2023
Januar - Februar - Marts

Lis Hansen

SeniorCenter Tønder, Ribelandevej 39, 6270 Tønder
Åbningstider: mandag - torsdag 08.00 - 16.00
fredag 08.00 - 13.00.
Telf.: 74 72 16 51
E-mail: sencentoender@gmail.com
Hjemmeside: www.seniorcenter.dk

Om SeniorCenter Tønder
SeniorCenter Tønder er et af de aktivitetscentre, som Tønder Kommune stiller til rådighed for borgere over 60 år, førtidspensionister
samt borgere under 60 år, som står uden for arbejdsmarkedet. I
særlige tilfælde kan ægtefæller og andre pårørende også deltage i
aktiviteter m.v.
SeniorCenteret ledes af et Centerråd valgt på et årsmøde blandt
brugerne af huset.
De frivillige er de bærende kræfter i huset, og der er nedsat et
husråd, som består af: Inga Petersen, (Mie) Else Marie Pedersen,
Inga Lund, Sønnik Petersen og Gert Madsen. Husrådet deltager i
samarbejde med Centerrådet i løsning af alle de daglige praktiske
opgaver og i opgaverne ved større arrangementer.
Du er altid velkommen til at kontakte
medlemmerne af Centerrådet pr. telefon eller e-mail:
Tlf.
e-mail
Broder Brodersen
51 94 87 42 bb@tonderrevision.dk
(formand)

Paul Skøtt

30 54 12 34

paulskoett@paul-skoett.dk

Kirsten Winther

52 38 39 05

kswinther@bbsyd.dk

Inga Lund
Inga Petersen
Tommy Kirk
Gunhild B. Jacobsen
Svend Erik Oster
Sønnik Petersen
Ingrid Nansen
Else Marie Pedersen

30 32 10 47
42 19 68 22
61 73 75 21
60 47 06 75
20 74 84 42
25 83 01 79
25 13 53 01
51 92 31 00

kaerborg@godmail.dk
tommy_kirk@msn.com
jacobsen.gunhild@gmail.com
sveoster@gmail.com
aogspetersen@gmail.com
ingridnansen@gmail.com
miepe@post.tele.dk

(næstformand/kasserer)

(sekretær)

Skal der handles så gør det i Tønder
Støt vore annoncører De støtter os
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Forord fra formanden
Vi må konstatere, at der stadig er krig i Europa mellem to europæiske
folk. Det er et stort og dybt beklageligt civilisationstab, et tab af menneskelighed. Jeg så et billede af soldater i skyttegrav, det var ikke fra
første verdenskrig heller ikke fra anden verdenskrig, men fra krigen i
Ukraine fra december måned i 2022, vi har ikke lært af historien. Vi må
håbe at rædslerne snart får ende.
Jeg vil gerne ønske for alle vore ”kunder” og deres familie og vore
samarbejdspartnere og annoncører et lykkebringende nytår 2023.
Af dette program for de tre første måneder af 2023 fremgår det at
Vennekredsen holder generalforsamling den 15. marts 2023 kl. 14.
Jeg vil gerne opfordre alle til at melde sig ind i Vennekredsen og opfordre nye og gamle medlemmer til at betale årskontingentet på kr. 50.
Vennekredsen, i daglig tale kaldet vore venner, støtter os og støtten er
til gavn og meget glæde for vore brugere og håndsrækningen er helt
uvurderlig.
Af programmet fremgår endvidere, at SeniorCenter Tønder holder
årsmøde (generalforsamling) den 29. marts 2023 kl. 14. Det er vigtigt
at der ved mødet er et stort fremmøde, så det nye centerråd bliver
valgt ved et godt besøgt årsmøde. Det giver centerrådet legitimitet at
være valgt af en stor forsamling og det er vigtigt, når rådet skál forhandle med kommunen og andre. Hertil kommer, at det nyvalgte råd
skal konstituere sig med en ny formand. For at undgå misforståelser
så fratræder formanden efter eget ønske, uden nogen dårlig stemning
og helt uden vrede. Formanden fratræder, fordi der er andre ting han
gerne vil nå i den tid der kommer.
Valget er overstået og vi fik hvad færreste havde troet muligt en bred
regering med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, eller som
de selv siger et arbejdsfællesskab ind over midten. Det bliver spændende at iagttage hvilke reformer der prioriteres og hvad der skal gå
fri. Det bliver også spændende med den nye forsvarsminister og udmøntning af det tidligere indgået forsvarsforlig. Det åbner måske mulighed for at Tønder igen kan blive en garnisonsby, men det er måske
for meget, man har da lov at håbe.
Som alle ved har vi været ramt af Corona, med lukning af centeret i
flere og lange perioder, hvilket har betydet, at vi har haft underskud i
flere perioder, så vore reserver er skrumpet. Centerrådet ser dog fortrøstningsfuldt på fremtiden, så hvis alle betaler hvad de skal og vore
arrangementer falder i god jord og bliver godt besøgt, så tror vi at
2023 kan vende udviklingen og føre til et positivt resultat.
Fortsætter næste side
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På vegne af centerrådet og på egne vegne ønskes for alle, at vi kommer over resten af denne vinter uden at fryse for meget. At vi fortsat
kan have lys nok i pæren til at holde os orienteret om vore nære og
den store verden, så vi kan bevare det gode humør som er en af forudsætningerne til bevarelse af liv og helbred.
Tønder ultimo december 2022.
Broder Brodersen

