
SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB 

 PROGRAM 2020 / 2021 

Torsdag den 3. september 
Søren Dahl (Café Hack) 
 
Tirsdag den 29. september 
Kurt Leth 
 
Torsdag den 29. oktober 
Jubilæumsfest 
 
Tirsdag den 24. november 
Julehygge 
 
Mandag den 11. januar 
Nytårsmøde, Søren Pape 
 
Tirsdag 9. februar 
Peter Mygind 
 
Onsdag 24. februar 
Besøg på supersygehuset i  
Gødstrup 
 
Tirsdag 9. marts 
Generalforsamling, Søren Vester 
 
Tirsdag 13. april 
Besøg i Sparekassen Thy, Thisted 
 
Tirsdag 25. maj 
Udflugt til Læsø 
 
Mandag 16. august til 
onsdag 18. august 
Turen går til Sverige 

 

 

 

 

Try
ksponsor





Torsdag den 3. september 2020 
I Hurup Hallen kl. 14.00 
får vi besøg af Søren Dahl (Café Hack)  
 
Oplev Søren Dahl i et livsbekræftende 
og humoristisk foredrag: ”Det gode liv”, 
der bl.a. handler om at passe på sig 
selv og hinanden i en tid, hvor sammen 
hver for sig har været i fokus. 
Søren tager os med en tur tilbage i tiden –  
tilbage til barndomshjemmet i Thy, hvor han voksede op som 
yngste barn i en søskendeflok på seks. 
 
Foredraget handler også om livskvalitet – og ikke mindst – om 
livsglæde: ”For det er jo sådan med livsglæde, at jo mere man 
bruger den, jo mere er der tilbage”. 
 
Og så handler det ikke mindst om 18 år på Café Hack, om livet 
på landevejene, når han turnerer landet rundt med sine shows. 
Men også om en utrættelig og ægte nysgerrighed på andre men-
nesker. 
 
Der er lagt i ovnen til en skøn eftermiddag med en ægte Thybo, 
der blæser på janteloven, og som også er ambassadør for Hjer-
teforeningen. 
 
Med hjertet på rette sted, er han med til at gøre  
livet lidt lysere. 
 
Entré incl. kaffe og kage: 100,- kr. for medlemmer, 150,- for ikke-
medlemmer. 
 
Alle er velkomne! 

 



Tirsdag den 29. september 2020  
på Uddannelsescentret, Jernbanegade 
21 i Hurup kl. 14.00 
 

får vi besøg, af den folkelige TV-mand fra TV Syd 
og TV2 Øst, Kurt Leth  
 
Foredraget ”Kurt kom forbi” handler om almindelige menneskers ual-
mindelige historier - fyldt med latter, grin, varme og alvor. 
 
Så glæd dig til beretningerne om hans eget liv som journalist, krydret 
med fortællinger og anekdoter om mange typer og originaler han har 
mødt gennem mange år.  
 

 
 
Det har andre bl.a. sagt om foredraget: 

• Et medrivende foredrag, der rører 
• Der er noget til både grinet og livets alvor 
• Underholdning i top-klasse – hårde og evige kampe for forside-

historier 
 
Entré inkl. kaffe og kage: 100,- kr. for medlemmer, 150,- for ikke-med-
lemmer. 
 
Alle er velkomne! 
 

 

 

 



Torsdag den 29. oktober 2020 Jubilæumsfest 
I Hurup Hallen kl.17.30 (Dørene åbnes kl. 16.45) 

Seniorklubben blev oprettet den 1. november 2000 med 
34 medlemmer. Sydthy-Thyholm Seniorklub kan derfor i 
år fejre 20 års jubilæum. 

Det første år blev der afholdt 4-5 arrangementer. I dag er 
der 10-12 arrangementer om året og vi er nu på 460 medlemmer. 

Program: 
3-retters menu samt kaffe 
Festtale ved landmand, præst og provst Anders 
Bonde, Hadsten. Anders Bonde er en meget 
spændende og humoristisk foredragsholder. 
 
