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Om SeniorCenter Tønder  
SeniorCenter Tønder er et af de aktivitetscentre, som Tønder Kom-
mune 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 

Paul Skøtt  30 54 12 34 paul-skoett@outlook.dk 
(formand) 

Kirsten Winther 52 38 39 05 kswinther@bbsyd.dk  
(næstformand) 

Ingrid Nansen   25 13 53 01 ingridnansen@gmail.com 
(sekretær) 

Else Marie Pedersen 51 92 31 00 miepe@post.tele.dk 
(kasserer) 

Inga Lund    30 32 10 47 

Inga Petersen   42 19 68 22 kaerborg@godmail.dk  

Tommy Kirk   61 73 75 21 tommy_kirk@msn.com 

Gunhild B. Jacobsen 60 47 06 75 jacobsen.gunhild@gmail.com 

Svend Erik Oster  20 74 84 42 sveoster@gmail.com 

Sønnik Petersen  25 83 01 79 aogspetersen@gmail.com 

Broder Brodersen  51 94 87 42  bb@tonderrevision.dk 

Jørgen Svennesen 30 22 57 86  jorgen@svennesen.com 

 
Skal der handles så gør det i Tønder 

Støt vore annoncører De støtter os 

mailto:paulskoett@paul-skoett.dk
mailto:kaerborg@ofir.dk
mailto:jorgen@svennesen.com
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Forord fra formanden april kvartal 2023. Den krig i Europa der tog 
sin begyndelse i 2022, har i skrivende stund nu været i gang i mere 
end et år. Det er et stort tab af civilisation, et begrædeligt tab af men-
neskelighed som vi er vidne til her i 2023. Vi må håbe at den galskab 
snart får en ende. Det er menneskeligt af fejle, men at lave samme 
fejl igen og igen er dumhed. 

Her i marts måned har vi igen forår, hvor der er hvide, blå, lilla og 
gule blomster. Naturen viser sin smukke side og vi kan se skønhe-
den og glædes over den og over den livskraft, som foråret viser os. 
Vi skal huske, at der altid er blomster dér, hvor der er nogen, der vil 
se dem. 

Vi har været ramt af Corona, med lukning af centeret i flere og lan-
ge perioder, hvilket har betydet, at vi har haft underskud 2020, 2021 
og 2022, så vore reserver er skrumpet. Centerrådet ser dog fortrøst-
ningsfuldt på fremtiden, så hvis alle betaler hvad de skal og vore ar-
rangementer falder i god jord og bliver godt besøgt, så tror vi at 
2023 kan vende udviklingen og føre til et positivt resultat. 

Digitale udfordringer rækker langt ud over MitID og e-boks og ram-
mer de ældres sociale liv hårdt. 

Ældre Sagen har fået lavet en undersøgelse af virkningerne af di-
gitalisering af vort samfund. Der er lavet ca. 2.700 interview blandt et 
repræsentativt udsnit af befolkningen, hvor 35 procent svarer, at de i 
nogen grad eller i høj grad oplever at have udfordringer med digitali-
seringen. 10 procent svarer, at de i høj eller meget høj grad er udfor-
dret digitalt. For danskere på 85 år og derover er tallet 52 procent. 
Og det er ikke kun digitaliseringen i det offentlige, der volder proble-
mer. I den ældre del af befolkningen er der lige store problemer med 
at anvende private og offentlige selvbetjeningsløsninger. 

Af undersøgelsen fremgår bl.a. følgende: ”Jeg hører ikke til den 
nye verden. Jeg føler mig virkelig hægtet af, og det er dét, der gør 
mig gal og ærgerlig, for jeg synes altid, jeg har kunnet klare mig selv. 
Leonora, 71 år, tidligere bogholder. Der er masser af ting, jeg godt 
kan finde ud af, men jeg kan bedre lide at ringe og tale med én. Jeg 
tror, det ligger i min generation. Der mangler nogle elementer, når 
man skal skrive smsér eller mail. Man kan ikke mærke hvordan den 
anden har det. Kaj 77 år, tidligere læge. Vi skal også have mulighed 
for at eksistere. F.eks. Står der et tilbud på et restaurantbesøg, men 
det er på betingelse af, at man skal kunne det digitalt. Da jeg skulle 
til en koncert, ringede jeg rundt til hotellerne, så skulle man bestille 
online. 

Fortsætter næste side 
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På grund af stigende priser  

Forhøjes betaling på følgende ydelser pr. 01.08.23 

Kaffe         15 kr 

Kaffe m. brød     20 kr. 

Single spisning      50 kr.  

Onsdags arrangementer  40 kr. 