Har du lyst
til at gå i haven?
Vi er en gruppe pensionister,
som mødes i SeniorCenterets kolonihave
bag ved 365.
Her passer vi haven med buske og blomster.
Det er til stor glæde for alle SeniorCenterets brugere.
Har du lyst til at hjælpe til, så kontakt os og aftal nærmere,
eller kom til Havemøde mandage kl. 09.30 - 11.30 i lige uger.
Start 3. april - Skulle dette have din interesse,
kontakt tovholder: Traute Tranekjær 74 73 43 89 - 29 90 07 44
Vi er aftagere af rodknolde
til Bonderoser - Pæoner
til SeniorCentrets have;
hvis nogen skulle ligge inde med sådanne,
så kontakt Traute Tranekjær.

Havemøbler søges
til SeniorCentrets Have

Ap

VESTERGADE 12 - 6270 TØNDER
TELEFON 74 72 19 04 - olesgardin@live.dk
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Datastuen Musereden
Start tirsdagsholdet 10. januar
Start onsdagsholdet 18. januar

Kom og lær at bruge en PC
Du kan lære at sende e-mail, bruge digital post
og færdes sikkert på internettet,
samt at bruge netbank og NemID/MitID .
Vi underviser dig i at bruge en
Windows PC, iPad eller en smartphone
og nogle af de programmer, de fleste bruger.
Hvis du vil lære at flytte billeder fra din telefon eller dit kamera,
så viser vi dig, hvordan du bærer dig ad.
Vi forsøger at undervise i det, som du selv synes,
du har mest behov for at lære.
Undervisningen er også for dig, der er helt uøvet
i at bruge en computer.
Vi har hold tirsdag og onsdag formiddag
Ring gerne til os og hør, om det er noget for dig,
eller hvis du vil meldes til på et hold.
Tovholder: Ellen Snitgaard tlf. 30 52 93 79
Har du lyst til at være med som hjælper i Datastuen?
Så ring til os, for vi mangler flere, der gerne vil hjælpe med at
vise, hvordan man bruger en PC, iPad eller en smartphone.

Vesterholm ApS

Mobil 20 12 13 15
jrv@edc.dk

Ejendommæglerfirma, valuar MDE

Jens Randal Vesterholm
Ejendomsmægler & valuar - MDE
Indehaver
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Vesterholm ApS
Tlf. 74 72 61 88
Kogade 2 - 6270 Tønder
www.edc.dk

SeniorCenter Tønders Venner
afholder generalforsamling
Onsdag den 15. marts 2023 kl. 14.00 - 16.00
i SeniorCenteret på Ribelandevej 39, Tønder
Dagsorden: I henhold til vedtægternes § 5
1. Valg af dirigent
6. Valg af suppleant
2. Formandens beretning
7. Valg af 2 revisorer
3. Regnskab
8. Behandling af indkomne forslag
4. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt
5. Valg af bestyrelse
Eventuelle forslag skal være formanden, Iris Mamsen, i hænde,
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er Vennekredsen vært ved kaffen
og herefter afholdes Amerikansk Lotteri og fællessang.
Venlig hilsen bestyrelsen

Medlemmer af Vennekredsens bestyrelse er:
Iris Mamsen formand tlf. 20 47 45 04
Annegrete Lynggaard kasserer tlf. 40 89 11 42.
Else Møller tlf. 21 22 04 55
Johanne Christensen tlf. 28 72 01 45
Kirsten Winther tlf. 74 71 11 68 / 52 38 39 05
Thorkild Wraae tlf.23 47 65 40

