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OBS! Kære medlemmer i LandboSenior 
I 2020 måtte vi aflyse en del af vores arrangementer pga. Corona-situationen. 

Nu prøver vi igen med et nyt program, og håber der er en vaccine på vej, 

så vi igen kan opleve fællesskabet sammen her i LandboSenior. 

Desværre må vi starte med at aflyse foredraget med Else Marie Pedersen 

onsdag den 13. januar og onsdag den 10. februar med Jens Chr. Vestergård. 

Fremadrettet forholder vi os til sundhedsmyndighedernes anvisninger, og  

eventuelle aflysninger vil I få besked om på SMS og LandboNords hjemmeside. 

 

 

Højskoledag!!! 

Onsdag den 3. marts 2021 kl. 9.30 

Idrætshøjskolen, Parkvej 67, 9700 Brønderslev 

Den årlige højskoledag i ” LandboSenior” 

Vi starter med kaffe, boller og højskolesangbogen. 

Kort info om Idrætshøjskolen ved forstander Eva Terp-Hansen. 

Foredrag med det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen, 

der fortæller i et upolitisk indlæg om vejen til Christiansborg,  

og om hverdagen i folketinget, et par anekdoter og rygter bliver måske også omtalt. 

Efter frokost:  

” Livet er en gave, og en gave pakker man ud” 

Foredrag med Erik Lindsø, kendt foredragsholder og med et arbejdsliv i folkehøjskolen. 

Et lærerigt og humørfyldt foredrag hvis emne er: ”Humor som medicin” 

Kaffe og afslutning.      

Pris: 275,- kr. (max 135 pers.) 

Betaling ved tilmelding som er senest den 22. februar. 

Fra Brønderslev indbetales på konto: 5655-0805891106.  

Husk navn ved overførsel. 

Man kan også tilmelde og betale til en fra bestyrelsen. 

Bindende tilmelding senest den 22. februar. 

 

 

Torsdag den 18. marts 2021 kl. 19.00  

Generalforsamling på LandboNord, Erhvervsparken 1. 

LandboSenior er vært med smørrebrød, øl/vand. 

Derefter generalforsamling.  

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

På valg er: Kirsten Hartmann, Vera Nielsen og Knud E. Olesen.  

Alle tre modtager genvalg. 

Efter generalforsamling er der underholdning ved 7 friske piger der kalder sig 

” Skvalderskrål” og som bliver akkompagneret af Else Højgaard. 

Kaffe og afslutning. 

Tilmelding senest den 10. marts pga. smørrebrød. 

 

 

 

 



 

 

Torsdag den 22. april 2021 kl. 18.30 

Hyggeaften på LandboNord, Erhvervsparken 1. 

Vi mødes til en hyggeaften med underholdning og samvær. 

Jens Ole Jensen kendt fra ”Schwåmpis Venner” 

underholder med sange, og måske også lidt irsk stemning. 

Vi starter aftenen med at nyde et glas rødvin, lidt brød og ost. 

Aftenen slutter med kaffe og kransekage. 

Mød op til en hyggelig aften og tag gerne naboen med. 

Pris: 150,- kr.   Tilmelding senest den 15. april 

 

Torsdag den 20. maj 2021 kl. 9.00 

Endagstur med ”Jørns Busser” til Frederikshavn m.m. 

Vi starter fra Bowlinghallens P. Plads kl. 9.00 

Kl. ca. 9.45 mødes vi med: Jan Michael, en underholdende og livlig guide, 

der vil fortælle og guide os rundt i det ” Maritime kraftcenter”,  

som borgmester Birgit Hansen omtaler Frederikshavn havn.  

Det populære og nye havnemiljø med Nordmolen. 

Bussen kører rundt hvor den kan, derefter gåtur ud på molen. 

Vi besøger ”Krudttårnet”, hvor der serveres frokost. 

Efter frokost skal vi en tur på Gaardbogaard,  

hvor Svend Aage Christiansen fortæller og viser rundt på godset. 

På hjemturen stopper vi ved ”Kulturcenter Vendsyssel” i Sæsing, 

hvor vi skal nyde en 2-retters menu, med 2 glas vin/øl eller vand. 