Derefter er der underholdning ved 

 
Vi slutter med dans, som Flemming Baade, Århus, spiller op til. 

Pris for hele arrangementet: 
medlemmer 275 kr. og ikke-medlemmer 400 kr. 
Hvis I gerne vil reservere et bord, beder vi om fælles tilmelding – så vi 
vil forsøge at efterkomme jeres ønske. 
 
Beløbet kan indbetales på konto 9111-0002601087 eller betales ved 
indgang på dagen. 
Der kan købes drikkevarer til moderate priser. 

 
Tilmelding: senest den 20. oktober til bestyrelsen. 
Harry tlf. 20825122 - Kirsten tlf. 21616986 – Aase tlf. 61606244 – Ole 
tlf. 23310354 - Peder tlf. 20666560 
 
Alle er velkomne! 



Tirsdag den 24. november 2020 på Uddannelsescen-
tret, Jernbanegade 21 i Hurup kl.14 

 
 
 
 
Julehygge, fællessang samt gløgg og æbleskiver. 
 
Underholdning ved ”West Road Holy Lake”, som er et lokalt band. 
 
 
 
 
 
 
 
Entré inkl. beværtning: 80,- kr. for medlemmer, 125,- kr. for ikke-med-
lemmer. 
 
Tilmelding: senest den 17. november til bestyrelsen. 
Harry tlf. 20825122 - Kirsten tlf. 21616986 – Aase tlf. 61606244 – Ole 
tlf. 23310354 - Peder tlf. 20666560 
 
Alle er velkomne! 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

Mandag den 11. januar 2021 
Nytårsmøde i Hurup-hallen kl. 14 
Taler ved formand for Det konservative Folke-
parti, tidl. Justitsminister Søren Pape. Emnet er: 
Fra borgmester til justitsminister – og alt derimel-
lem. 

Entré inkl. kaffe og kage: 100,- kr. for medlemmer, 150,- for ikke-med-
lemmer.  

Alle er velkomne! 

 

Tirsdag den 9. februar 2021 i Hurup hallen kl. 14 
Får vi besøg af skuespiller Peter Mygind, der fortæller om sit liv.  
 
Peter fortæller bl.a., hvordan det er muligt både at være et vældigt stærkt, 
men samtidigt også et meget følsomt menneske. Og dér ligger måske op-
skriften på succes. 
 
Dybest set handler det om, at du kan, 
hvad du vil! 
 
Entré incl. kaffe og kage: 100,- kr. for 
medlemmer, 150,- for ikke-medlemmer. 
 
Alle er velkomne! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onsdag den 24. februar 2021 
Besøg på Gødstrup supersygehus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afgang fra Hurup kl.13.45 og fra Flovlev kl.14.00 - Pris i alt 250 kr. 
 
Kl. 16 – 18 vil vi få rundvisning ved direktør Gødstrup Sygehus sam-
men med regionrådsmedlem Steen Jakobsen, Struer. 
 
På hjemturen spiser vi aftensmad i Holstebro. 
 
Tilmelding senest d. 17. februar til:   
Harry tlf. 20825122 - Kirsten tlf. 21616986 – Aase tlf. 61606244 – Ole 
tlf. 23310354 - Peder tlf. 20666560 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tirsdag den 9. marts 2021 på Uddannelsescentret, 
Jernbanegade 21 i Hurup kl. 18 
Vi starter med fællesspisning.  
 
Derefter generalforsamling. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Efter generalforsamlingen taler journalist Søren Vester. Søren er bl.a. 
kendt fra Tv-programmet ”I hus til halsen”. 

For 10 år siden flyttede Søren Vester fra København til kanten af Lim-
fjorden. I dag elsker han livet som kreativ bonderøv med tid til familien. 

Han er også kendt for ”Æ’ Brokhold”, som er et hyggehold kun for 
mandlige gymnaster. Sammen dyrker de voldelig fodbold næsten uden 
regler, lidt gammeldags grundgymnastik, fællessang og så en god 
tredje halvleg. Og der er absolut ingen adgang for kvinder. 