Medlemskort for 2023 til Vennekredsen kr. 50.
I uge 4 og 5 altså fra mandag 23. januar - fredag 3. februar
vil et medlem af Vennekredsens bestyrelse, være i dagligstuen,
for at ønske GODT NYTÅR og udlevere medlemskort for 2023,
til alle gamle og nye medlemmer af Vennekredsen
mod betaling af et kontingent på 50 kr.
Kan evt. indbetales MED NAVN og medlemskortnr.
på konto 9828 224219.
på bestyrelsens vegne Iris Mamsen (formand)
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Årsmøde i

Foreningen SeniorCenter Tønder,
Ribelandevej 39, 6270 Tønder
Onsdag den 29. marts 2023 kl. 14.00.
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for året 2022.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2022.
4. Fremlæggelse af budget for årene 2023 og 2024.
5. Indkomne forslag.
(Forslag skal være formanden i hænde
senest mandag den 20.marts 2023).
6. Valg af 5 medlemmer til Centerrådet.
På valg er: Broder Brodersen, Inga Lund, Tommy Kirk,
Gunhild Bladt Jacobsen og Svend Erik Oster
6 a. Valg af 3 suppleanter i Centerrådet.
På valg er: Ingrid Nansen, Else M. Pedersen
og Ny suppleant
7. Valg af 2 revisorer blandt de fremmødte.
På valg er: Anna Krestine Seistrup og Olaf Petersen
7a. Valg af en offentlig godkendt revisor
På valg er: Tønder Revision A/S
8. Eventuelt

B r i l l e r & ko n ta k t l i n c e r
Markedsgade 7,
6240 Løgumkloster
Tlf.: 74 74 33 10
Logumkloster@ojemaal.dk
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Storegade 23,
6270 Tønder
Tlf.: 74 72 12 32
tonder@ojemaal.dk

Kender du
indkøbsmuligheden
i Tønder?
Tønder Taxa kører fredag formiddag i samarbejde
med Ældre Sagen indkøbstur til Netto og Kvickly i Tønder.
Ordningen gælder for svagelige og ældre, der ikke selv er i stand til
at klare transport og indkøb. Der vil være frivillige hjælpere til stede.
Man behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.
Ordningen gælder for Tønder by og nærmeste opland.
For en tur/retur er prisen for tiden 38 kr.
Turen bestilles ved at ringe til
Tønder Taxa senest torsdag
inden kl.15.00 på telefon 74 72 29 00
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ALLE ER VELKOMMEN

Modeopvisning
Fredag den 14. april 2023 på SeniorCenteret
Vi starter med kaffe kl. 09.30, derefter er der modeopvisning
med lokale modeller, der viser tøj fra Smartex.
Der serveres en let anretning kl. 12.00.
Arrangementet koster 70 kr.

Køb billet senest 5. april
Kortspil

Vi mangler nye deltagere tirsdage
til såvel Skat, Whist som andre kortspil.
Henvendelse: Olaf Petersen tlf. 23 31 07 63

Den Fleksible Håndværker ApS
Indehaver: Christian Leonhardt
Benediktevej 11 B, 6270 Tønder
Tlf.: 24 64 16 58
Mail: leonhardt@c.dk
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Mandage
Mandage

Kl. 08.30 - 09.30 Seniorgymnastik
9. jan., 16. jan., 23., jan. og 30. jan.- 6 feb., 20. feb. og 27. feb. - 6.
mar., 13. mar., 20. mar. og 27. mar..
Medbring håndklæde
Startgebyr 100 kr., samt 30 kr. pr. gang inkl.. kaffe.
Tilmelding foregår via tovholderen Ninne. Mobil: 26 12 58 94
send en SMS eller ring - mail: ninnekruger@gmail.com
09.45 - 10.45 Stolegymnastik - Hold I Start 9. januar
Med god træning af hele kroppen. Kondition (stående),
styrke, balance og små boldspil m.m. - 10 kr. pr gang incl. kaffe
Tovholder: Annegrethe Fogh Lokvig - Tlf. 30 11 51 13
Kl.11.00 - 12.00 Hensyntagende stolegymnastik - Start 9. januar
Med øvelser for hele kroppen, i et tempo, så alle kan være med.
Et hold for dig, der helt ude af form og gerne vil i gang med træning.
Vi hygger os med kaffe og snak bagefter - 10 kr. pr gang incl. kaffe
Man skal selv sørge for transport.
Tovholder: Tina Noer tlf. 23 83 02 57 - mail: tgisen@hotmail.com
Kl. 12.15 -13.00
Hold II Stolegymnastik som hold I - Start 9. januar
Tovholder: Annegrethe Fogh Lokvig - Tlf. 30 11 51 13
Kl. 13.30 - 15.30 Herreværelset i lige uger - Start 9. januar
Er du mand i den bedste alder, og kunne du tænke dig at mødes
med andre over nogle gode snakke og oplevelser?
Så er herreværelset måske noget for dig. Vi er en flok mænd,
der mødes hver anden uge til hyggeligt samvær og indimellem
tager vi også på ture, som planlægges i fællesskab.
Det koster 10 kr. pr gang inkl. kaffe - Kage eller bolle 5 kr.
Kontaktperson: Heidi, Selvhjælp Sydvest, tlf. 22 44 25 00
Kl. 14.00 - 16.00 Lydbogskreds i lige uger - Start: Kontakt Jette
(Læs mere side 26)
Tovholder: Jette Moshage tlf. 30 52 93 82
mail: jettemoshage@gmail.com
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Kl. 13.45 - 15.45 Koroptimisterne synger - Start 9. januar
Startgebyr 100 kr. og 30 kr. pr. gang, incl. kaffe.
Korleder:
Else Kirsten Lynggaard Ehmsen tlf. 29 72 74 26
Tovholdere: Iris Mamsen tlf.
20 47 45 04 og
Dagmar Ebbesen 21 67 41 11
Tirsdage