Kaffe + pålæg     30 kr.                                                          

SeniorCenteret 

Jeg kunne ikke engang komme til at bestille et værelse. Harald 68 
år, autolakør. Jeg synes i den grad, digitaliseringer gør min hverdag 
sværere. Jeg ville foretrække, at man selv kunne vælge hvilket fo-
rum der kommunikeres på. Der sker så mange fejl. Det var ikke 
sket, hvis vi havde snakket sammen menneske til menneske. Jens 
67 år, tidligere tømrer”.  

Jeg kan nikke genkendende til foranstående udsagn om digitali-
seringens velsignelser og det modsatte. 

Det kan være én opfordring til det kommende centerråd, at foreta-
ge overvejelser over hvad der kan gøres, eventuelt med tilbud om 
mere vejledning og hjælp til håndtering af de digitale udfordringer. 

Vi ældre skal huske at stille spørgsmål igen og igen og huske at 
nysgerrighed over for medmennesket og vore omgivelser er et gode 
og skal vedligeholdes. Vi skal være klar over, at det er svært at op-
dage held hvis man selv har det. Det ligner altid mest noget man 
har fortjent.  

Når den ydre skønhed forsvinder, må man passe på, at den indre 
skinner og glem aldrig at elske dig selv og de andre. Heller ikke, når 
du og de andre ikke fortjener det. Og husk det er godt at vide sig al-
tid elsket. 

Tønder, ultimo marts 2023.  Broder Brodersen 

  



 

Vesterholm ApS 
Ejendommæglerfirma, valuar MDE 

Mobil 20 12 13 15   

jrv@edc.dk 
  

Vesterholm ApS  

Tlf. 74 72 61 88 

Kogade 2 - 6270 Tønder 

www.edc.dk 

Jens Randal Vesterholm 

Ejendomsmægler & valuar - MDE 
Indehaver  
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Tilmelding til SeniorCenteret tlf. 74 72 16 51 
eller på listen i entréen.                            

På forhånd tak 

Er en sund, hyggelig og gavnlig indsats for vores hus. Det fo-
regår lørdag den 13. maj 2023. Vi starter lørdag kl. 08.00. 
med fordelingen af arbejdet. 

Formiddagskaffe kl. 09.30, med rundstykker og pålæg. 
Der er brug for mange hænder til både lettere og tungere 

opgaver. 

Aktion hovedrengøring 

Datastuen midlertidig lukket,  

på grund af for få tilmeldinger,  

samt manglende afbud ved fravær. 

Der vil blive sørget godt for arbejds- 
holdet hele dagen, og vi er overbeviste  
om, at det bliver både hyggelige, sjove 
og effektive timer. 

Vi håber, mange - både mænd  
og kvinder har lyst til at hjælpe. 

Vi slutter senest kl. 14.00 efter maden. 
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Kortspil 
Vi mangler nye deltagere tirsdage 
til såvel Skat, Whist som andre kortspil.  
  

Henvendelse: Anton Andresen tlf. 24 79 79 03 

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 mandag 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 SeniorCenterets Have  

 

 

 

 

B r i l l e r & ko n ta k t l i n c e r  

 

    Markedsgade 7,           Storegade 23, 
    6240 Løgumkloster       6270 Tønder     
    Tlf.: 74 74 33 10        Tlf.: 74 72 12 32 
    Logumkloster@ojemaal.dk  tonder@ojemaal.dk 
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Medlemmer af Vennekredsens bestyrelse er: 

Iris Mamsen formand tlf. 20 47 45 04 

Annegrete Lynggaard kasserer tlf. 40 89 11 42. 

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 

Broder Brodersen tlf. 51 94 87 42 

 

Gåture - 

Hey ho,  
get up and go! 
 

Gåturene er for alle, 
en rollator er også velkommen. 
Vi går i individuelt tempo og har nogle 
stoppunkter undervejs. 
 
Turene starter ved SeniorCenteret kl.13.30 og slutter kl. ca.16.00,  
efter en kop kaffe og kage. Der betales 20 kr. pr gang  
 

Tirsdag den 23. maj  2023: Trøjborg Slotsruin - Gåtur omkring og i 
ruinen. Derfra med bil til Visby Park med gåture og  kaffe. 
 

Tirsdag den 6. juni 2023: Vi kikker os omkring i Rørkær -  
med fortælling og kaffe. 
 

Tirsdag den 20. juni 2023:   Tøndertur. Vi mødes ved det nye Torv 
på Skibbroen kl. 14.00 og går en lille tur i Tønder  med fortælling 
Vi slutter af i SeniorCenterets blomstrende Have med Grillpølser 
Pris denne dag 50 kr. 
 

