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www.landbosenior.dk 
Se hvad der sker i de øvrige LandboSenior foreninger 

 

 

 

 

 

Den smukke Gendarmsti v/Flensborg Fjord 



Fredag d. 20. maj kl. 9.30 

Landegrænsen på kryds og tværs  

med rejseleder, journalist Torben Ølholm 

(program er udsendt tidligere) 

Sted: Bus kl. 9.30 fra LandboSyd  

Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa  

Pris: kr. 550 som opkræves forud. 

Tilmelding: senest 10. maj på tlf. 74365000 

eller senioraabenraa@landbosyd.dk 

Max 50 deltagere. Få ledige pladser.  

Husk Pas! 

Torben Ølholm er en fantastisk fortæller og byder på både 

spændende historier og overraskelser undervejs på turen der 

krydser den grønne grænse igen og igen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag d. 3. juni kl. 9.00 – 10.00 

Dyrskuekaffe i Aabenraa 

Det sønderjyske Fællesskue er vært ved 

morgenkaffe for LandboSenior. 

Sted: Dyrskuepladsen i Aabenraa 

Pris: Gratis morgenkaffe.  

Entré til pladsen kr. 100.  

Tilmelding: efter ”Først til mølle”  

senest 27. maj på 

www.dyrskuet.dk/publikum/seniormorgenkaffe 

Husk at medbringe kvittering for 

tilmelding. 

Tirsdag d. 21. juni – 23. juni 

Sydsjælland inkl. Cirkusrevy  

Dejligt hotelophold på Sørup Herregård 

med stort program: 

Besøg på Johannes Larsens Museum, 

Gavnø Slot og Faxe Kalkbrud. 

Cirkusrevyen og buffet på Bakken. 

Rundvisning på Holmegård Glasværk og 

Herlufsholm Kostskole.  

(program udsendt tidligere). 

Ny tilmeldingsfrist: senest den 1. maj til 

Mols Rejser på tlf.: 75 87 12 12 eller mail: 

info@molsrejser.dk   

 

 

 

Under turen til 

Sydsjælland besøger vi  

bl.a. det smukke Gavnø 

Slot på den lille ø 

Gavnø  

i Karrebæk Fjord. 

 

Torsdag d. 18. august – 25. august  

Området Øst for Bordeaux og lokale 

besøg i Sydfrankrig 

Vi bor på hotel ved en hyggelig 

middelalderlandsby.  

Under turen får vi bl.a. rundvisning i 

vinmarkerne ved dronningens Chateau 

de Cayx, sejler på Dorgogne floden, 

besøger lokale markeder og 

aftenmarked, tobaksmuseum og smager 

på lokale vinspecialiteter i smukke 

omgivelser.  

(program er udsendt tidligere). 

Ny tilmeldingsfrist: senest den 1. maj til 

Mols Rejser på tlf.: 75 87 12 12 eller mail: 

info@molsrejser.dk   

  

 



Onsdag d. 14. september kl. 14.00  

Besøg på Friplejehjemmet Egegård  

og Folkehjem 

Leder Lilian Søndergaard fortæller om det 

nye plejehjem, hvor de første beboere 

flyttede ind i foråret 2021. 

Efter besøget drikker vi kaffe på 

Folkehjem. 

Byhistorisk forening kommer og fortæller 

om Genforeningspladsen.  

Vi starter i Billedsalen og slutter i 

Mindestuen. 

Max 50 deltagere. 

Sted: Langrode 17, 6200 Aabenraa. 

Pris: kr. 100 inkl. kaffe.  

Opkræves på stedet. 

Tilmelding: senest 7. september  

tlf. 74 36 5000 eller mail 

senioraabenraa@landbosyd.dk 

 
 

Efter besøg på det nye Diakonhjem i Aabenraa drikker vi kaffe 

og får en rundvisning på Folkehjem og i den nye 

Genforeningshave, der blev indviet 2020 i anledning af 100året 

for genforeningen i 1920. 