Kl. 08.30 - 09.45 Yoga I - Alt optaget
Kl. 12.15 - 13.30 Yoga II
10. jan., 17. jan., 24., jan. og 31. jan. - 7 feb., 21. feb. og 28. feb. - 7.
mar., 14. mar., 21. mar. og 28. mar..
Medbring håndklæde, pude, blokke m.m.
Startgebyr 150 kr., samt 30 kr. pr. gang inkl.. kaffe.
Tilmelding foregår via tovholderen Ninne. Mobil: 26 12 58 94
send en SMS eller ring - mail: ninnekruger@gmail.com
Kl. 09.30 Engelsk konversation I + II - Start 10. januar
09.30-10.30 hold I - 10.30-11.00 fælles kaffe
11.00-12.00 hold II
Tovholder: Birgitte Gabs tlf. 28 57 21 18.
Kl. 10.00 Billard (læs mere side 29)
Kl. 10.00 - 12.00 Bordtennis - (se side 31) - Start 3. januar
Kl. 13.00 -16.00 Håndarbejde
Vi strikker, hækler, broderer og knipler.
Mød bare op, også hvis du har brug for en hjælpende hånd.
Tovholder: Forhør nærmere SeniorCenter 74 72 16 51
Kl. 13.00 - 16.00 Kortspil (Se side 5) Start 10. januar
Alle er velkomne.
Der spilles Skat, Whist, Femhundrede og Pensionist Rommy.
Tovholder: Olaf Petersen tlf. 23 31 07 63.
Kl. 14.00 - 16.00 Hverdags tysk Start 24. januar 2023
Startgebyret der betales ved påbegyndelse af kursus udgør kr. 150,
samt 30 kr. pr. gang inkl. kaffe
Underviser er tysklærer Gitte Petersen.
Se underviserens omtale af tysk kurset side 19.
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Mandage
Onsdage

Kl. 09.00 - 11.00 Kabaret Start 11. januar
Efter mange års slid med forskellige emner,
synes vi, at vi fortjener at blive hædret.
Derfor kommer det til at handle om:
KORS, BÅND OG STJERNER
Vi øver hver onsdag
Instruktør: Else Valeur Clausen tlf. 20 26 49 06
Tovholder: Kirsten Winther tlf. 52 38 39 05.
Kl. 10.00 - 12.00 Akvarel- og akrylmaling Start 11. januar
Vi er nogle, der maler sammen og inspirerer hinanden.
Har du lyst til at være med, så mød op.
Er der ikke flere, der vil prøve? Kræver kun lysten
Tovholder: Kirsten Tietge tlf. 51 60 35 42.
Kl. 09.00 - 11.30 Demens Klub, for lettere demente Start 18. jan.
Ulige uger i Terapien
I demensklubben mødes vi til en god snak over en tår kaffe
og en bid brød. Vi synger ofte en sang fra Højskolesangbogen
og mindes derigennem gode tider og oplevelser.
Der er altid mindst to dygtige frivillige med til møderne.
Ansvarlig kontakt: Heidi, Selvhjælp Sydvest, tlf. 22 44 25 00
Kontakt personer: Gunde Marie, tlf. 21 84 60 72
Kirsten Iversen, tlf. 23 35 02 95

Kabaret 2023
Onsdag den 1. marts kl. 10.00 generalprøve
Onsdag den 8. marts kl. kl. 14.00 premiere
Fredag den 10. marts kl. Leos Plejecenter
Tirsdag den 14. marts Aventoft
Fredag den 17. marts Digegården, Højer
Tirsdag den 21. marts kl. 17.00 Fyraftens forestilling
Torsdag den 23. marts kl. for A93
Søndag den 26. marts Bredebro Aktivitetscenter
Onsdag den 24. maj SEA Skærbæk
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Onsdags-arrangementer
Januar - Februar - Marts

