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Torsdag den 12. september 2019

”1 dags bustur til Holstenske Schweiz”
Kl. 8.00 kører vi fra parkeringspladsen bag rutebilstationen i Løgumkloster.
Rejseleder er Gunnar Hattesen.
Pris 650 kr. pr. pers. incl. bus, guide,
rundstykker + kaffe, middag og sejltur på
de 5 søer. Drikkevarer betales særskilt.
Tilmelding senest 2. september på tlf.
73202600 eller mail jt@slf.dk og
indbetaling af 650 kr. pr. pers. til konto
reg.nr. 1551 – 4860457431 senest
6. september. Program vedlagt.

Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 14.00 Løgumkloster Forsamlingshus
”En del af et mindretal”
Foredrag ved Dirk Andresen, Tønder. Dirk har medvirket i Tønderrevyen plus
meget andet.

Onsdag den 13. november 2019 kl. 14.00 Løgumkloster Forsamlingshus
”Min ungdom og mit liv som mejerist”
Foredrag og underholdning ved fhv. Mejeribestyrer Eilif Petersen.

Tirsdag den 10. december 2019 kl. 14.00 Løgumkloster Forsamlingshus

”Julehygge” med kaffebord
Julehygge og sangtime ved Bodil Dibbern. Bodil er lærer, musikpædagog og
tidligere medforstander på Højer Efterskole. Hun bor i dag i Løgumkloster og er
leder af flere seniorkor.

Tirsdag den 14. januar 2020 kl. 14.00 Løgumkloster Refugium,
Refugievej 1, 6240 Løgumkloster

”Et liv i musikken”
Underholdning ved Ronnie Olesen fra Mariehaven.
Ronnie Flyvbjerg Olesen er til daglig kapelmester i
Mariehaven og for Birthe Kjær. Han er født i Sydkorea,
men opvokset i Danmark, og gæsterne vil få indblik og
plads til refleksioner over livet som et adoptivbarn, der
som ganske spæd kommer til en musikalsk familie i det
midtjyske.
Ronnie mestrer klaveret som sit hovedinstrument og vil føre os igennem en masse
flotte musikstykker i forskellige genrer, krydret med fortællinger fra sit liv og
virke. ”Vi skal naturligvis også synge dejlige fællessange, som er en unik og stærk
kulturarv, vi har i Danmark”, udtaler Ronnie.
Med baggrund i både DGI, Spil Dansk, TV, radio, underholdningsmusik, korsang
og meget mere, ser Ronnie frem til en musikalsk og hyggelig eftermiddag i
Løgumkloster.
Vel mødt!

Onsdag den 19. februar 2020 kl. 14.00 Løgumkloster Forsamlingshus

Generalforsamling
Efter generalforsamlingen kommer borgerrådgiver Mette G. Jensen, Tønder
Kommune, og fortæller om sit arbejde som borgerrådgiver, og byrådsmedlem
Irene Holk Lund, Løgumkloster, kommer og fortæller om sit arbejde som formand
for sundhedsudvalget.
Dagsorden for generalforsamlingen, og program for foråret 2020 vil fremgå af
nytårsbrevet, som udsendes i december måned.

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).
Vedr. persondata
Der gøres opmærksom på, at ved bindende tilmelding udsendes
deltagerliste med navn, adresse og telefonnr. til alle deltagere. Ønskes
dette IKKE, gives besked senest 14 dage før arrangement.
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 128 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 2019/2020
Hans Pedersen, formand
Jens P. Bech, næstformand
Olga Petersen
Børge Johnsen
Poul Ellegård Nielsen
Bente Nissen
Jens Bakken Nielsen
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