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Formål: at virke for en aktiv og udbytterig alder for nuværende og 

 tidligere landmandsfamilier samt øvrige beboere i landdistrikterne med  

tilknytning til landbruget. Mød op og inviter naboer med.  

 

 



 

 

 

Sejltur til Hirtsholmene med guidet rundvisning. 

Tirsdag den 25. august kl. 9.45 Langerak 70, 9900 Frederikshavn. 

På Hirtsholmene spiser vi en af os medbragt let frokost + øl/vand. 

Man skal selv medbringe kaffe.  

Pris kr. 250,00 som indbetales på konto 7421-1405324 eller mob.pay 29820115(Jytte Juul) 

Tilmelding senest 18. august til LandboNord 96242424. 

 

 

 

Høstfest i Sæsing. 

Tirsdag den 15. september kl. 18.00 Kulturcenter Vendsyssel, Sæby Landevej 417 Sæsing 9830 Tårs. 

Høstfesten afholdes i samarbejde med seniorklubberne Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn. 

3-retters menu inkl. Kaffe. 

Høsttaler Lars Mellemkjær, 1. næstformand i LandboNord. 

Musikken leveres af Midt i Ugen. 

Pris kr. 280,00 som indbetales på konto 7421-1405324 eller mob.pay 29820115 (Jytte Juul) 

Bindende tilmelding senest mandag den 7. september til LandboNord 96242424. 

 

Heldags bustur til Gl. Estrup Landbrugs museum. 

Tirsdag den 29. september afgang fra Hjallerup Kulturhus kl. 8.00 hjemme ca. kl. 16.30. 

Kaffe og rundstykker undervejs, frokost på Gl. Estrup i den gamle stald og kaffe med kringle. 

Pris excl drikkevarer kr. 400,00 som indbetales på konto 7421-1405324 eller mob.pay 29820115 (Jytte Juul) 

Tilmelding senest tirsdag den 22. september. LandboNord 96242424. 

 



Hyggeeftermiddag og evt. fællesspisning. 

Tirsdag den 27. oktober kl. 14.00 Kulturhuset i Hjallerup. 

Indlæg om Hospice v/Birgitte Nielsen Hospice Vendsyssel. 

Fællessang v. Gynther Mølgaard. 

Der vil også være fællesspisning menu: stegt flæsk med persille sovs. 

Pris kaffe og kage kr. 50,00. 

Spisning kr. 85,00 

Tilmelding senest tirsdag 20. oktober LandboNord 96242424 Husk 2 tilmeldinger hvis i vil spise. 

 

 

Julefrokost. 

 Tirsdag den 24. november kl. 12.30 i Kulturhuset i Hjallerup. 

Underholdning v/Skvalderskrål, samt fællessang. 

Der serveres julemenu fra Hjallerup Hallen. 

Pris kr. 200,00 som indbetales på konto 7421-1405324 eller mob.pay 29820115 (Jytte Juul) 

Tilmelding senest tirsdag den 17. november LandboNord 96242424. 

 

 

 

 

Eftermiddags tur til Retten/Domstolen I Aalborg  Badehusvej 17, 9000 Aalborg. 

Tirsdag den 26. januar afgang fra Kulturhuset i Hjallerup kl. 14.30. Der laves samkørsel. 

Rundvisning i retten med en forfriskning. 

Efterfølgende spiser vi alle på en lokal cafe for egen regning. 

Pris kr. 50,00. 

Tilmelding senest den 19. januar LandboNord 96242424. 

 

 

 



Flyvestationen Aalborg guidet bustur. 

Tirsdag den 9. februar afgang fra Kulturhuset i Hjallerup kl. 13.00 hjemme ca. 17.30. 

Vi skal se redningshelikopter, Hercules og Challenger fly. 

Medens vi drikker kaffe hører vi om missioner og opgaver ude i verden. 

Pris kr. 100,00. 

Tilmelding senest den 2. februar LandboNord 96242424. 

 

 

 

Generalforsamling og 25. års Jubilæum. 

Tirsdag den 9. marts kl. 17. i Kulturhuset Hjallerup. 

Generalforsamling 17.00 – 18.30 hvor der serveres øl og vand. 

 Dagsorden udsendes senere. 

Herefter jubilæums middag med vin/øl/vand samt underholdning ved Trioen A’Capella. Pris kr. 100,00. 

Af hensyn til traktementet vil vi gerne have tilmelding til LandboNord senest 2. marts 96242424. 

 

Tilmeldinger til arrangementer sker til LandboNord tlf. 96242424 bedst mellem kl. 10.00 og 11.30 eller på 
www.landbonord.dk > ”forening”> seniorklubber > arrangementer. 

Husk at gøre opmærksom på, at det er Østvendsyssel LandboSenior tilmeldelsen gælder. 

Det er stadig mulighed for at blive tilmeldt SMS-listen, hvor man modtager en SMS når nyt arrangement 
nærmer sig. Opgiv dit mobilnr. Til bestyrelsen, så klarer vi resten. 

Der er altid plads til nye medlemmer. Bestyrelsen opfordrer klubbens medlemmer til at finde nye emner som 
medlemmer. Ekstra programmer rekvireres hos bestyrelsen eller se hjemmesiden 
www.landbosenior.dk.østvendsyssel 

 

Bestyrelsen 

Gynther Mølgaard, formand gynther@privat.dk          tlf. 21494368 

Jørgen Andreasen, næstformand holskovlund.@nypost.dk                 tlf. 20143459 

Jytte Juul, kasserer  lyngsaa@nordfiber.dk          tlf. 29820115 

Else Marie Pedersen, sekretær tot.pedersen@mail.tele.dk          tlf. 25110708 

Frede Nielsen  fam-nielsen@live.dk          tlf. 50463645 

Ellen Andersen  gammelkrogen@gmail.com         tlf. 51247585 

Johs. Skytte Elsnab  johselsnab@hotmail.com             tlf. 51743908 
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