Kom og vær med

Hygge og Samvær
Musik

Foredrag
Fælles
spisning
Til arrangementer med fællesspisning
skal der købes billetter senest onsdagen før
efter ”Først til mølle princippet”
Henvendelse: Køkkenet
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Onsdagshygge m.m. januar - februar - marts

Kaffe og kage onsdag 30 kr.
4. januar kl. 14.00 - 16.00
Ingen aktivitet
11. januar 17.00 - 20.00
Nytårskur musik v/ Jens Brodersen, Ballum
Køb billet á 125 kr. ekskl. drikkevarer, senest 4. januar

18. januar kl. 14.00 - 16.00
Hørecenter - Hjælpemidler, teleslynge
v/ Bent Hansen, Esbjerg
25. januar kl. 17.00 - 20.00
Vildtspisning - Køb billet á 125 kr. ekskl. drikkevarer
senest 18. januar
1. februar kl. 14.00 - 16.00
IT-svindel og El cykler - Nærpoliti Toftlund
v/ Søren og Bent
8. februar kl. 09.00 - ca. 15.30 Se side 16
Højskoledag - Køb billet a 250 kr.
senest 1. februar

Plantagevej 38, Tønder - 73 92 21 21
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15. februar kl. 14.00 - 16.00
Hygge i Dagligstuen v/ Else Valeur
22. februar kl. 18.30 - 21.30 - Se side 24
Danseaften H.C.Eichner - Der serveres 2 snitter,
kaffe og småkager - Køb billet a 100 kr. ekskl. øl, vand og vin
senest 15. februar
1. marts kl. 14.00 - 16.00
Hvorfor er det vigtigt at træne
Tønder Kommune - v/ Jonna Hjelmsholm
8. marts kl. 14.00 - 16.00
Kabaretholdets premiere
En godbid og 1 glas vin Billeter á 50 kr. kan købes senest 1. marts
15. marts kl. 14.00 - 16-00
Vennekreds generalforsamling se side 6
22. marts kl. 14.00 - 16-00
Besøg af Ældrerådet
v/ Rita Vestergård og Kirsten Schmidt
29. marts kl. 14.00 - 16-00
SeniorCenter Tønder afholder Årsmøde 2023 se side 7
5. april kl. 14.00 - 16-00
Sognepræst Kirsten Elisabeth Christensen
fortæller om påske
12. april kl. 13.00 - 16-00
Påskefrokost - Vagn fra Rinkenæs underholder
Køb billet á 125 kr. ekskl. drikkevarer, senest 5. april
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HUSK

SeniorCentrets Højskoledag
8. februar 2023
Morgensang: v/ Else Kirsten Lynggaard Ehmsen
Foredrag med:
Jacob Kjærsgaard Mortensen er forstander
på Hadsten Højskole. Cand.pæd. i historie og samfundsfag.
Af lys og varme vor skole stå!
Et causerende foredrag om Højskolens opgave
anliggende med afstikkere til Grundvigs skoletænkning
Sarah Arnd Linder, jeg er 33 år og dansk jøde med israelsk far. Jeg
er også opvokset i fransktalende lande. Jeg havde aldrig intentioner
om at flytte til Israel, selvom jeg har besøgt landet og min fars familie
en del som barn. Det var ved et tilfælde, at jeg i sommeren 2006 flyttede til Israel i en alder af 20, midt i hvad man i Israel kalder for den
anden krig i Libanon.
Jeg læste Konfliktløsning og Internationale Relationer på bachelorniveau og tog min kandidat i Mellemøstens historie – begge ved institutioner i Israel. Jeg blev hurtigt meget interesseret i al den fredsaktivisme, der fandtes – og stadig findes i området – og især kvindernes rolle og status ift. konflikten.
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Torsdage

