
Familielandbrugets Seniorklub 

 

Program 2020/21 
Velkommen til Familielandbrugets Seniorklubs program for året 2020/2021.  

Vi har sammensat programmet med nogle meget 

varierede events. Der er bl. a. en række korte 

udflugter til spændende og interessante 

foretagender i nærområdet, og 2-dags-turen går i 

år til Sønderjylland, som netop i år for 100 år 

siden blev genforenet med Danmark. Det og 

meget mere dernede fra kommer vi til at se og 

høre om på turen sidst i maj måned.  

Senere, d. 1. september 2020, har vi som en ny 

aktivitet indlagt en ”Gammeldags Høstfest” med 

høststemning, spisning og folkedans. Det foregår 

på Højskolen Mors, hvor der også bliver lejlighed 

til at få en rundvisning og en orientering om denne 

nye Grundtvigske kulturhøjskole. 
 

Vi håber I vil tage godt imod programmet og deltage med godt humør til 

de forskellige arrangementer. Vores formål er som hidtil at virke for en udbytterig 

tredje alder for tidligere og nuværende landmænd og andre, som føler sig som en del 

af landbrugsmiljøet, samt at yde støtte til gode formål på Mors og i Thy.  

Forslag til nye aktiviteter og udflugtsmål vil vi altid gerne have.  

Generalforsamlingen afholdes d. 17. marts 2020 og kontingent, kr. 100,- pr. person, 

skal være indbetalt inden generalforsamlingen. Husk at anføre jeres navn ved 

betalingen. 

 Til gengæld for kontingentet får man mulighed for at deltage i vores 

spændende og prisfavorable aktiviteter.  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 

Medlemskontingent indsættes på 

reg.nr.: 5800  

kontonr.: 4396170952 

HUSK navn på hver person. Sidste 

betalingsdato 13. marts 2020. 
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Tirsdag den 28. april 2020 

Besøg hos Jørgen Blazejewicz, 

Holstebro der avler Storålam. 
Afhængig af tidspunkt på året har han 4.000 - 

6.000 får og lam. Han vil fortælle om sin produktion, 

håndtering af fårene med hyrdehunde. Måske vil det 

være tiden hvor lammene klippes. Problemer med 

ulvene m.m. 

Han har også 100 kreaturer til naturpleje. 

Så spiser vi frokost i nærheden. 

Herefter besøger vi: 

Den Japanske Have i Struer 

For 15 år siden besluttede Egon Bested, at han ville lave sin helt 

egen japanske have. 

Det har været et kæmpearbejde og resultaterne viser han frem, 

når han tager imod. 

Efter rundvisning i haven nyder vi kaffen med hjemmebagt kringle 

og han vil gerne finde sin harmonika frem, så vi kan synge et par 

sange. 

 

Mødested: kl. 9.00 - afgang med bus fra Vildsund Strand 

Betaling: 100,- kr./person 

Tilmelding: Senest den 20. april på tlf. 96185700 

 

 

Onsdag den 27. maj - torsdag den 28. maj 2020 

Program for 2-dags tur til Sønderjylland 
Besøg på Vadehavscentret – Traktortur til Mandø 

Guidet tur i marsken, Kammerslusen, Højer sluser, 

Klaegager marskgård, og ikke mindst 100 år for 

genforeningen. 

Carsten Madsen, LandboSeniorklub, Nr. Rangstrup 

vil være guide. 

Detaljeret program følger senere, samt opkrævning af deltagerbetaling. 

Tilmelding: Senest den 1. april på tlf. 96185700 

Betaling: 900,- kr./person, incl. overnatning og forplejning.  
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Tirsdag den 16. juni 2020 

Thy øko-bær 

Dorthe og Niels Christian Bach Nielsen driver et 

landbrug på 115 ha, hvoraf 30 ha er udlagt til 

bæravl, som består af stikkelsbær, blåbær, havtorn, 

røde, hvide stikkelsbær og aronia. 

Tapning af Thysaft for Thisted Bryghus. 

Nye tiltag er sirup og pure`. 

Der vil være smagsprøver, rundvisning og en tur i marken. 
 

Mødested: kl. 19.00 - Legindvej 139, Sønderhå, 7752 Snedsted 

Tilmelding: Ingen - Tag selv kaffekurven med – der køres til Sønderhå plantage 

 (hvis dårligt vejr, benytter vi maskinhuset) 

Betaling: 50,-kr./person 

 

Tirsdag den 28. juli 2020 

Sejlads på Limfjorden med M/F 

Næssund færge.  

Færgefarten drives i dag, som den eneste 

bilfærge i Danmark, af en forening 

"Næssundfærgens Venner", der på nonprofit- 

basis opretholder overfarten som en klassisk 

dansk genvejsfærge og bevarer den historiske bilfærge "Næssund".  

Vi håber på godt vejr!!! 

