansen tlf. 3052 7703. 

 

 

 

Maddag 
Første tirsdag i hver måned kl: 

18.00-21.00.  

Start 3. januar 2023. 

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: 75 kr. 

Der er plads til 40 deltagere. Ved 

afbud fra en fast deltager, ringes 

der til én fra ventelisten. 

Kontakt:  

Birger Thomsen tlf. 2855 0325. 

Pakkelotto 
Første torsdag i hver måned 

(ikke i juli), kl. 14.00 – 16.00.   

Start 5. januar 2023. 

Vi mødes i Krostuen.  

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 16. januar 2023.  

Vi spiller i skolens SFO2  lokaler     

Kontakt: 

Birger Thomsen tlf. 2855 0325. 

. 

 

Læsekreds 
Vi mødes i Krostuen 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 mail til kasserer@lojtpensi-

onistforening.dk 

 



 

  

 
Arrangementer i 2023 - III 

Torsdag, den 8. juni kl. 9.30 – ca. kl. 17.00:  
Sommerudflugt  
Dagstur til Glad ZOO i Lintrup med rundvisning, hvor vi også 
spiser frokost. Derefter kører vi videre og besøger Museum 
Jacob Riis i Ribe. Der serveres kaffe, inden vi kører hjem. 
Pris kr. 350. Tilmelding senest 26. maj 2023. 
Min 40 – max 80 deltagere. 

Torsdag, den 22. juni kl. 14.30: Midsommerfest 
Vi mødes i forsamlingshuset og starter med kaffe og kage. 
Underholdning med ”Revyens genklang” v/ Birgitte Antonius 
og John Skou. Helstegt pattegris fra Kokkens Umami v. Peter 
Jørgensen. Er I flere, der vil sidde sammen, så kontakt Bente 
Hansen på 2259 2410. 
Pris kr. 275. Tilmelding senest 14. juni 2023. 
Min 40 – max 80 deltagere. 

Torsdag, den 24. august kl. 8.30 – kl. 17.00:  
Sensommerudflugt 
Vi tager med færgen til Nordals, hvor første besøg er hjem-
stavnsgården Jollmanns gård. Videre herfra til Als Kloster, 
hvor vi skal spise frokost og dagens sidste besøg er Nydam-
båden ved Sottrupskov. Her snakker vi med de frivillige, der 
driver projektet. Medbragt kaffe nydes inden hjemturen. 
Pris kr. 350. Tilmelding senest 14. august 2023. 
Min 40 – max 50 deltagere. 

Torsdag, den 28. september kl. 13.30 – ca. kl. 16.30: 
Kør selv tur – Knivsbjerg. Vi mødes ved forsamlingshuset kl. 13 
og fordeler os i bilerne. Kulturhistorisk Zentrum. Der er rundvis-
ning på Knivsbjerg. De, der kører direkte til Knivsbjerg, bedes 
oplyse dette ved tilmeldingen. Pris kr. 50, dækker kaffe med 
kage. Tilmelding senest 10. september 2022. Min 15 – max 30 
deltagere. Terrænet er ikke egnet for gangbesværede 
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Arrangementer i 2023 - IV 

Torsdag, den 12. oktober kl. 19.00:   
Pensionistlotto kun for vore medlemmer 
Vi mødes i forsamlingshuset til vores populære lotto og ame-
rikansk lotteri med mange flotte gevinster. Baren er åben, og 
der kan købes kaffe i pausen. Dørene åbnes kl. 18.00. 
Ingen tilmelding. 

Torsdag, den 23. november kl. 18.00: Julefrokost 
Maden er igen i år fra Restaurant Knapp. Vi mødes i forsam-
lingshuset. Musik ved Daniel Søberg. Er I flere, der vil sidde 
sammen, så kontakt Bente Hansen på 2259 2410. 
Pris kr. 350. Tilmelding senest 9. november 2023. 
Min 40 – max 80 deltagere. 

Torsdag, den 30. november kl. 14.00:  
Adventshygge 
Kaffebord og underholdning i Konfirmandhuset sammen 
med Menighedsrådet.  
Gratis. Tilmelding senest 20. november 2023. 
Max 100 deltagere. 