Kl. 08.30 - 09.30 Latin Dance
12. jan., 19. jan., og 26., jan. - 2 feb., 9. feb. og 23. feb. 2. mar., 9. mar., 16. mar., 23. feb. og 30. mar..
Startgebyr 100 kr., samt 30 kr. pr. gang incl. kaffe
Tilmelding foregår via tovholderen Ninne. Mobil: 26 12 58 94
send en SMS eller ring - mail: ninnekruger@gmail.com
Kl. 09.00 - 11.30 Mal dine egne forskellige kort Start 5. januar
Første torsdag i måneden
Inspirator: Grethe Christensen tlf. 41 57 48 87
Tovholder: Kirsten Winther tlf. 52 38 39 05.
Kl. 09.00 - 12.00 ”Kreativ Torsdag” Start 5. januar
Tovholdere: Heidi Mørck tlf. 26 10 58 58
Kl. 10.30 Madlavning for mænd Start 12. januar
Tovholder: Kirsten Hansen tlf. 40 11 04 69.
Kl. 12.15 - 13.30 Yoga III 12. jan., 19. jan., og 26., jan. - 2 feb., 9. feb. og 23. feb. 2. mar., 9. mar., 16. mar., 23. feb. og 30. mar..
Medbring håndklæde, pude, blokke m.m.
Startgebyr 150 kr., samt 30 kr. pr. gang inkl.. kaffe.
Tilmelding foregår via tovholderen Ninne. Mobil: 26 12 58 94
send en SMS eller ring - mail: ninnekruger@gmail.com
Kl. 14.00 - 16.00 Seniordans Start 5, januart
5. jan. - 12. jan. - 19. jan. - 26. jan.. 2. feb.. - 9. feb. - 16. feb. - 23. feb. 2. mar.- 9. mar. - 16. mar. - 23. mar. - 30. mar. 13. apr. - 20. apr. - Afslutning 27. apr. kl. 13,00
Kan du lide at danse, hyggeligt samvær, så kom og vær med.
Deltagerbetaling: Startgebyr 50 kr.
og derefter 30 kr. pr. gang inkl. kaffe.
Tovholdere: Erling M. Kristensen tlf. 74 74 38 12 - 51 22 62 32
Mail: erling@dansmail.dk
Aase Nørgaard tlf. 74 71 18 09 / 22 43 19 32.
Torsdage fortsætter næste side
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Torsdage

Kl. 14.00 -15.30 Hyggetime med sang, kaffe og snak
Start 12. januar og så i lige uger
Alle er velkomne.
Tovholdere: Kirsten Winther tlf. 52 38 39 05
og Åse Lindholm tlf. 74 72 40 82.
Kl. 14.00 - 16.00 Læsekreds start: Kontakt Jette
og så hver 4. uge
Stor lokale 1. sal
Tovholder: Jette Moshage tlf. 30 52 93 82
mail: jettemoshage@gmail.com
Fredage
Kl. 10.30 Madlavning for mænd - Start 6. februar
Tovholder: Inga Lund tlf. 30 32 10 47.

Er der nogen af vore aktiviteter,
du har lyst til at høre mere om eller deltage i,
kan du kontakte tovholderne

TØNDER LÅSESERVICE

ApS

BENT NIELSEN

Telefon 73 71 02 40 - Mobil 20 69 84 08
E-mail: ruko@toender-laaseservice.dk
Ribelandevej 86 - Sølsted - DK-6270 Tønder
ET SELSKAB UNDER EJNAR CHRISTIANSEN SØLSTED A/S
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Tysk for begyndere og let øvede

Vil du gerne kunne tale sproget,
når du er på tur i Tyskland.
Vil du gerne finde vej,
bestille mad på restaurant og handle ind,
så er det rart at kunne hverdagstysk.
Du lærer at udtrykke dig i helt enkle sætninger
om dagligdags emner som familie, rejser m.m.
Vi vil arbejde på at øge dit ordforråd
og din viden til det tyske sprog, idet vi bl.a. arbejder lidt
med sætningernes opbygning og den basale grammatik.
Dialog, rollespil m.m. vil være en stor del af undervisningen.
Vi øver god udtale lige fra starten.
Kan du allerede en smule tysk, så vil du her få udvidet dine sprogkundskaber, så du føler dig klædt på til at færdes rundt i Tyskland.
Undervisningen tager udgangspunkt i dit behov
og du må gerne komme med forslag til indholdet.
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Demens café i Tønder
for pårørende - torsdag
SeniorCenter,
Ribelandevej 39 , Tønder
Det er en stor udfordring med mange følelser involveret, når en
af dine nærmeste bliver ramt af demens. Men du er ikke alene,
for faktisk lever 400.000 danskere med en dementramt i familien.
I demenscafeen får du:
 Mulighed for at møde andre pårørende
 Viden om, hvad demens er
 Plads til at tale om de ting, der er svære i dagligdagen
 Viden om, hvad Tønder Kommune kan tilbyde af støtte/hjælp
Det koster 10 kr. pr gang inkl. kaffe - Kage eller boller 5 kr.
Vi hjælper meget gerne med en besøgsven/demensaflaster,
 mens du er afsted, så din pårørende ikke skal være alene.
 I Pårørendecaféen vil der altid være to frivillige værter
 og mulighed for at møde Tønder Kommunes demenskoordinator.
Demenscaféen, et samarbejde mellem
Tønder Kommune og Selvhjælp Sydvest,
starter op i februar/marts og afholdes 1 gang om måneden.
For nærmere information kontakt:
Demenskoordinator Heidi Clausen på 20 17 05 94
eller Selvhjælp Sydvest på 22 44 25 00


