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PROGRAM 2021
Kronologisk oversigt over arrangementer:

Dato Tilmelding senest Hvad Hvor

13. januar kl. 14.00 08. januar Foredrag med ”Julius” Hammelev  
forsamlingshus, 
Hamisgaardsvej 1, 
Hammelev

17. februar kl. 13.00 08. februar Generalforsamling mv. Hotel Harmonien, 
Haderslev

03. marts kl. 14.00 01. marts Foredrag Landbocenteret

09. april kl. 09.00 Opstart på krolfsæson Søsportscenteret

Måske forår?
Måske efterår

Biogas Sode
Beredskabscenteret

? 
?

16.-19. maj 02. april 2021 Tur til Rügen Afg. fra Idrætscenteret 
kl. 07.00

08. juni og 15. juni 01. april 2021 Silkeborg mv. Afg. fra Idrætscenteret 
kl. 08.00

30. juni -1. juli 01. marts Cirkusrevy m.v. 2 dage Afg. fra Idrætscenteret 
kl. 08.30

07. juli 01. marts Cirkusrevy – 1 dag Afg. fra Idrætscenteret 
kl. 08.30

23.-27. august 29. maj Højskoleophold på  
Rude strand

Oplyses på svar fra 
Højskolen

08. september 01. august Vestjylland,  
fødevareproducenter

Afg. fra Idrætscenteret 
kl. 08.00

24. september Afslutning på Krolfsæson Søsportscenteret  
kl. 11.00

04. oktober 30. september Foredrag Landbocenteret

December ?? DR pigekor i København

Tilmelding til nævnte arrangementer kan tidligst ske fra mandag den 4. januar 2021.

Detaljerede beskrivelser af vores ture kan findes på hjemmesiden LandboSenior.dk  
under Haderslev.
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 ”Hold afstand, vask hænder, sprit hænder,  
ansigtsmaske, superspredere, AFLYST... ”

 
det er nok de ord i har hørt mest i det forgangne år, hvor  

Covid19 har hersket i vort land. 

På trods af at det har været et træls år, sy-
nes vi i bestyrelsen, at klubben er kommet 
godt gennem 2020. I har været rigtig gode 
til at bakke op om de få arrangementer, 
som det er lykkedes at gennemføre. 
Det er forståeligt, at der er nogen af jer, der 
har valgt deltagelse fra, men det er vort 
håb, at I vender tilbage, når situationen er 
blevet lidt mere normal. 

Ikke alt har været negativt i 2020
Som bekendt havde vi en drøm om at 
indkøbe nye højskolesangbøger – den 
nyeste model. En dyr drøm for en forening 
af vores størrelse, men drømmen kunne 
imidlertid realiseres i 2020, idet Ingrid Dahl 
Jensen, Hejlsminde, tilbød sig som spon-
sor for dette indkøb.
Vi i bestyrelsen, og med os formentlig alle 
klubbens medlemmer, er Ingrid meget 
taknemlig og vi vil påtage os, at der bliver 
gjort flittigt brug af sangbøgerne og node-
bogen.  

I sidder nu med program 2021, og det har 
bestyrelsen glædet sig til at præsentere. 
Måske tænker I, kan det nytte noget, un-
der nuværende forhold, at lave et stort flot 
program for 2021? Da er det bestyrelsens 
holdning, at vi må bevare optimismen og 
se fremad. 
Måske må noget aflyses, og måske kommer 
der nyt til, men vi har nu erfaret, at I er ble-
vet rigtig gode til at holde øje med, om der 
er nyt i jeres postkasse (den elektroniske), 
så vi vil også i fremtiden benytte os  
af den mulighed for at sende nyt til jer. 
Vi vil til enhver tid, hvad enten det drejer sig 
om foredrag, virksomhedsbesøg, ture over 
1 eller flere dage, forsøge på alle måder at 
efterleve myndighedernes retningslinjer. I 
skal så være med til at passe på hverandre. 

Nu må vi se, hvad der kan lade sig gøre  
i 2021, men optimismen har vi endnu i 
behold. 
Godt nytår til jer alle.