Vi forventer at være hjemme ca. kl. 21.00. 

Pris: 575,- kr. som indbetales på konto 5655-0805891106. Husk navn ved overførsel. 

Man kan også tilmelde og betale til en fra bestyrelsen.  

Inkl. i prisen er: Kørsel, guide, entreer, frokost og aftensmad m/ vin. 

Bindende tilmelding senest den 10. maj. 

 

Torsdag den 17. juni 2021 kl. 17.30 

Grill aften i ”Milbakhaven” hos Ulla og Jens Milbak, Håndbækvej 62, Jerslev. 

En sommeraften, midt i Jyske Ås, hvor vi bl.a. skal opleve en flot blomsterhave, 

hvor Ulla og Jens vil fortælle og vise rundt. 

Derefter skal vi hygge os med grillmad, kartofler, salat.  

Der kan købes øl, vin og vand. Afslutning, kaffe og kage. 

Mød op til en hyggelig aften i et naturskønt område. 

Pris: 125,- kr.  Tilmelding senest den 9. juni 

 

 

 

OBS!! Se indlagte bilag fra ”Mols Rejser” 

Vi synes der skal til at ske noget igen, men samtidig har vi valgt, at det bliver indenfor 

Danmarks grænser. Mols Rejser har lavet en spændende (synes vi) 4 dags tur. 

Læs vedlagte info og få lyst til at tage med os på tur langs Vestkysten. 

Mols Rejser tilbyder: Tryghed - Tilmeld nu og fri afbestilling helt frem til den 16. juli. 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fskippers-have.blogspot.com%2F2012%2F09%2Fmilbakhaven.html&psig=AOvVaw1wy7j-9kBZMZRw_VOW8Gci&ust=1608630589528000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiK4JLm3u0CFQAAAAAdAAAAABAJ


 

Landsforeningen i LandboSenior har lavet en 10 dages tur i august/september 

til New York, Washington og Amish. Er I interesseret i at høre mere om turen, 

Kontakt Mols Rejser på tlf. 7587 1212 eller mail:info@molsrejser.dk. 

 

Generelt 

Husk!!! At blive tilmeldt SMS beskeder, hvis I ikke allerede er tilmeldt! 

SMS-beskeder bliver sendt ud som påmindelser forud for arrangementerne,  

og andre relevante oplysninger som f.eks. ændringer i programmet. 

For at få SMS-besked skal vi i bestyrelsen have jeres mobilnr. 

 

Bowling fra 1. oktober til 30. april er både tirsdag og onsdag fra kl. 9.35. 

Bowling fra 1. maj til 30. september er kun onsdag fra kl. 9.35. 

 

Til arrangementer med tilmelding skal det ske til LandboNord på tlf. 9624 2424. 

Ring gerne mellem kl. 10.00 og 12.00 da det er den tid, hvor receptionen  

er bedst bemandet. Husk at oplyse hvilken seniorklub du tilhører.  

Tilmelding kan også ske på LandboNords hjemmeside www.landboNord.dk: 

1. Log ind på LandboNords hjemmeside 

2. Gå ind under fanebladet ”Forening” (midterste faneblad - øverst på siden) 

3. Gå herefter ind under fanebladet ”Seniorklubber” (midt på siden) 

4. Herefter ligger seniorklubbernes arrangementer tydeligt til venstre, sammen med 

meget andet information om seniorklubberne. 

Er man tilmeldt et arrangement og bliver forhindret i at deltage, vil vi gerne have 

en afmelding, da der ofte er folk på venteliste.  

 

 

 
 

 

Alle nye medlemmer er altid velkomne, også uden tilknytning til landbruget. 

 

Bestyrelsen: 

Formand:          Vera Nielsen            9646 5080 veranielsen164@gmail.com 

Næstformand:   Jens Andreasen        4029 0929 jamandreasen@gmail.com 

Kasserer:           Knud E. Olesen       2342 3840 knud9700@gmail.com 

Sekretær:           Ruth Andersen        2266 5066 andersenelholm@hotmail.com 

Sekretær:           Kirsten Hartmann    40851286 erlingkirsten48@gmail.com
 

http://www.landbonord.dk/
mailto:erlingkirsten48@gmail.com