Lørdag den 2. december kl. 9.30 – ca. kl. 18.00: 
Juletur til Egeskov slot 
Vi kører til Egeskov slot, hvor vi spiser frokost på Café Jomfru 
Rigborg. Så er der tid til ét af landets største slotsjulemarke-
der. På Egeskov Julemarked oser det af stemning, når man 
ved 100-120 markedsboder kan lade sig inspirere af alt fra 
kunsthåndværk og brugskunst til delikatesser og juledekora-
tioner, som giver inspiration til julen og gavekøb. 
Pris kr. 375. Tilmelding senest 17. november 2023. 
Min 40 – max 50 deltagere. 
I parken er der overvejende stier med hård grusbelægning, 
som kan benyttes af gangbesværede. Til tider, f.eks. efter 
længere tids regnvejr kan stierne dog blive mere bløde. 
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Fast ugeprogram 2023 Arrangementer i 2023 - II 

Torsdag, den 20. april kl. 14.00 – ca. kl. 16.15: 
 ”Der røg så det ridderkors” 
Journalist Gert Eilrich fortæller anekdoter om de kendte, of-
fentliggør yderst hemmelige arbejdsmetoder, afslører usand-
synlige historier om de royale – og underholder generelt om 
livet som studievært på DR Syd. Også efter mikrofonen er 
slukket. Der serveres kaffe med brød i pausen. 
Pris kr. 75.  Tilmelding senest 5.april 2023. 
Min 40 – max 80 deltagere. 

9. maj kl. 8.00 – 11. maj 2023 kl. ca. 18.00:  
3 dages bustur til Lolland og Sydsjælland via Fyn og Tå-
singe 
Vi ser bl.a. Elvira Madigens grav, Dodekalitten, Møns Klint, 
Holmegård Glasværks museum og meget andet. Se vedlagte 
indstik i programmet. 
Pris Kr.  3.495,00 pr. person v. min. 40 deltagere. 
Tillæg: Kr. 650,-/person for enkeltværelse (begrænset antal) 
Tilmelding senest 3. april 2023 til Pensionistforeningen. Rej-
seselskabet sender derefter opkrævning til den enkelte delta-
ger. Min 40 – max 50 deltagere. 

Torsdag, den 25. maj kl. 14.00: Pensionistgudstjeneste  
Vi mødes i Løjt Kirke med efterfølgende kaffe i Konfirmand-
huset. Gratis. Tilmelding senest 15. maj 2023. 
Max 100 deltagere. 

Lørdag, den 3. juni kl. 12.00 – kl. 14.00:  
Løjterlig lørdag – voksenfrokost i Løjthallens hal 2 
I samarbejde med Løjt IF er Pensionistforeningen med i ar-
rangementet af frokosten. Der følger flere oplysninger, når 
datoen nærmer sig, da planlægningen endnu ikke er på 
plads. Frokosten er åben for alle, ikke kun Pensionistforenin-
gens medlemmer. 
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Petanque 

Hver tirsdag kl. 9.30 – 12.00 

Start:  3. januar 2023. 

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. april 2023. 
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 9. januar 2023.  Ikke i juli. 

Vi mødes i Krostuen.  Der strik-

kes, sys eller hvad man nu har 

gang i. Vi hygger, snakker, arbej-

der 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 10. januar 2023. 

Ikke i juli måned. 

Vi mødes i Krostuen. Ingen un-

dervisning, men ved fælles hjælp 

og gode ideer laves mange fine 

ting. 

Kontakt: 

Alice Olufsen tlf. 5176 0034. 

 

Kortspil 
Hver fredag, kl. 13.00 – 17.00. 

Start 6. januar 2023, ikke i juli 

og august måneder.   

Vi mødes i Krostuen. Skat og an-

dre spil. Har du lyst til at spille i 

fællesskab med andre, så bare 

kom. Kaffe og andre drikkevarer 

kan købes. 

Kontakt: 

Helge Hansen tlf. 2342 2704. 

 

IT-café 
Hver mandag, kl. 13.00-14.00 – 

dog ikke i maj, juni, juli, august  

samt december måned.  

Start 9. januar 2023. 

Vi mødes i Krostuen. Har du 

spørgsmål uden for disse tider, 

så kontakt gerne: 

Eva Høi Christensen 

tlf. 2033 7637. 

Ejgild Lund tlf. 2211 8246. 

Bente Hansen tlf. 2259 2410 