Onsdag den 13. januar 2021 kl. 14.00  
kommer Julius, - altså

satiretegneren
 Jens Julius Hansen

... på Hammelev forsamlingshus for at  
fortælle om sine daglige tegninger

Han er en kendt og elsket bidragyder til Horsens Folkeblad og en lang række danske 
provinsblade, hvor han med sin skarpe, men også venlige streg er garant for det daglige 
smil hos læserne. Jens Julius har altid tegnet - I skolen lavede han tegninger af sine lære-
re og kammerater - til stor morskab for både elever og lærere, hvis det altså ikke var dem, 
det gik ud over. Selv om han nogle gange kommer tæt på, er det aldrig ondskabsfuldt - 
og tegningens offer bliver altid udleveret i al godmodighed. 

Tilmelding til Jytte, tlf. 73 20 26 00 ell. mail jf@slf.dk senest den 08. januar 2021. 
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”Fra bondekone til borgmester, og 
tiden her efter” er et fornøjeligt causeri 
over hændelser, hvor selvironi og næste-
kærlighed er fremtrædende elementer.  
Else Lawaetz Møller er født under krigen 
og opvokset på en vindblæst gård på Vest-
fyn med 3 km til nærmeste nabo som nr. 4 
i en søskendeflok, der meget tidlig lærte at 
bestille noget. 

Hun glæder sig til at dele mange gode 
oplevelser, der blandt andet medførte op-
træden i TV sammen med brødrene Price. 

Et langt og vidunderligt liv med fokus på 
de lyse timer, de glade minder og lysten til 
at skabe resultater overstråler min hverdag.

Tilmelding til Jytte, tlf. 7320 2624 eller  
jt@slf.dk  senest den 1. marts. 2021

ELSE LAWAETZ MØLLER, KERTEMINDE
Kommer den 3. marts kl. 14.00 til Landbocenteret 
for at fortælle om sit liv

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021
Onsdag den 17. februar 2021 kl. 13.00 på Hotel Harmonien, Haderslev

Generalforsamling afholdes i henhold til klubbens love med følgende dagsorden: 

1. Valg af stemmetællere og dirigent. 
2. Formandens beretning om klubbens virke i det forgangne år. 
3. Debat om formandens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab. 
5. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år. 
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
 a. Valg af formand – villig til genvalg
 b. Valg af bestyrelsesmedlem - Kirstine Kristensen modtager ikke genvalg. 
 c. Valg af bestyrelsesmedlem – Hedvig Juhl villig til genvalg. 
 d. Valg af suppleanter
  i. Karen Bonde – villig til genvalg
  ii. Christian Sibelius – villig til genvalg
 e. Valg af revisorer – Lorens Andreasen og Alfred Jensen villig til genvalg
8. Eventuelt

Klubben er vært ved et let måltid inden generalforsamlingen. 

Som nævnt i forordet til programmet, har vi indkøbt nye Højskolesangbøger.  
De skal indvies på denne eftermiddag og dertil får hjælp af en dygtig sanger  
og musiker – Helge Teglgård – der til daglig er ansat på Rude højskole, hvor  
han bl.a. synger og spiller med kursisterne. 

Alle er selvfølgelig velkommen, men af hensyn til traktementet ønsker vi  
tilmelding til Jytte tlf. 7320 2600 eller mail jt@slf.dk senest mandag den 8. februar 2021.
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Dag 1: Udrejse gennem det gamle DDR 
og besøg i Wismar (UNESCO verdens 
arv liste)

Dag 2:  Kap Arkona, badebyen Sellin, 
Putbus

Dag 3: Historisk-teknisk Museum i 
Peenemünde på Usedom. Stralsund 

Pris pr. person i dobbeltværelse kr. 4.350,-
Enkeltværelsestillæg kr. 330,-

Tilmelding til Jytte på kontoret 7320 2624 
eller mail jt@slf.dk senest den 2. april 2021. 
Tilmelding efter først-til-mølle-pricippet. 
Alle får tilsendt bekræftelse og faktura kort 
efter tilmelding.

Tryghed – fri afbestilling og alle penge 
retur frem til den 1. april 2021
Afbud sendes skriftligt til info@molsrejser.dk

Hotel Rügen Park 3* i Gingst på Rügen, 
Tlf. 0049 38305 500. www.hotel-ruegen-
park.de. Hotellet har en spændende histo-
rie, da bygningen under DDR fungerede 
som opholdssted og spisesal for arbejder-
ne på en stor kommunistisk gård.
Hotellet har elevator, stor spiserestaurant 
og opholdsstue med bar. Alle værelser har 
telefon, TV, bad og toilet. Hårtørrer kan 
lånes i receptionen.

