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Tirsdag den 11. september 2018 kl. 7.00
Udflugt til Ærø med bus fra parkeringspladsen bag rutebilstationen i
Løgumkloster.
Vi kører til Svendborg og sejler til Ærø kl. 10.05. Vi holder en lille pause
undervejs og får et rundstykke og kaffe, incl. i prisen. Når vi ankommer til
Ærøskøbing venter en guide på at tage os med rundt på stort set hele øen.
Frokostbuffet spises mellem kl. 12 og 13. Eftermiddagskaffe er for egen regning et
sted på Ærø. Vi sejler hjem fra Marstal til Als. På turen hjem kan der bestilles
aftensmad: Frikadeller og Kartoffelsalat til 75 kr. pr. person.
Hjemkomst kl. 19.30 – 20.00.
Pris 580 kr. pr. pers. incl. formiddagskaffe og frokostbuffet. Drikkevarer
betales særskilt. Tilmelding på tlf. 73202600 eller mail dm@slf.dk og
indbetaling af 580 kr. pr. pers. til konto reg.nr. 1551 – 4860457431 senest
mandag den 27. august. Program vedlagt.

Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 14.00
Kør selv tur til AKS (Kartoffelmelsfabrikken i Toftlund).
Vi kører selv til AKS, Tøndervej 3, 6520 Toftlund, hvor vi skal se fabrikken.
Gæsteparkering er ved indkørslen til administrationen.
På rundturen er der mange trapper og turene er derfor ikke egnet til
gangbesværede eller kørestolsbrugere. En del af rundvisningen foregår udendørs,
så medbring fornuftig påklædning og fodtøj. Der må ikke bæres smykker. Børn
under 14 år må ikke deltage. Max antal 45 personer. Ingen kaffe. Gratis.
Tilmelding senest fredag den 21. september på tlf. 73202600 eller mail
dm@slf.dk.

Onsdag den 21. november 2018 kl. 14.00
Refugiet Løgumkloster, Refugievej 1, 6240 Løgumkloster.
”Min vej til Løgumkloster”. Forstander Helle Skaarup stammer fra Thyholm,
hvor hendes forældre havde et bageri med forretning og der skulle hjælpes til hele
tiden. Helle fik senere en cand.merc. uddannelse og var mange år i en bank i
København. Skiftede så spor og kom til Skagen, hvor hun blev direktør for
Skagen Naturcenter, senere direktør for Skagen Fiskerestaurant. I 2005 blev hun
direktør for herregården Nr. Vosborg og var der indtil hun blev forstander på
Løgumkloster Refugium i 2015. Helle fortæller på en gribende måde om hendes
møde med musikeren Peter Bastian, som hun blev gift med i 2014. Pris for kaffe
og entre: 100 kr.

Tirsdag den 11. december 2018 kl. 14.00 i Løgumkloster Forsamlingshus
Julehygge. Fortælling med musik ved Carl Erik Lundgaard, Assens.
”Fortællekoncert” kalder han det. Han blev professionel musiker, komponist,
historiefortæller, tidligere lektor på Det Fynske Musikkonservatorium. Emnet er
”fra poliopatient til professionel musiker”.
Carl Erik fortæller med underfundighed, en utæmmet humor og musik, sange og
ord, som flyder sammen i en helhed.
Der serveres gløgg og æbleskiver.

Torsdag den 17. januar 2019 kl. 14.00 i Løgumkloster Forsamlingshus
Slotsfrue Sanne Brodersen, Gram Slot fortæller om ”Hvad fatter gør”.

Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 14.00 i Løgumkloster Forsamlingshus
Generalforsamling. Dagsorden udsendes sammen med nytårsbrevet. Derefter
indlæg ved Carsten Juelsgaard Madsen, Toftlund. ”På den anden side” – en
beretning fra Letland.

Marts 2019
Arrangement er ikke fastlagt endnu. Nærmere følger i Nytårsbrevet.

Sommerferie 2019
Søndag den 26. maj – søndag den 2. juni 2019. Bustur til Ungarn.
Programmet udsendes særskilt.

Ved alle møder i Løgumkloster Forsamlingshus, undtagen
generalforsamlingen, skal der betales for kaffe m.m. Pris: 100 kr.
Hvor ikke andet er anført, er tilmeldingsfristen 4 dage før af hensyn til
bestilling af kaffe på telefon 73 20 26 00 (Dagny eller Jytte).

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Hvad er Landbrugets Seniorklub?
Formålet med seniorklubber for landmænd er at virke for en aktiv og udbytterig
tredje alder for nuværende og tidligere landmandsfamilier.
Vestslesvigs Landbosenior
blev startet i Løgumkloster den 15. juni 1998 under navnet Landbrugets
Seniorklub for Vestslesvig. På nuværende tidspunkt er der 135 husstande som
medlemmer.
Sæsonplanens form og udseende er blevet lidt ændret med tiden, men ellers er
alt, som det plejer at være.
Hvis der er nogen, der har forslag og gode ideer til aktiviteter, modtager vi dem
gerne.
Hvem kan blive medlem?
Alle nuværende og tidligere landmandsfamilier samt alle øvrige med interesse for
landbruget.
Et medlemskab koster 100 kr. pr. husstand pr. år. Det dækker begge ægtefæller.
Hvis man kun er en person i husstanden og har en enlig nabo eller ven, så tag
vedkommende med.
Hvordan bliver jeg medlem?
Du ringer til Sønderjysk Landboforening
på telefon 73 20 26 00 (Dagny eller Jytte)
eller til et af bestyrelsesmedlemmerne og anmoder om at blive optaget som
medlem og så får du tilsendt det aktuelle program samt et indbetalingskort på.
100 kr.

Bestyrelsen 2018/2019
Hans Pedersen, formand
Jens P. Bech, næstformand
Olga Petersen
Børge Johnsen
Hans Henrik Jensen
Poul Ellegård Nielsen
Bente Nissen
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