Entré inkl. middag og kaffe:  175,- kr. 

Tilmelding senest den 1. marts til bestyrelsen. 

Harry tlf. 20825122 - Kirsten tlf. 21616986 – Aase tlf. 61606244 – Ole 
tlf. 23310354 - Peder tlf. 20666560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Besøg i Sparekassen Thy i Thisted 
tirsdag den 13. april 2021

Priseksempel    
Nybygget villa på 166 m2
    

Tilmelding efter ”først til mølle” princip.
Max. 58 deltagere.

Pris kr. 50,- for bustransport.

Afgang Flovlev-centret kl. 15.00.
Det gamle Landbocenter, 

Industrivej 7, Hurup kl. 15.15.

Retur ca. kl. 19:00

Tilmelding til bestyrelsen 
senest den 31. marts 2021. 

  Harry tlf.    20825122
  Kirsten tlf. 21616986
  Aase tlf.      61606244
  Ole tlf.      23310354
  Peder tlf.    20666560

Vi glæder os til at vise vores hovedsæde 
frem, fortælle spændende nyt fra vores 

finansverden og være vært med kaffe og 
en let frokost.

Hilsen
Jesper Overgaard

Afdelingsdirektør i Sparekassen Thy i Hurup



Tirsdag den 25. maj 2021 - Udflugt til Læsø  
 

 

 

 

 

Afgang Flovlev-centret kl. 7.30 og afgang det gamle Landbocenter,  
Industrivej 7 i Hurup kl. 7.45 
 

Program: 

Kl.   9.30 Formiddagskaffe 
Kl. 11.30 Færgeoverfart fra Frederikshavn 
Kl. 12.00 Spiser vi medbragte sandwichs ombord  
                på færgen 
Kl. 13.00 Ankomst til Læsø. Der står en guide klar. 
Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe til medbragt kage. 
Kl. 18.40 Afgang fra Læsø.  
                

Vi spiser aftensmad på færgen (dansk bøf samt 1 øl) 
 
Kl. 20.10 Ankomst til Frederikshavn 
 
Derefter kører vi mod Hurup. Hjemkomst ca. kl. 22-23. 
 
Pris, alt inkl.: 700 kr. 
 
Tilmelding senest den 15. maj til bestyrelsen. 

Harry tlf. 20825122 - Kirsten tlf. 21616986 – Aase tlf. 61606244 – Ole 
tlf. 23310354 - Peder tlf. 20666560 
 



Mandag – onsdag den 16. til 18. august 2021 
3-dages tur til Sverige 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mandag den 16. august 2021  
Vi skal besøge Bergdala Glasbruk, et glasværk i den lille by Hästebäck 
i Lessebo kommune, Kronbergs län i Småland i Sverige. Bergdala 
glasværk, der er grundlagt i 1889, ligger i det område af Småland, der 
kaldes Glasriget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter besøget kører vi videre til Kleva Gruva, som ligger ca. 15 km 
nordøst for Vetlanda. 
 
Dette er Sveriges ældste kobber – og nikkelmine, som blev åbnet  i 
1691, og var i drift i over 200 år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved ankomsten til Kleva Gruva griller vi vores frokost, derefter skal vi 
på rundtur i minens lange gange og store rum (hele sale), hvor dati-
dens minearbejdere brugte ild og vand til at få klippen til at sprænge.  
 
Minens gangsystem er ca. seks km, hvoraf ca. to km er tilgængelige. 
Midt i minen ligger en stor sal (en skakt), i hvis loft der er åbent til det 
fri, og dagslyset stråler ned i en blå - grøn sø. (Husk en varm trøje) 
Efter minebesøget er der mulighed for guldudvaskning. 
 
 
 
 



 
Efter besøget i Kleva Gruva ,  
kører vi til ”Hotel Småland” i 
Klevshult, hvor vi de næste 2 
nætter skal overnatte.  
 
Efter indkvartering, spiser vi mid-
dag og bagefter er der tid til hyg-
geligt samvær.  
 