Inkluderet:
• Busrejse i 4-stjernet turistbus 
• 3 x hotelovernatning 
• Kaffe og rundstykke på udrejsedagen
• 3 x middag, 3 x morgenmad
• 3 håndmadder på udrejsen, 2 x café- 
 frokost
• Udflugter inkl. parkeringsafgifter
• Entré og rundvisning Prora
• Entré og rundvisning Historisk-teknisk  
 Museum Peenemünde
• Traktortog ved Kap Arkona
• Entre til to kirker 
• Dansk rejseleder og tolk 
• Bidrag til Rejsegarantifond og udvidet  
 EU forsikr.
• Dansk og tysk moms

Ikke inkluderet: 
Personlige forsikringer, øvrige måltider og 
drikkevarer

Fysik: Almindeligt godt gående og selv-
hjulpen

Hele programmet kan læses på hjemme- 
siden landboSenior.dk ellers kan man  
få det udleveret ved et bestyrelsesmedlem. 

RÜGEN
og de gamle hansastæder langs Østersøkysten
Søndag den 16. maj til onsdag den 19. maj køres der en bustur  

til Rûgen, og de gamle hansastæder langs Østersøkysten. 
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Naturbiogas Sode 
(dato endnu ikke 
endeligt aftalt!)

Naturbiogas Sode er et biogasanlæg med en kapacitet på 200.000 tons biomasse.  
Biogasanlægget er placeret på Hejsager Næsvej 137, 6100 Haderslev med kort  
afstand til omkringliggende landbrug, der leverer husdyrgødning eller langbrugs- 
afgrøder, der udgør hovedparten af biomassen.
I forbindelse med bygge- og miljøansøgningerne var der mange der frygtede kata- 
strofen ved at få et sådant anlæg i nabolaget. 
Vi har nu fået mulighed for ved selvsyn at se anlægget og høre om funktionen.
Efter rundvisningen samles vi til fælles kaffebord.

VIRKSOMHEDSBESØG HOS 
BEREDSKABSSTYRELSEN

DATO endnu ikke aftalt endeligt. 
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Der var meget stor interesse for turen 
i 2020, som desværre måtte aflyses på 
grund af corona. Vi vover derfor at ud-
byde denne tur igen i 2021

Klokken 8:00 er der afgang fra Haderslev 
Idrætscenter. På vej mod museum ”Blicher- 
egnen” er der buskaffe og rundstykker.
Vel ankommet på Blichermuseet vil muse-
umsinspektør Marianne Gjørtz Hougaard 
fortælle om Blicher som præst, digter, 
jæger og landmand midt i en kaotisk 
tid med Napoleonskrige, statsbankerot, 
landbrugskrise og de spæde tanker om 
demokrati. Blicher er født tæt på Thorn-
ing i Vium i 1782, og han kom på egnen 
gennem hele sin barndom. I 1819 vendte 
han tilbage og skrev sin mest berømte 
novelle, En Landsbydegns Dagbog, på 
præstegården i Thorning, hvor museet  
nu ligger. 

Vi forlader herefter stedet og kører til 
Papirmuseet i Silkeborg. Silkeborg Papir-
fabrik blev anlagt i 1844, og rundt omkring 
fabrikken blev der bygget beboelser.  
I 1846 var Silkeborg by en realitet. 
Papirmuseet er Danmarks specialmuseum 
for papir og papirfremstilling. Det er et 

levende museum hvor der stadig produc-
eres håndgjort papir. Det gamle håndværk 
demonstreres hvor man i sin tid fremstill-
ede papiret til de danske pengesedler. 
Produktionen af papir til pengesedler har 
spillet en stor rolle på Silkeborg Papirfab-
rik. Maskiner og produktionsudstyr står 
originalt i lokalerne, og bruges stadig af 
museets papirmagere. På den måde er  
papirmuseet helt enestående, især da 
selve papirmagerhåndværket også er  
helt intakt og nye papirmagere står i lære. 
Vi får en rundvisning og der er tilbud om 
selv at forsøge sig som papirmager og  
øse et ark papir. 

