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Program 1. halvår 2021. 
 
 
Jan.   Intet arrangement på grund af forsamlingsforbud. 
 
Feb.            -            -                   -               -         - 
 
 
Mar.   Onsdag den 10. kl. 19.30 på Landbocentret Asmildklostervej 11, 8800 Viborg. 
            Generalforsamling - medbring venligst den udsendte dagsorden. 
            Efter generalforsamlingen fortæller tidligere amtskommunaldirektør Haakon  
            Brandt om afdøde amtsborgmester P.E. Eriksens liv og virke.  
            Det er en spændende beretning om et menneske, der trods en speciel  
            opvækst formåede at sætte markante aftryk på dannelsen af Viborg Amt i  
            1970 og løsning af utallige udfordringer i 20 år som amtsborgmester. 
            Haakon Brandt fortæller også om det unikke og respektfulde samarbejde, de 
            havde gennem alle årene. 
            Seniorklubben er denne aften vært ved et par stykker brød og kaffe. 
            Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk inden 3. marts. 
 
 
 
 
Mar.   Onsdag den 24. kl. 14.00. Besøg på Viborg Gymnastikforenings Center på 
            Sct. Laurentii Vej 22 a, 8800 Viborg.    
            Formand Preben Jensen vil fortælle og vise rundt i centret der i 2020 har  
            afsluttet et større tiltrængt byggeri og anlæg af en stor parkeringsplads. 
            VGF har eksisteret siden 1935 og har gennem årene klaret sig fint inden for 
            idrætsgymnastik og deltaget i utallige konkurrencer med gode placeringer. 
            De senere år har også breddeidræt fået en stor plads i foreningen. -  Der er 
            tilbud til både børn, voksne og motionister. 
            TeamGym er seneste skud på stammen. Hold af piger og drenge konkurrerer 
            i denne disciplin med hold fra hele landet, og holdene fra Viborg er blandt de 
            bedste i landet. 
            VGF er vært ved et stykke brød inkl. øl/vand. Vi kan nyde dette og en dejlig 
            udsigt fra et lokale med en unik beliggenhed ved Nørresø. 
            Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk inden 17. marts. 
 
             



                      
Apr.   Fredag den 16. kl. 14.00. Besøg på Cold Hand Winery, Haversmosevej 21,  
           8920 Randers NV. - Det er en yderst spændende virksomhed, der producerer 
           frugtvine af høj kvalitet. Virksomheden har årligt ca. 15.000 besøgende. 
           
           Programmet vil omfatte: Velkomst, fortællinger, rundvisning, smagning af 
           forskellige vine + kaffe og kage. 
           Entré 150 kr. indbetales på konto 9255 - 8895 153 967 senest 9/3. 
           Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk senest 9. marts 
 
 
Maj    Torsdag/fredag den 6. og 7.  2-dages tur til Samsø med Sørens Rejser. 
            Mødested: Asmildklostervej 11, 8800 Viborg torsdag kl. 07.00.  
            Turen byder på en dejlig sejltur fra Hou til Sælvig. Bustur med lokal guide m.v. 
            Vi skal høre om deres produktion af grøntsager og vedvarende energi, og der 
            er god forplejning på hele turen. -  Se vedlagte brochure. 
            Pris 1.950 kr. pr. person. Beløbet indbetales på konto 9255 - 8895 153 967 
            senest 20. marts. 
            Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk senest 20. marts. Max. 50 delt. 
 
 
 
Juni     Onsdag den 16. juni kl. 18.30. Besøg hos familien Kuhr, Bredmosevej 29,  
            8840 Rødkærsbro. Deltagerne medbringer mad, kaffe, service, borde og stole  
            til fællesspisning, som i tilfælde af dårligt vejr kan foregå indendørs.   
            Virksomheden drives som et I/S, der ejes af familierne faderen Henry og 
            brødrene Michael og Heine og deres respektive ægtefæller. 
            Vi skal høre om og se udfordringerne ved den store mælkeproduktion i en 
            speciel udformet staldbygning, hvor affaldsprodukterne bliver omsat til 
            produktion af biogas og udnyttet til fjernvarme. 
            Efter rundvisning drikker vi medbragt kaffe og synger muligvis et par sange. 
            Deltagerne medbringer en færdig ret, og vi undgår derved nærkontakt ved  
            grillen. 
            Ingen entré men tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk inden 10/6. 
 
 
           Landsforeningen Landbo Senior arrangerer i 2021 2 ture til det østlige USA 
           henholdsvis den 20. - 30 august og 10. - 20. september. Se udførligt program 
           på www landbosenior.dk. 
           Tilmelding og oplysninger ved Mols Rejser tlf. 7587 1212 



Landbrugets Seniorklub Viborg 
 

Formand:  Vagn Aage Kjeldsen 
Industrivej 8, Ørum 
8830 Tjele 
8665 2304 – 2940 9960 
pindsgaard@gmail.com 

 

Næstformand: Lissy Andersen 
Brøndumsvej 19 5tv. 
8800 Viborg 
3055 1246 
86451246@privat.dk 

 

Kass., sekretær: Poul Pilgaard 
Åbrinken 3, Tapdrup 
8800 Viborg 
8660 0198 
post@pilgaard.biz 
 

   Jørgen Halkjær 
Søbakken 31, Rødding 
8830 Tjele 
8665 1110 
jorgenhalkjaer@hotmail.com 

 

Sekretariat:  LMO 
Asmildklostervej 11 
8800 Viborg 
3050 0636 
lfmj@lfmj.dk 
 

Indmeldelse i seniorklubben og ideer til arrangementer 
meddeles til bestyrelsen 


