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Her har vi nu et program klar for resten af året 2020. Vi har desværre været 
inaktive i en lang periode pga. Corona epidemien. Vi håber nu, at de problemer, 
som blev skabt af disse små røde djævle, er på retræte. Det har forhåbentlig 
ikke fået uheldige konsekvenser for vore medlemmer.

Nu er vores ønske at få Morsø Landboseniors aktiviteter i gang igen. Der er 
brug for, at det positive fællesskab, vi har haft i mange år, kan fortsætte.

Vi byder gerne nye medlemmer velkommen. Man må gerne prøve at få nye 
med i klubben. Prisen for medlemskab er 150,- kr. pr. år.

Der skal lyde en stor tak for den gode medlemsopbakning, vi har haft. Klubben 
har haft glæde af, at virksomheder har åbnet for besøg. Endvidere også tak 
for økonomisk støtte fra Kreatureksportens fond for Skive og omegn, Morsø 
Fonden af 2018 samt Landbo Limfjord for bistand med tilmelding og kopiering 
m.v. Det har betydet rigtig meget for klubbens økonomi.

Orientering til medlemmer
Orientering til vore medlemmer vil fortsat ske med udsendelse af vores trykte 
program til alle. Annoncering vil kun ske i begrænset omfang. Forud for 
aktiviteterne sendes orienterende mails til medlemmer med mailadresser.

Samtidig tilstræber vi at få registreret flest mulige mailadresser, så flere også 
kan orienteres ad denne vej. I kan meddele jeres mail til morsoelandbosenior@
hotmail.dk, så vi kan få det noteret.

Tilmelding til arrangementer
Tilmelding foregår til Landbo Limfjord på tlf. 9615 3000. Det er vigtigt af hensyn 
til reservering af plads og servering til det rigtige antal. Sen afbud gives direkte 
til formand eller sekretær.

NB: Ved tilmelding til møder kan du meddele, om du ønsker sukker eller 
glutenfri m.m.

Vær med i fællesskabet om interessen for 
livet på landet og andre kulturelle værdier
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Virksomhedsbesøg
1-dags udflugt i egen bil

Tirsdag d. 18. august 2020 kl. 10.30                

Vi starter med virksomhedsbesøg hos 

Nordthy (tidl. Nordthy Biscuits A/S), Østerild, Rubinvej 61, 7700  Thisted. 

Virksomheden startede i 1996 med at levere til den lokale købmands 
kagehylde. Den har virket i mange år under navnet ”Din Kagemand”. I 2010 
blev ”BE Kager” i Rødekro opkøbt for at komme ind på det tyske marked, og 
Nordthy Biscuits skiftede navn til Nordthy. I dag er der leverancer til et bredt 
udvalg af kunder over hele landet.

Efter rundvisning og orientering fortsætter vi til:

Besøgscenter for vindmøller, Østerild, Testcentervej, 7700  Thisted

Her får vi en guidet rundvisning og orientering om centret.
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Mødested: Nordthy (Nordthy Bisquit A/S), Østerild, Rubinvej 61, 7700  Thisted
Pris:  Gratis
Tilmelding: Senest mandag d. 10. august 2020 på tlf. 9615 3000.

Turen går videre til:

Thylejren, Gl. Aalborgvej 16, 7741  Frøstrup

Vi får en rundvisning og orientering om lejren, der i dag huser 80-100 beboere.

Der køres i egen bil. Deltagerliste vil blive mailet, så man kan aftale evt. 
samkørsel. 

Klubben er vært med en toast ved vindmøllecentret, hvortil man selv 
medbringer drikkevarer.
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”Om livet og tanker om arbejdet 
som bedemand”

Foredrag v/bedemand Niels-Peter Holm

Torsdag d. 3. september 2020 kl. 19.30

Hvis du tør - så kom glad til foredraget med kertemindebedemanden Niels-
Peter Holm, der giver dig garanti for, at du i den grad får masseret dine 
lattermuskler samt yderligere får nogle gode alvorstanker med hjem.