Vi kører herfra til Vrads Sande for at 
opleve den smukke natur, som består af 
indlandsklitter der er dannet af en sand-
flugt der fandt sted i store dele af Jylland i 
perioden 1500- til 1800-tallet. På den ene 
side af landevejen er der primært lyng og 
enebevoksning, mens der på den anden 
side er græshede.

TUR TIL SILKEBORG MED 
HADERSLEV LANDBO SENIOR 
Tirsdag den 8. juni 2021

TRYGHED
Fuld returret

til 3. maj 2021
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På Vrads Station venter eftermiddagskaffe 
med boller og lagkage.

Hjemturen fra Vrads Station går via Vejle, 
hvor der er et kort stop ved Fjordenhus, 
som er byens nye vartegn på havnefronten. 
Det er den verdenskendte dansk-islandske 
kunstner Olafur Eliasson der står bag og 
han præsenterer her nye byggeteknikker 
og kunstværker forenet i en bygning. 

Fjordenhus er hovedsæde for Kirk Kapital 
A/S, der har kontorer på de tre øverste 
etager.
Der er offentlig adgang til Olafur Eliassons 
kunstværker i stueetagen, og det er dem 
vi skal se foruden det smukke og specielle 
byggeri. 
Den markante bygning er på 9.000 
kvadratmeter og består af 4 sammenhæn-
gende cylindre, der er 28 meter høje.  
Alt efter hvor man er i bygningen vil der 
være forskellige vinkler og udsyn. To af 
stueetagens rum gennemstrømmes af 
vand. Det er endda også muligt at flyde 
gennem i kajak.

Forventet ankomst Haderslev 
Idrætscenter kl. 18:15.

Pris pr. person kr. 875,-

Prisen dækker:
Bus hele dagen (Agerskov Turistfart), 
entréer samt fortælling og rundvisning på 
museum ”Blicheregnen” og rundvisning på 
papirmuseet i Silkeborg. Turleder fra Mols 
Rejser.
Forplejning: buskaffe & rundstykke, mad-
pakke til frokost, eftermiddagskaffe på 
Vrads Station.
Bindende tilmelding til Jytte Thygesen 
på kontoret 7320 2624 eller mail jt@slf.dk 
senest den 1. april 2021.

Ugen efter, den 15. juni, køres den 
samme tur igen, såfremt der er lige  
så stor tilslutning som i 2020.

Tryghed – fri fortrydelsesret: 

Man kan frit afbestille og få alle 

pengene retur frem til den 
3. maj 2021.
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PROGRAM
30. juni:
Kl. 08:00 Afgang fra Haderslev Idrætscenter. Mødetid 10 min. før 
 Buskaffe & 1 smurt rundstykke ved Middelfart
Kl. 10:15 Nyborg. Gruppen deles i 2.
 Gruppe 1: Rundvisning på Borgmestergården/Køb-

mandsgården i Nyborg 
 Gruppe 2: Gåtur omkring Nyborg Slot og Slotsga- 

den. Slottet er Danmarks ældste kongeslot – det  
blev bygget omkring 1170. Slottet gennemgår i  
øjeblikket en omfattende restaurering og genåbner  
først i 2023

Kl. 11:15 Gruppe 2: Rundvisning på Borgmestergården/Køb-
mandsgården i Nyborg 

 Gruppe 1 går tur ved Slottet og den gamle bydel
Kl. 12:00 Den medbragte madpakke spises i den lille hyggelige 

gårdhave
Kl. 12:30 Afgang til Kollekolle Kursus og Konferencecenter for 

indkvartering
Kl. 15:30 Afgang til Bakken 
Kl. 16:00 Ankomst til Bakken. Tid på egen hånd til at nyde en kop 

kaffe og en kage på en af de mange hyggelige caféer, 
gense Korsbæk i Bakkens rekonstruktion eller gå en tur 
i Dyrehaven

Kl. 17:00  Cirkusrevyen 2021
 Oplev Ulf Pilgaards store finale når han indtager scenen 

sammen med Lisbet Dahl, Niels Olsen, Merete Mærkedahl, 
Henrik Lykkegaard og Niels Ellegaard – 6 af Danmarks 
ypperste revystjerner, der altid borger for kvalitet i løjerne. 
Hertil kommer flotte dansenumre og dejlig musik

