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Program forår/sommer - 2021 

 
 

 

 
 

Klubbens formål: 

 

  At virke for en aktiv og udbytterig tredje alder 

  for nuværende og tidligere landmandsfamilier 

  samt øvrige beboere i landboforeningens 

  område. 

 

  - så mød op og tag naboen med! 
 
 

  



Bowlingsæson er desværre udsat til 2. halvår 2021 
 

 
Højskoledag onsdag den 3. marts kl. 9.30 på  
Idrætshøjskolen, Parkvej 67 Brønderslev 
Brønderslev LandboSenior er arrangør i år. 
Dagen starter med kaffe og boller samt Højskolesangbogen. 
Kort info om Idrætshøjskolen ved 
forstander Eva Terp-Hansen. 
Foredrag ved 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 ved Erik Lindsø – kendt foredragsholder og med et 
arbejdsliv i folkehøjskolen. Et lærerigt og humørfyldt foredrag, hvis 
emne er  
”Humor som medicin”.  
Kaffe og afslutning. 

 
 
Onsdag den 24. marts kl. 18.00 på Knivholt.  
Generalforsamling. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
På valg er: Doris Nielsen 
  Ragna Jensen 
Valg af suppleanter og revisor. 
Efter generalforsamlingen fortæller forfatteren Knud Erik Larsen, 
Ravnshøj om sine bøger ”Fredenslund” og ”Den svære ungdom”. 
Seniorklubben er vært ved en let anretning. 
Tilmelding senest onsdag den 17. marts til bestyrelsen. 
 
 
Januarmødet er flyttet til onsdag den 21. april kl. 14.00 i 
Heidi’s Spisehus, Brønderslevvej, Gærum 
Hvor vi får besøg af Lars Jacobsen Trio Classic fra Lønstrup, som 
vil fortælle, spille, synge for og med os. 
Pris kr. 100 incl. kaffe og brød. 
Tilmelding senest onsdag den 14. april til bestyrelsen. 

 
 

AFLYST 



 
Tirsdag den 11. maj kl. 13,00 Havnerundtur i Frederikshavn. 

Vi mødes i Krudttårnet, hvor Jan Mikael, guide ved Frederikshavn 
Havn, vil fortælle om Frederikshavn Havn og det nye miljø omkring 
havnen, og efterfølgende guider han på turen 
med Hørby Turistbusser, som kører os rundt i 
området på og omkring havnen. Turen slutter 
med kaffe og brød i Krudttårnet. 
Pris kr. 100. 
Tilmelding senest tirsdag den 4. maj til 
bestyrelsen. 
 

 
 
13.-15. juni Bustur til Sydfynske Ø-hav med Nille. 
Med udgangspunkt i vores hotel i Svendborg skal vi besøge flere 
spændende steder, bl.a. sejltur til Skarø og rundtur med veteranskib. 
Endelig program og pris samt tilmeldingstidspunkt følger senere. 
 
 
 
Hjørring Dyrskue fredag 18. juni og lørdag den 19. juni. 

Kom og få en snak med seniorklubberne i 

LandboNords telt på dyrskuepladsen i 
Hjørring.  
Hvis du har lyst til at give en hjælpende hånd 
med før eller efter dyrskuet, så kontakt 
LandboNord tlf. 9624 2424. Som tak for 
hjælpen modtager man entré-, frokost- og P-
billet til dyrskuet. 

 
 
Grill-fest på Knivholt tirsdag den 27. juli kl. 15.00 
Kaffe og kage er klar kl. 15.00 og grillen startes kl. 17.00, hvorefter 
vi skal hygge os med grill-mad i godt 
selskab. 
Pris: kr. 150,- incl. drikkevarer. 
Tilmelding til bestyrelsen  
senest tirsdag den 20. juli.  
 
 
 

 

 
 



 
Bestyrelsen 

 
Formand:  
Ole Jensen 
mieogole@outlook.dk   tlf. 2047 6086 
 
Næstformand: 
Tage Johansen 
aase.aase@hotmail.com  tlf. 6138 4651/9846 8180 
 
Kasserer: 

Ragna Jensen 
raoljensen@gmail.com   tlf. 6111 9552/9846 5192  
 
Sekretær: 
Doris Nielsen 
dn-kjn@mail.dk   tlf. 2944 8201 
 
Medlem: 
Karen Gedebjerg   tlf. 2097 3184 
   
 

 
Hvis du vil se seniorklubbernes programmer m.v. på LandboNords 
hjemmeside, så følg nedenstående vejledning: 
 

• Log ind på LandboNords hjemmeside – www.landbonord.dk. 
• Gå ind under fanebladet ”Forening” (midterste faneblad – øverst 

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

siden). 
• Herefter ligger seniorklubbernes arrangementer tydeligt til 

venstre, sammen med megen anden information om 
seniorklubberne. 
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