Torsdag d. 13. oktober kl. 14.00 – 16.30 

Besøg på Frøslevlejrens Efterskole  

Forstander Lasse Ovesen fortæller om 

Efterskolen. 

Om en hverdag som skaber optimale 

muligheder for både faglig og kreativ 

udvikling for eleverne. 

Efter kaffen fortæller forhenværende 

leder af Julemærkehjemmet Fjordmark, 

formand for efterskolen Vibeke Sørensen 

om sin personlige rejse privat og 

arbejdsmæssig. 

Sted: Lejrvejen 85, 6330 Padborg 

Pris: Kr. 100 som betales på stedet. 

Tilmelding: senest 6. oktober  

på tlf. 74 36 5000 eller mail 

landbosenioraabenraa@landbosyd.dk 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tirsdag d. 15. november kl. 14.00  

Seniorboliger og boformer for seniorer  

samt testamenter og fremtidsfuldmagter 

Vi hører om forskellige muligheder, 

procedurer, venteliste for ældrevenlig 

bosætning i Kommunen ved direktør for 

BoligSyd Peder Damgaard. 

Efter kaffepause giver Jurist Marina De 

Paoli, LandboSyd os indblik i 

fremtidsfuldmagter, testamenter, arv 

m.m. 

Sted: LandboSyd,  

Jens Terp Nielsens vej 13, 6200 Aabenraa 

Pris: kr. 100 som opkræves på stedet. 

Tilmelding: senest d. 10. november  

på tlf. 7436 5000  

eller mail senioraabenraa@landbosyd.dk        

 

 

 

 

Direktør for 

BoligSyd, Peder 

Damgaard vil 

fortælle om 

mulighederne og 

udfordringerne i 

forhold til 

ældrevenlig 

bosætning i 

Aabenraa 

Kommune. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurist hos LandboSyd,  

Marina De Paoli,  

vil give os et indblik 

 i fremtidsfuldmagter, 

testamente, arv m.m.  

Torsdag d. 8. december kl. 15.30    

Julehygge og fællessang                       

med Doris Sommerlund 

Vi starter med kaffe/æbleskiver og  

kl. 18 serveres en dejlig julemenu.   

Sted: LandboSyd,  

Jens Terp-Nielsens Vej 13, Aabenraa  

Pris: incl. kaffe, julemenu og 2 genstande 

kr. 350.  

Opkræves forud.   

Tilmelding: Senest den 25. nov.  

på tlf.: 7436 5000  

eller mail: 

senioraabenraa@landbosyd.dk    

 

 
Doris Sommerlund underholder med en skøn blanding af 

kendte viser, julesange og sange fra højskolesangbogen. 

 

 

 

2023 

 

Generalforsamling/Årsmøde  

og 25års Jubilæum.  

Afholdes på Folkehjem i marts måned. 

 

 
 

Arrangementet er under planlægning. 



 

 

 

Bestyrelsen for LandboSenior Aabenraa 

 

 

Formand 

Gudmund Katborg 

 

 

6175 0715 

 

4238 6204 

 

jg.katborg@c.dk 

Næstformand 

Johs. P. Christensen 

 

 

7466 2678 

 

2170 6470 

 

jpcrq@christensen.mail.dk 

Sekretær 

Gurli Hansen 

 

  

3028 2218 

 

gurli.jesove@gmail.com 

 

Grethe Petz 

 

 

7467 6686 

 

4042 6686 

 

c.e.petz@live.dk 

 

Chr. Jessen 

 

 

7466 6484 

 

2027 6484 

 

christian_jessen@mail.tele.dk 

 

Oluf Lorentzen 

 

  

6136 7900 

 

hovslundvej45@dlgtele.dk 

 

Karen Callesen 

 

  

2393 7685 

 

karenogjohannes@bbsyd.dk 

 

 

 

Foreningen overholder gældende regler i forhold til Corona  

og tager forbehold for aflysninger af arrangementer. 

 

 

Ved tilmelding kan oplyses behov for diæt / diabetiker / allergikost 

 

 

 

Vi glæder os til at se Jer. 

Hilsen LandboSenior Aabenraa 
 

 


