
I vinterhalvåret holder vi møde hver anden tirsdag kl. 14. med foredrag, 
underholdning, musik, sang og meget mere. Alle arrangementer foregår 
i Træfpunktet, medmindre andet er oplyst.

Træfpunktet - Jyllandsgade 14 - 6520 Toftlund
De medlemmer der ikke har mulighed for selv at køre eller komme 
med offentlige transportmidler til møderne, kan senest dagen før det 
pågældende møde, rette henvendelse til Agerskov Taxi tlf. 7483 3640, 
for at aftale kørsel.
Ved samkørsel betales 40 kr. Der dækker kørsel til og fra mødet.

bestyrelsen for toftlund Pensionistforening 
2019/2020
Formand Arne Attermann
arne@toftlund.net
tlf. 3074 0830

Næstformand Jens Huusmann
hussmann2701@gmail.com
tlf. 2148 9491

Kasserer Verner Backmann
verner@toftlund.net
tlf. 2146 4704

Referent Marie Paulsen
marieandreas@dlgpost.dk
tlf. 2498 7650
Annoncer Anne Grethe Thøisen
annegretheoghans@gmail.com
tlf. 2069 2448

Gymnastik Cathrine M. Schjerning
schjerningc@gmail.com
tlf. 5191 8103

Medlem Jens Otto Bjørnskov
jo39b@toftlund.net
tlf. 2887 6517

Suppleant Gunhild Jacobsen
gunhild52@hotmail.com
tlf. 6092 7511

Suppleant Tove Fyhn
tovefyhn22@gmail.com
tlf. 2296 2521

onsdag den 26. juni 2019  
udflugt til frøslevlejren

Kl. 10.45  Afgang fra Toftlund. Vi kører ud i naturen, mod Aabenraa.
Kl. 11.45  Vi stopper ved den hyggelige Skovrestaurant Skyttegården i Aabenraa, 

hvor vi nyder en dejlig middag.
Kl. 13.15  Turen går videre ud i det blå...
Kl. 14.00  Vi ankommer til Frøslevlejren hvor der bliver fortalt om hele området 

og derefter Museet samt selve området kan ses.
Kl. 16.00 Vi mødes i Cafeen ”Hos Anthons” hvor dejlig kage og kaffe indtages.
Kl. 18.00  Forventer vi at være retur i Toftlund.

Pris: 500 kr. pr. person *Ann. kommer i Ugeavisen

Følgende er med i prisen: Buskørsel, middag på Skyttegården som bestående af  hovedret, dessert 
samt 1 øl/vand under middagen, entre og foredrag i Frøslevlejren, kaffe/te, boller og lagkage.

toftlund 
Pensionistforening
Program 2019/2020

design og grafisk produktion -  alt i  eget hus

din grafiske partner

Sus Design
- Dit lokale trykkeri
- invitation til fødselsdag/ - tryksager - Visitkort  
- Brochure - flyers - plakater - postkort mm.  
- Bildekorationer - Skilte - Pyloner - Beachflag  
- roll-ups - Banner - Reklame artikler - Solfilm

rolighedsvej 22 - 6520 toftlund - tlf. 5050 7483 - mail: sv@sus-design.dk

fanebærer 
Niels Peter Nielsen - nielspeterachner@gmail.com - tlf. 2396 4372



10. marts kl. 14.00 Erik Høiberg fortæller om sine ture

24. marts kl. 14.00 Generalforsamling + Banko

28. januar kl. 14.00 Foredrag ved Bevtoft Præst  Peter Glistrup 
fortæller om rejsen fra Nørrebro til Bevtoft.

19. november kl. 13.30 Pensionist Julebanko

22. oktober kl. 14.00 Underholdning Dyrlæge Ole Caspersen
fra Løgumkloser

Program 2019/2020

8. oktober kl. 14.00  Alex Bødiker - Haderslev 
underholder med sange 
og anekdoter  
”Pop og Sjæl”

24. september kl. 14.00 Asta Kjær - Broager
fortæller på sønderjysk
Minder fra hendes barndom, 
digte, fortællinger samt  
fællessange.

5. november kl. 14.00 Foredrag ved Gretha Holm
Gretha Holm fortæller om Camino turen

3. december kl. 14.00  Adventsmøde ved præst 
Marianne Holm Zeuthen  
og Organist ??
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KirkeBladet

Agerskov & Branderup Marts
April
Maj 20

19

1
kirkebladet.nu
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Marianne Holm Zeuthen
prædiker til sidste års
2. pinsedagsgudstjeneste
i Arrild

11. februar kl. 14.00  Underholdning med Familien Jønsson 
fra Rødding

Program 2019/2020

14. januar kl. 13.00 Fællesspisning og
Danny & Jes underholder
med Kim Larsen sange

Som noget nyt vil vi lave fællespisning før  
Danny & Jes underholder med Kim Larsen.  
Vi får et par stk. smørrebrød, øl og vand.
Senere er der kaffe og kage.
Hele arrangementet koster kr. 100,- 
Tilmelding nødvendig på grund af  maden senest d. 10. januar 2020 
til Tove tlf. 22 96 25 21.

25. februar kl. 14.00  Foredrag med 
Mette & Paul Nørup
De fortæller om cykel- 

 turen langs vestkysten

Foredrag
Billeder, fortælling og sang

ved organist Mette Nørup og
lærer Poul Nørup

Esbjerg

En kort beskrivelse af
11 spændende billedforedrag 

billedforedrag.dk

 

Mandag d. 9. sept.
kl. 14.00 

Kortspil
i Træfpunkt

Mandag d. 23. sept.

kl. 9.30 

Stolegymnastik
- Træfpunkt

OPSTART OPSTART