Sclerose-netværk - Start 3. februar
Mødes kl. 16.00 - 18.00 første tirsdag i måneden. Pt. er gruppen
lukket for flere deltagere, men vi starter løbende nye grupper op.
Kunne du tænke dig at være med i et nyt netværk,
så kontakt: Selvhjælp Sydvest på 22 44 25 00.
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DET GRÅ GULD - et seniorprojekt
Vi forestår almennyttig virksomhed med folkeoplysende
kulturelle og debatskabende arrangementer.
Foredragene vil blive afholdt på:
SeniorCenter Tønder, Ribelandevej 39, 6270 Tønder
Torsdag den 9. februar kl. 10.00 - 12.00
Trobaduren Rene Schmidt, med Jeppe Aakjær sange
og fortælling om JA.

Torsdag den 23. februar kl. 10.00 - 12.00
Lars Rytter, oplæg om Tønder Fjernvarme gennem tiderne
og hvordan situationen er i dag og hvad vi kan forvente i fremtiden.
Torsdag den 9. marts kl. 10.00 - 12.00
P. E. Thomsen, Tinglev, vil tale om Grænsegendarmeriet:
INGEN SÅ DET KOMME. Han vil bl.a. nævne særlige Tøndervinkler: Anders Sandø Ørsted Petersen og Harald Bahnsen.
Torsdag den 23. marts kl. 10.00 - 12.00 afholdes i Højer.
Besøge Højer. Tidligere borgmester Peter Christensen
fremviser de nye tiltag i byen. Mødested ved Højer Kirke.
Årskontingent kr. 100 kan indbetales
Konto 7970-0001063137 (husk at oplyse navn)
MobilPay 24 25 61 05
Entre : For medlemmer kr. 50,- inkl. kaffe
For ikke-medlemmer kr. 75,- inkl. kaffe
Ønskes flere oplysninger, kan henvendelse ske til:
DET GRÅ GULD
27 13 45 53 Ulla Posselt (formand)
51 41 32 79 Jørn Mellergaard (næstformand)
24 25 61 05 Gitte Petersen (kasserer)
60 64 49 32 Lis Ilsøe-Petersen (sekretær)
29 62 29 80 Anders Korsgaard Jessen
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Lydbogskreds i SeniorCenteret Tønder,
hvor vi alle hører den samme lydbog
FORMÅL:
At snakke om det hørte ud fra den i fællesskab valgte lydbog.
HVORNÅR: Mandage i lige uger kl. 14.00 - 16.00.
I det store lokale på 1. sal.
Det koster 10 kr. pr gang inkl. kaffe Kage eller boller 5 kr.
Yderlige informationer: Tovholder: Jette Moshage
Tlf. 30 52 93 82 - Mail: jettemoshage@gmail.com

”Single Spis”
Er du enlig og har du lyst til i selskab med andre enlige at nyde
et måltid varm mad og en kop kaffe for 40 kr.
- så kom forbi SeniorCenteret i middagspausen.
Vi dækker bord til middagsmad for 20 personer
hver mandag kl. 11.30
Tilmelding (senest torsdagen før) efter ”først til mølle princippet” på
listen i forhallen eller på telefon 74 72 16 51.
Max 20 personer

Inga Lund, Centerrådet

Maden leveres af

Vi tilbyder:
Buffet - Natmad - Desserter
Receptions- Tapas buffet - Forretter
Hovedretter - Dagens middag
Mad & Service ved Dorde Hansen
Vennemosevej 1, 6270 Tønder
Tlf. 74 72 59 99 / 21 77 95 74
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Danse-aften musik v/ H.C.Eichner
onsdag den 22. februar 2023
kl. 18.30 - 21.30

Marskens Fugleforening
Foredrag af dyrlæger, fuglefolk
og biologer samt andre aktiviteter.
Vi afholder mødeaften den anden onsdag i måneden
kl. 19.30 på SeniorCenter Tønder Ribelandevej 39 Tønder,
hvor vi hygger os med fuglesnak, foredrag og meget andet.
Marskens Fugleforening arrangerer ture til fugleparker,
fuglemarkeder, besøg hos fuglefolk m.m.
Dette er årets højdepunkt, hvor medlemmerne kan vise
årets avls-resultater frem.
JULI , AUGUST OG DECEMBER: INGEN MØDER
Kontaktperson:

Kaj R. Thomsen tlf. 74 73 42 55 - 51 22 77 76
E-mail: kajrth@bbsyd.dk
Solvigvej 8, Hostrup 6270 Tønder
Hjemmeside: www.marskens-fugleforening

Tønder Pensionistforening
Bankospil
på SeniorCenter Tønder
Mandage i ulige uger kl.19.00
Starter op 16. januar
Kontaktperson Alma Pedersen
tlf. 27 58 55 08 - e-mail: alma@siweb.dk
Vi har to årlige udflugter.
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Centerrådet inviterer tovholdere/frivillige
Til at kontakte formanden på telefon 51 94 87 42
For at aftale et møde og få en snak om mangler, ris, ros,
og om hvad der ellers sker i huset,
for at sikre en god atmosfære.
Vi håber, der er mange, der benytter sig af tilbuddet
Med venlig hilsen Centerrådet
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Billardstuen
Der kan spilles hver dag fra kl. 09.00.
Der er tovholder på hver onsdag.
Kurt vil være behjælpelig
ved opstart af nye hold.
Har du lyst til at prøve en gang, så mød op.
Det koster 10 kr. at deltage pr. dag inkl. kaffe.
Tovholder: Kurt Jørgensen tlf. 29 46 23 35
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Træværkstedet

Har du lyst til at udfolde dine kreative evner i træ?
Kom hen og hør om mulighederne.
Vi har 2 drejebænke, rundsav, afretter,
tykkelseshøvl, flere høvlebænke og andet værktøj.
Der er mange muligheder - kom og vær med - .
Vi har åbent hver dag fra kl. 9.00.

Fuglefoderhuse

Fugleredekasser
Tovholdere:
Sønnik Petersen
tlf. 74 72 36 25
25 83 01 79
Flemming Petersen
tlf. 74 72 88 16
53 33 16 82

Insekthotel

På træværkstedet laver vi fugleredekasser, foderhuse og
insekthoteller som sælges fra SeniorCenterets træværksted.
Pris 100 - 450 kr. alt efter størrelse.

Reperationsværkstedet
13.00 - 15,00
Medbring selv ting
du ønsker
at få repareret
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Bestilling af lokaler m.m. skal ske til:
mail: sencentoender@gmail.com eller
Tommy Kirk tlf. 61 73 75 21

Bordtennis, det batter på flere måder,
specielt for ældre
Grib bat og bold og hold hjernen og krop i gang
Bordtennis træner reflekser,
koncentration og balance.
og samtidig får du rørt dig.
Bordtennis er en form for hjernegymnastik,
der styrker hjernens evne til at planlægge
og reagere på ultrakort tid.
Alle kan være med også hvis man skulle døje lidt med skavanker.
Og så er der det sociale, kaffen midtvejs.
den er mindst lige så vigtig!
Opdag selv om det passer,
for du kan spille bordtennis i SeniorCenteret.
Vi spiller hver tirsdag fra kl. 10.00 - 12.00
og har det hyggeligt. Derfor, bare mød op.
Det koster 10 kr. pr. gang inkl. kaffe.
Tovholder og instruktør: Manfred Petersen, tlf. 50 93 71 49.

Har du forslag, til programmet April - Maj - Juni
så kontakt bladudvalget, mail: sencentoender@gmail.com
Deadline: 3. marts 2023
Layout, tryk og annoncer:
Svend Erik Oster
mail: sveoster@gmail.com
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Ugens faste aktiviteter
Formiddag

Eftermiddag/Aften

Træværkstedet
Billard
Senior gymnastik
Hensyntagende
Gymnastik

Billard
Træværkstedet
Lydbogskreds lige uger
Koroptimisterne synger
Herreværelset lige uge

Bordtennis
Datastuen
Træværkstedet
Billard - Yoga I - Yoga II
Engelsk konversation I II

Træværkstedet
Billard
Håndarbejde
Kortspil
Hverdagstysk

Datastuen - Træværkstedet
Billard - Kabaret
Akvarel- og akrylmaling
Demens Club ulige uger

Træværkstedet
Billard
Onsdagshygge

Torsdag

Latin Dance
Kreativ formiddag - Yoga III
Madlavning for mænd
Træværkstedet - Billard
Mal dine egne forskl. kort
Demenscafé

Billard
Seniordans
Studiekreds hver 4. uge
Træværkstedet
Hyggetime med sang,
kaffe og snak lige uger

Fredag

Billard
Madlavning for mænd
Træværkstedet

Billard
Træværkstedet

Mandag

Tirsdag

Onsdag