Mødested: Afgang færgelejet, Mors-siden kl. 18.50 

 Afgang færgelejet, Thy-siden kl. 19.00 

 Hjemkomst færgelejerne ca. kl. 21.00  

Tilmelding: Senest den 22. juli på tlf. 96185700 

Betaling: 100,- kr./person, incl. mad (Drikkevarer skal købes ombord) 
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Tirsdag den 1. september 2020 

Gammeldags Høstfest med høststemning – 

spisning – folkedans på Højskolen MORS.  
Nyopstartet Grundtvigsk kulturhøjskole, der bygger på 

fællesskab, frihed og fordybelse.  

Orientering og rundvisning på skolen. 

 

Mødested: Kl. 18.00 - Salgerhøjvej 36, Flade  

Tilmelding: Senest den 25. august på tlf. 96185700 

Betaling: 100,- kr. person,incl.middag og kaffe. (Drikkevarer skal købes) 

 

Mandag den 28. september 2020 

Svampetur – krondyr brøl – dyreliv Nationalpark 

Thy på kanten af Hanstholm reservatet 

Naturvejleder Henrik Bak vil fortælle og guide os 

rundt. 

Tag selv kaffekurven med. Fornuftigt tøj og der tændes bål som hygge. 
 

Mødested: Kl. 18.30 - Sårupvej 62, 7730 Hanstholm  

Tilmelding: Ingen 

Betaling: Gratis 

 

Onsdag den 28. oktober 2020  

”At REJSE er at LEVE” ved Thorkild Møller, 

Bjergby 

Naturvejleder i Nationalpark Thy og ivrig fortæller om 

sine mange rejser i udlandet.  

”Bruger vi tiden fornuftigt” 

 

Mødested: Kl. 19.00 - Videncenter Thy – Mors  

Tilmelding: Senest den 20. oktober på tlf. 96185700. 

Betaling: 50,- kr./person incl. kaffe. 
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Mandag den 9. november 2020 

Besøg hos Galleri Karin Østergaard 

140 m2 lyse og venlige lokaler med masser af lækre stoffer, 

sy kit, broderimaterialer, redskaber og tilbehør. Her er 

masser af inspiration at finde og professionel vejledning til 

stofvalg og syning. 

Karin har i næsten 40 år arbejdet med patchwork og 

quiltning, og hun har mere end 30 års erfaring med 

undervisning. 

En rigtig spændende aften - også for mænd. 

Mødested: Kl. 19.00 - Åsvej 43, 7700 Thisted 

Betaling: Gratis – der serveres kaffe/kage 

Tilmelding: Ingen 

 

Tirsdag den 17. november 2020 

Besøg hos maskinhandler J Hundahl A/S.  

 ”Kom og spark dæk”  

Der vil være rundvisning og gennemgang af 

virksomhedens historie. Mulighed for at se 

landbrugsmaskiner, have/park og butikken m.m. 

Selvfølgelig også en aften for damer! 
 

Mødested: Kl. 19.00 - J Hundahl A/S, Hjulmagervej 7, 7700 Thisted 

Betaling: Gratis – J Hundahl er vært ved kaffen 

Tilmelding: Ingen 

 

Lørdag den 28. november 2020 

Julehygge med gløgg og æbleskiver 

Mulighed for at klippe fyr, gran og andet pyntegrønt. 

Udendørs arrangement. 

Husk varmt tøj!! 
 

Mødested: Kl. 13.00 - Borupvej 15, 7730 Hanstholm  

Betaling: Gratis 

Tilmelding: Senest den 26. november på tlf. 96185700 
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Tirsdag den 26. januar 2021 

HE-VA Aps landbrugsmaskiner 

Fabrikken i Ørding er med sine 14.500 m2 en vigtig 

lokation for HE-VA. Her sker en stor del af vores 

udvikling og produktionen er specialiseret omkring vores sortiment af såbedsharver,  

såmaskiner, frøsåudstyr, strigler og stubredskaber.  

 

Mødested: Kl. 13.00-16.00 - Doubletvej 2, Ørding, 7990 Ø. Assels 

Tilmelding: Senest den 24. januar på tlf. 96185700. 

Betaling: Gratis – HE-VA er vært ved kaffen 

 

Tirsdag den 16. februar 2021 

”Sundhedspaletten” ved Gerda Bruhn  
 ”Godt brugt – men stadig brugbar” 

Dette foredrag giver forklaringer på ting der forandres og 

forslag til at bevare både psyke og krop. En aften der giver 

en masse til hjerne og smilebåndet. 

Forslag til sundt bagværk serveres til kaffen. 
 

Mødested: Kl. 19.00 - Videncenter Thy-Mors  

Tilmelding: Senest 10. februar på tlf. 96185700 

Betaling: 75,- kr/person 

 

Tirsdag 16. marts 2021 

Generalforsamling 

Mødested: Kl. 18.00 - Videncenter Thy-Mors  

Vi starter med middag, herefter generalforsamling og et interessant indlæg. 

 

Bestyrelsen består af: 

Niels Møller, formand (31779111) 

Lars Gravesen, næstformand (40176492) 

Aksel Dissing (51546636) 

Leif Plougmann (40580336) 

Mette Thingstrup (21741563) 

Birthe Jensen, sekretær/kasserer (61765484) bmj@landbothy.dk 
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