 
 

 
 
 
Tirsdag den 17. august  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vi starter kl. 8.00 efter morgenmaden og kører til Hornborgasjön, som 
ligger mellem Skara og Falköbing. Stedet er en af Europas betydeligste 
vådområder med et stort antal forskellige fugle. Særlig berømt er ”Tra-
nedansen” når 15.000 traner samles på træk mod nord eller syd. Især 
om foråret er det et vildt skue og tiltrækker mange turister.   
Fuglene er ikke ret sky overfor mennesker, og man kan derfor opleve 
dem ret tæt på de indrettede naturcentre.  
 
Det er forbudt at bevæge sig ind i naturreservatet, en god ide, at have 
kikkert med hvis tranerne er fløjet. 
Herefter kører vi til Skara, hvor vi skal besøge domkirken. 
 



Skara Domkirke er en af Sveriges største kirker, Skt. Maria er domkir-
kens skytshelgen. 
Skara Domkirkes ældste historie går til-
bage 1000-tallet, men den nuværende 
gotikske stil stammer fra 1300-tal-
let.Domkirke er blevet skadet og re-
staureret flere gange (blandt andet i kri-
gen med Danmark og ved bybrande 
blandt andet i 1700-tallet). Skara Dom-
kirke er i sin nuværende skikkelse en 
moderne bygning, hvori der indgår om-
fattende rester af det middelalderlige 
anlæg. Vi spiser frokost i Skare på Jula 
Hotel, og bagefter kører vi til  
 
 
Klosterstaden Varnhem.  
Vi får mulighed for at besøge Varnhem klosterkirke, og de gamle inte-
ressante klosterruiner. I de senere år er kirken meget besøgt, takket 
være Jan Guillous bøger om tempelridderen Arn.  
Det var netop i dette kloster, at Arn tilbragte sin ungdom og lærte sine 
krigsfærdigheder. 
Efter rundvisning drikker vi klosterkaffe med frisk brød i Cafeén. 
 
Derefter kører vi mod Taberg, der ligger ca. 15 km syd for Jönköping. 
Tabergstoppen ligger 343 meter over havet, og kan ses vidt omkring, 
her spiser vi middag.    
 

Allerede i 1400-tallet begyndte man 
at bryde jernmalm her. Tabergsjer-
net blev hurtig kendt for sin høje 
kvalitet. 
Bjerget har altid imponeret. Her fin-
des mere end 400 forskellige blom-
sterarter. 
 

 
Efter en veloverstået middag, kører vi tilbage til ”Hotel Småland” i 
Klevshult, som vi forlod i morges,  
og der er mulighed for hyggeligt samvær.  
 



Onsdag den 18. august 
Efter morgenmaden kører vi mod Danmark, men undervejs skal vi 
have endnu et par oplevelser. 
 
Vi skal se Hylténs Industrimuseum i Gnosjö, der er en nedlagt metalfa-
brik, og som står med de originale maskiner fra begyndelsen af 1900-
tallet. Stedet giver et fint indblik i den småindustri med jern og metal, 
som har præget Småland i århundreder.  
Vi gør holdt ved en smuk Skovsø og drikker formiddagskaffe, derefter 
går turen videre mod Danmark, men inden skal vi besøge  
 
Skottorps Slot 
Der ligger i Laholms Kommune i 
Halland. Skottorps Slot er et af 
Sveriges bedst bevarede Empire 
Slot. Mest berømt for at Karl XI 
giftede sig her den 6. maj 1680 
med Ulrika Eleonora af Danmark. 
 
Her spises middagen på hjemturen. 
 
 
Pris for hele turen - Kr. 2.900,- pr. person  
 
Inkluderet i prisen:  
• Transport i 4-stjernet bus 
• Morgenkaffe og rundstykker + sandwich til frokost den 1. dag 
• 2 x overnatning – ingen tillæg for enkeltværelse 
• Diverse indgangs billetter og rundvisninger 
• Helpension inkl. drikkevarer til maden 
• Rejseleder Poul Jensen, Landsformand LandboSenior DK. Han har 

stor kendskab til alle steder, da hans kone har boet i Sverige. 
 