Ret til ændringer forbeholdes 
 

Tilmelding senest dagen før til: 

Else Marie Petersen tlf. 51 92 31 00  mail: miepe@post.tele.dk 

Inger L. Brodersen  tlf. 22 21 41 12  mail: ingerbroder@gmail.com 

Kirsten Winther   tlf. 52 38 39 05  mail: kswinther@bbsyd.dk 
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Tønder  

Handicap Svømmeafdeling: 
 

Kom og nyd en stille og rolig svømmetime i Tønder Handicapfor-
ening. Vi mangler medlemmer for at kan opretholde vores svømme-
afdeling. Om man har et stort eller lille handicap har ingen betyd-
ning. Er man afhængig af hjælp, kan man gratis tage en hjælper 
med. Vi laver lidt gymnastik, som er frivillig om man har lyst til delta-
ge i. Vil man kun svømme er der også plads til det. Man kan frit be-
nytte sauna og dampbad.  
Vi svømmer fra september til maj ( undtagen helligdage).  
Betaling 400,00 kr. 2 gange årlig (januar og september). 
Træningen foregår torsdage kl.10.00 
Hevendelse: Erling Møller Kristensen - Mobil tlf. 51 22 62 32 
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Den Fleksible Håndværker ApS 
  Indehaver: Christian Leonhardt 
 

  Benediktevej 11 B, 6270 Tønder 

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 
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Kl. 08.30 - 09.30 Seniorgymnastik 
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 
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  
Med øvelser for hele kroppen, i et tempo, så alle kan være med. 
Et hold for dig, der er 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 - 
Tovholder: Annegrethe Fogh Lokvig  - Tlf. 30 11 51 13 
 

Kl. 13.30 - 15.30 Herreværelset  i lige uger  
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. 13.45 - 15.45 Koroptimisterne synger 
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 
     Inger Knudsen   21 62 62 80  
  

Mandage 
Mandage 



Kl. 08.30 - 09.45 Yoga I - Alt optaget 
Kl. 12.15 - 13.30 Yoga II 
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 29. august 2023 

Ingen engelsk den 26. september 
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. 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)  
Alle er velkomne. 

11 

Tirsdage 

 
 
 
 
 

Vestergade 61, 6270 Tønder 
74 72 31 21 

haardesigntonder.dk - haardesign@live.dk 
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Mandage 
Onsdage 

Kl. 10.00 - 12.00 Akvarel- og akrylmaling 
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  
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 
 

Kl. 10.00 Billard (se side 25) 

 

VESTERGADE 12 - 6270 TØNDER 

TELEFON 74 72 19 04 - olesgardin@live.dk  

Ap

Kabaret’ens tourné i maj: KORS, BÅND OG STJERNER 
 

Instruktør: Else Valeur Clausen tlf. 20 26 49 06 
Tovholder: Kirsten Winther tlf. 52 38 39 05 
 

Onsdag den 3. maj Richtsens Plejecenter 

Onsdag den 10 maj Leck Pensionister 

Onsdag den 17. maj Rise Plejecenter 

Onsdag den 24. maj Sea Skærbæk 
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Kom og vær med  

Hygge og Samvær 

Onsdags-arrangementer  

April - Maj - Juni 

 

 

Til arrangementer med fællesspisning 

skal der  købes billetter senest onsdagen før 

efter ”Først til mølle princippet” 
 

Henvendelse: Køkkenet  

Musik      
 

                     

                                                                                                                       
 

    

 
 
            
         Foredrag 
Fælles       
 spisning     
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Onsdagshygge m.m. april - maj - juni  

Kaffe og kage onsdag 30 kr. 

 

Plantagevej 38, Tønder - 73 92 21 21 

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 
 
19. april afgang SeniorCenter kl. 17,15 

Bustur til Klægager, hvor vi spiser 2 retter mad  
og hører historien om Klægager 
Køb billet á 125 kr. ekskl. drikkevarer, senest 12. april 
 
26.april  kl. 14.00 - 16.00  - Se side 16 

Tidligere nyhedsvært Dorte Callesen på TV-Syd 
fortæller om sin nye bog "De frivillige"  
  
 
3. maj kl. 13.00 - 16.00  

Pinsefrokost - Musik v/ Guitar Finn 

Køb billet á 125 kr. ekskl. drikkevarer, senest 26. april 
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10. maj kl. 18.30-21.30 

Danseaften med H.C.Eichner - Se side 22 
Der serveres franskbrød med rejer, kaffe og småkager. 
Køb billet á 100 kr. ekskl. drikkevarer senest 3. maj  
 