En fortælling om en livsrejse fra det sønderjyske til tiden som redder, 
sygeplejerske, plejehjemsleder og nu bedemand på pension efter 25 år ved 
roret. Om mødet med originaler og andet godtfolk.

Sted: t’bords, Skovgade 17, 7900 Nykøbing Mors
Pris:  100 kr. pr. person
Tilmelding: Senest mandag d. 31. august 2020 på tlf. 9615 3000.
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Sted: Bowl’n’Fun, Kirkegårdsvej 6, 7700 Thisted
Tilmelding: Til Gudrun Kristensen, tlf. 6154 5885.

Bowling

Starter onsdag d. 23. september i Thisted
 og foregår hver onsdag i ulige uger fra kl. 14.00-15.00. 

Med hyggeligt samvær og kaffe. 
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Høstfest

Torsdag d. 8. oktober 2020 

kl. 18.00-24.00

Som sædvanlig afholdes fest 
på Feggesund Kro 

med god festmad og hyggelig musik. 

Særskilt indbydelse udsendes senere.
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”Livet er i det mindste en historie værd
- kunsten at fortælle om livet”

Foredrag v/Erik Lindsø

Onsdag d. 11. november 2020 kl. 19.30

”Når lives leves, erfares det - når livet elskes, forklares det,” siger Erik Lindsø, 
der mener, at livshistorien er dér, hvor vi har en mulighed for en forklaring på 
vores liv. 

”Livet bliver til, når det bliver fortalt, men det bliver også til at forstå,” fortsætter 
han og forklarer med et Karen Blixen citat: ”Når vi fortæller, sætter vi noget 
sammen, der er gået i stykker.”

Erik Lindsø er en efterspurgt foredragsholder og fortæller. Med muntre 
historier og humorens bid sætter han tilværelsen under lup. Han har været 
højskoleforstander på Rødding Højskole, programmedarbejder ved Danmarks 
Radio samt udgivet flere bøger.

Sted: t’bords/KFUM, Skovgade 17, 7900 Nykøbing Mors
Pris:  100 kr. pr. person
Tilmelding: Senest mandag d. 9. november 2020 på tlf. 9615 3000.
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Julefrokost
På GULLERUP Strand Kro

Onsdag d. 9. december 2020 kl. 18.00

Menu:
Sild med hjemmelavet karrysalat

Pandestegt fiskefilet med remoulade
Tarteletter med høns i asparges

Hamburgerryg med grønlangkål og brunede kartofler
Ribbensteg med rødkål

Leverpostej med bacon, champignon og rødbeder
Ris a la mande med kirsebærsovs

Kaffe og julesmåkager

+ julehistorie v/Erling Thøgersen

Sted: Gullerup Strand Kro, Grydhøjvej 25, Gullerup, 7950  Erslev
Pris:  200 kr. pr. prs.
Tilmelding: Senest mandag d. 30. november 2020 på tlf. 9615 3000 eller på 
 mail@landbo-limfjord.dk. Hvis man ønsker at være med i bus fra   
 buspladsen ved havnen i Nykøbing Mors kl. 17.15, kan man 
 tilmelde sig dette ved samme lejlighed.
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Bestyrelsen

  Hans Jørgen Jakobsen, formand
  Skolebakken 64
  7950 Erslev
  sdrkirk@gmail.com
  Tlf. 9774 6012/3097 5012

  Ellen Frøkjær, næstformand 
  Vesterhaven 6 
  7950 Erslev
  Tlf. 9774 0024

  Karl Bendsen, kasserer
  Bredgade 36, Glyngøre 
  7870 Roslev
  Tlf. 9774 4083        

  Ida Iversen
  Østerbakken 11
  7980 Vils
  Tlf. 4030 5499

  Gudrun Kristensen
  Rosltrupparken 146
  7900  Nykøbing Mors
  Tlf. 6154 5895

  Jens Hansen, sekretær
  Fjordvej 5 
  7900 Nykøbing Mors
  Tlf. 9772 1589 / 5133 9878
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