Tilmelding ”først til mølle”- princippet senest 1. juni:  
Ring til Harry tlf. 20825122 - Kirsten tlf. 21616986 – Aase tlf. 61606244 
– Ole tlf. 23310354 - Peder tlf. 20666560 
 
Betaling på konto 9111 0002601087 senest 1. juli 

Afgang Gl. Landbocenter i Hurup kl. 05.30 og fra Flovlev kl. 05.45 



Alle møder bliver afholdt på Sydthy Erhvervs- og Uddannelsescenter, 
Jernbanegade 21, Hurup, hvis ikke andet er nævnt.  

 

 

 

 

 

 

 
Afgang Flovlev er fra Flovlev-centret og afgang Hurup er fra  
det gamle Landbocenter, Industrivej 7 i Hurup. 
 
Tilmeldinger til arrangementer kan også foretages pr. e-mail til besty-
relsesmedlemmerne: 

 
Harry Gade, Thyholm, fmd., mail@harrygade.dk,  tlf. 2082 5122 

Kirsten Ninn, kasserer, kirstenninn@hotmail.com tlf. 2161 6986 

Aase Smed, Hurup, sek., ovessmed@gmail.com tlf. 6160 6244 

Ole Andersen, Hurup, ova@c.dk  tlf. 2331 0354 

Peder Madsen, Thyholm pkm.aps@post.tele.dk  tlf. 2066 6560 

 

Medlemskontingent for 2020 / 2021 er uændret 100 kr. pr. person.  
 
 
Beløbet bedes indbetalt / overført til 
 
inden den 1. august 2020 på 
 
9111 - 000 26 01 087 

 

 



 

blev stiftet i 2000 med 34 medlemmer og nu er vi 460 medlemmer. 
Vi har ca. 10-12 spændende arrangementer om året.  

Møder / foredrag afholdes normalt på Sydthy Erhvervs- og Uddannel-
sescenter.  

Arrangementerne kan være virksomhedsbesøg, udflugter og foredrag 
om mange forskellige og spændende emner. Ved arrangementerne de 
sidste år har der været ca. 150 personer i gennemsnit, men der er plads 
til flere.  

Overvej om ikke det er en god idé for dig og din evt. ægtefælle / samlever 
at være med i seniorklubben. Her vil I møde mange af jeres tidligere 
kolleger eller gamle venner. Der er altid en rigtig god stemning, og snak-
ken går godt på vores møder.  

For at du kan få et indtryk af, hvad vi beskæftiger os med, så kan du her 
se mødeprogrammet for indeværende periode.  

Hvis ovennævnte har din / jeres interesse, så ring til et af bestyrelses-
medlemmerne, som du finder på næstsidste side af programmet.  

Du / I kan også bare møde op til et af vore arrangementer – alle er vel-
komne. 

 

Sydthy-Thyholm Seniorklub 

Vedr. Corona 
Større arrangementer afholdes i Hurup Hallen. Vi 

følger sundhedsmyndighedernes retnings- 
linjer. Hvis der sker ændringer, vil vi sende mail og  

annoncere i Thylands Avis. 



Vi er din faglige og professionelle  
sparringspartner indenfor:

• Strategi og virksomhedsledelse

• Økonomi & Jura

• Husdyrproduktion

• Planteproduktion

• Miljø og tilskudsordninger 

Vi giver plads til 
VÆKST

Silstrupparken 2 · 7700 Thisted · Tlf. 96 18 57 00 · landbothy.dk



 

 

 

 

www.sparthy.dk

Omlægning?
Renten er lavere end nogensinde før. 
Her er chancen for at få råd til mere!

Ny bil for eksempel?

Ny bil?
Det kan være fornuftigt at 

skifte den gamle bil ud 
- måske også for miljøet.

Formuepleje?
Lad dine penge arbejde for 
dig! Det gøres med en god 

plan baseret på din 
samlede økonomi.  

Hvad kan vi gøre for dig?