17. maj kl. 14.00 - 16.00  

Tidligere major Mona Rasmussen fortæller om  
at være udstationeret til Afghanistan 
  
24. maj kl. 14.00 - 16.00  

Koncert med Koroptimister 
 

31. maj kl. 14.00 - 16.00 

Hygge i Dagligstuen med Anne Katrine Pørksen 
 
 

7. juni kl. 14.00 - 16.00  

Efterskolelærer Gerda Brink og hendes mand Bent Brink 
holder et rejsebeskrivende indlæg           
De har i flere omgange været i Sydamerika og har rejst i  
Ecuador, Bolivia, Peru og Chile 
 

14. juni kl. 08.00-17.30. - Se side 16 

SenioerCentrets Sommerudflugt 

Til Sydslesvig  -  Max 50 personer 
   

21. juni kl. 14.00 - 16.00 

Grill i Haven  - Benny og Otto spiller 
Køb billet á 75 kr. ekskl. drikkevarer, senest 14. juni 
 

28. juni kl. 14.00 - 16-00 

Hygge i Dagligstuen v/ Else Valeur 
 
 

2. august kl. 09.00 - ??.?? 

Gratis morgenkaffe - Else Valeur ved klaveret 
 

9. august kl. 14.00 - 16.00 

Franchise Thomas Jordt, Rema 1000, Tønder 



16 

 

Dorte Callesen har tidligere været ansat på DR Trekanten som ra-
diovært og senest har hun været på TV SYD som nyhedsvært, live-
vært og reporter. 

- Efter 8 år i den branche forlod hun TV SYD i foråret 2022 til fordel 
for et job som presseansvarlig på Sygehus Sønderjylland. Nu har 
Dorte skrevet en bog. 

- Noget af det første jeg lagde mærke til, da jeg startede på Sygehu-
set, var de frivillige. De er faktisk de første, man støder på, når man 
kommer på sygehusene i Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Her står 
de bl.a. som vejvisere og hjælper folk de rigtige steder hen. 

- Jeg tænkte dengang på, hvem det egentlig er, der melder sig som 
frivillig på et sygehus. Efter et stykke tid opdagede jeg, at man også 
finder de frivillige mange andre steder på sygehuset. 

SeniorCentrets Sommerudflugt 
  

Onsdag den 14. juni 2023 
Start fra SeniorCentret kl. 08.00 
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30 
  

Vi kører til Sydslesvig,  
hvor vi er ledsaget af en guide. 
Vi besøger Slesvig Domkirke  
og Holmen - en historisk by ved Slien. 
Efter middagen kører vi til Dannevirke. 

 

 HUSK PAS  
 

Pris for hele dagen  
300 kr. ekskl. drikkevarer. 
  

Ret til ændringer forbeholdes 
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Kl. 08.30 - 09.30 Latin Dance  
  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 
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”  
Tovholder: Heidi Mørck tlf. 26 10 58 58 
 

Kl. 10.30 Madlavning for mænd 
Tovholder: Kirsten Hansen tlf. 40 11 04 69. 
 

Kl. 12.15 - 13.30 Yoga III -  
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 
 
Kl. 14.00 -15.30 Hyggetime med sang, kaffe og snak  
Alt optaget kontakt tovholdere: Kirsten Winther tlf. 52 38 39 05 
    
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 

Torsdage 

Er der nogen af vore aktiviteter, 

du har lyst til at høre mere om eller deltage i, 

kan du kontakte tovholderne 



Kl. 10.00 - 12.00 Bordtennis - (se side 27)  

 
Kl. 10.30 Madlavning for mænd 
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Fredage 

 
 

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 

Har I ændringer, 

til ugens daglige arrangementer, 

meddel venligst tilbage 

på mail til: sencentoender@gmail.com 

SeniorCenteret 

ønsker alle  

en god sommer 
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Maleriudstilling  

på SeniorCenteret 
 
 

De næste måneder udstiller Malergruppen  
"De experimenterende" her i huset!  
 

Malergruppen, der i dag har 14 medlemmer,  
blev startet allerede i 1998 og har således i år 25 års jubilæum. 
  
Ved denne udstilling ses malerier af følgende:  
Karen Aalling - Birthe Stecher 
Ella Lilleøre - Kirsten Lydeking 
Helga Vestergaard - Gebbe List Petersen  
Martha Bergholt Petersen  
Helge Lykkebak 
Birthe Bache-Nikolaisen  
Broder Brodersen - Verner Madsen  
 
Gruppen har i perioder modtaget undervisning  
af flere kunstnere, blandt andet Adam Gabriel,  
Allan Skuldbøl, Svend Boe Hauggaard med flere.  
 

Gruppen holder til i Medborgerhuset  
hvor man året igennem har en fælles ugentlig maledag,  
lige som man også tager på fælles studieture til gallerier  
og kunstudstillinger både nær og fjern for at lære  
og blive inspireret.  
 

Gruppen har gennem årene udstillet mange steder  
i landsdelen, sidst i Kræftens bekæmpelses lokaler i Åbenrå.  
 

En tilbagevendende udstilling har været på Tønder Sygehus  
hvor man i januar-februar  i samtlige 25 år  
har vist et udsnit af årets produktion.  
 

Vi håber I får glæde af at kigge på vore malerier  
og vil til slut nævne en sætning maleren Picasso ofte brugte  
 

Et maleri lever kun for den der betragter det!: 
 

"De experimenterende"  
 
PS: Skulle du være interesseret i at købe et af de udstillede  
malerier er du meget velkommen til at kontakte maleren!  
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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. 

  

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 
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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 
  

Ingen foredrag April - Maj - Juni  
 

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 
  

Sclerose-netværk  
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. 

Din bil ruster i det 
Danske klima 
 

DINITROL CENTER TØNDER 
Fabriksvej 14, Tønder 
Tlf.: 74 72 45 44 / 61 78 68 04 
Mail: mail@toender-antirust.dk 
Booking online på  
dinitrol.dk/toender RING TILTOMMY OG BOOK EN TID 

VERDENS BEDSTE 
RUSTBESKYTTELSE 



22 

 
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 

 ”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 

Danse-aften musik v/ H.C.Eichner 

onsdag den 10. maj 2023  

kl. 18.30 - 21.30 
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    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 50 kr. 

Turen bestilles ved at ringe til    
Tønder Taxa senest torsdag 
inden kl.17.00 på telefon 74 72 29 00 

Se her ! ! ! 

Husk at støtte SeniorCenter Tønders  Venner 

Vennerne støtter os med sommerfest, taxakørsel  
og tilskud til diverse aktiviteter m.m.. 

Går det godt for Vennerne,  
går det også godt for SeniorCenteret. 

Tønder Pensionistforening 
Bankospil 
på SeniorCenter Tønder  
Mandage i ulige uger kl.19.00 
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 30 54 12 34 
 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 



Fuglefoderhuse 

Insekthotel 

 

 

 

 
Fugleredekasser 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     

Tovholdere: 
 

Sønnik Petersen 
tlf. 74 72 36 25 
25 83 01 79 
 

Flemming Petersen 
tlf. 74 72 88 16 
53 33 16 82 
 

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 



Har du forslag, til programmet august - september 
så kontakt bladudvalget, mail: sencentoender@gmail.com 
Deadline: 3. juni 2023 
Layout, tryk og annoncer:  
Svend Erik Oster           mail:  sveoster@gmail.com 
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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 og fredag fra kl. 10.00 - 12.00 
og har det hyggeligt. Derfor, bare mød op. 
Det koster 10 kr. pr. gang inkl. kaffe. 
 

Alt optaget kontakt tovholder og instruktør:  

Manfred Petersen, tlf. 50 93 71 49. 



 

Ugens faste aktiviteter 

  
 
 
 
 
 

Mandag 
  

 

 

 

 

 

Tirsdag 

 

 

 

 

Onsdag 

 

 

 
Torsdag 

 

 
 

Fredag 

 

Formiddag 

 
Træværkstedet 

Billard 
Senior gymnastik 
Hensyntagende 

Gymnastik 
 
 
 

Bordtennis 
Datastuen 

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

 
 

 
Datastuen - Træværkstedet 

Billard - Kabaret 
Akvarel- og akrylmaling 

Demens Club ulige uger 
 
 
 

Latin Dance 
Kreativ formiddag - Yoga III 

Madlavning for mænd 
Træværkstedet - Billard 

Mal dine egne forskl. kort  
Demenscafé 

 
 

 Billard 
Bordtennis 

Madlavning for mænd 

Træværkstedet 
 

 

Eftermiddag/Aften 

 
Billard 

Træværkstedet 
Lydbogskreds lige uger 
Koroptimisterne synger 
Herreværelset lige uge 

 
 
 

Træværkstedet 
Billard 

Håndarbejde 
Kortspil 

Hverdagstysk 
 

 
 

 

 

Træværkstedet 
Billard 

Onsdagshygge 
 
 
 

Billard 
Seniordans 

Studiekreds hver 4. uge 
Træværkstedet 

Hyggetime med sang, 

kaffe og snak lige uger 

 

 

 

Billard 
Træværkstedet 