Kl. 19:30 Buffet på Restaurant Bakkens Perle
Kl. 21:00 Retur til Kollekolle Kursus og Konferencecenter

1. juli:
Kl. 09:15 Der er god tid til at nyde morgenmad, inden der er  

afrejse fra hotellet mod Skovtårnet ved Gisselfeld
Kl. 10:00 Ankomst til Skovtårnet.
 Skovtårnet med den arkitektonisk imponerende kon-

struktion er 45 meter højt. Fra platformen, der ligger 

2-DAGES TUR INKL. CIRKUSREVY  
PÅ BAKKEN 
30. juni – 1. juli 2021

Ulf Pilgaard deltager for sidste gang!
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135 meter over havets overflade, kan man se mere end 
25 km ud over den smukke sydsjællandske natur.

 Turen gennem bøgeskoven, op i det timeglasformede tårn 
og tilbage er 3,2 km lang, og tager ca. 2 timer. Gåturen 
derind sker på en plan træbelagt sti. Som det fremgår af 
billedet nedenfor, er turen på de 650 meter op til tårnets 
platform jævnt stigende hele vejen (ingen trapper). 

 Husk at stoppe op og nyde udsigten undervejs! 
 Den medbragte madpakke nydes inde ved Skovtårnet 

inden I returnerer til bussen.
Kl. 12:30 Turen fortsætter til den nærliggende Gisselfeld Kloster-

park
 Den nuværende slotspark er på ca. 40 ha  

og blev anlagt i slutningen af det 19. århun-
drede af den berømte engelske havearki- 
tekt H. E. Millner. En engelsk landskabs- 
have beriget med skønne oaser og botani- 
ske sjældenheder. Parken har været præget 
af interessen for karpedambrug siden 
1500-tallet, det ses blandt andet ved de  
mange søer, damme og dæmninger. 

 I parken findes bl.a. det prisbelønnede Orangeri  
- Paradehuset - fra 1876. Paradehuset er et  
symmetrisk væksthus i tre klimazoner. 

 Der bestilles kaffe & kage til kl. 14:15
Kl. 15:15 Afgang fra Gisselfeld Klosterpark

Kl. 18:15 Forventet ankomst til Haderslev Idrætscenter

Pris pr. person: kr. 3.250,-
Tillæg for enkeltværelse: kr. 400,-

Prisen dækker:
- Bus (Agerskov Turistfart) inkl. broafgift. 
- Overnatning & morgenmad på Kollekolle Kursus-  

og Konferencecenter
- Rejseleder Haderslev tur/retur
- Dansk moms
- Obligatorisk bidrag til rejsegarantifonden
- EU-forsikringer samt administration

Inkluderede entréer:
- Borgmestergården i Nyborg
- Cirkusrevyen med pladser på terrasse A, midt for
- Skovtårnet
- Gisselfeld Klosterpark
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Inkluderet rundvisning:
- Borgmestergården i Nyborg

Inkluderet forplejning:
- 1 smurt rundstykke og kaffe
- Picnic frokostpakke m/1 glas hvidvin, dag 1
- Buffet på Restaurant Bakkens Perle inkl. 1 glas vin
- Picnic frokostpakke, dag 2
- Eftermiddagskaffe i Gisselfeld Klosterpark 

Ikke inkluderet
Drikkevarer ud over de ovenfor nævnte, forsikringer samt egne 
indkøb og selvvalgte entréer

Øvrigt: 
- Der er gratis udlån af teleslynge til Cirkusrevyen. 
Det skal angives ved bestilling hvis man ønsker dette.

Tilmelding til Jytte Thygesen på kontoret senest den 1. marts 2021 
pr. mail: jt@slf.dk pr. telefon: 7320 2624  

- Der er plads til max. 40 deltagere. Tilmelding efter først-til-mølle-
princippet. Bekræftelser udsendes løbende efter tilmelding.

- Rejsen gennemføres med mindst 30 deltagere
- Konferencecentret KolleKolle ligger i Værløse, ca. 17 km fra  

Bakken.
I 2015 renoverede de deres 77 værelser

Tryghed: Man kan frit afbestille og få  alle pengene retur frem til  den 28. april 2021.Afbud sendes skriftligt til  info@molsrejser.dk.

Man kan også vælge at tage med til cirkusrevyen på  
en 1-dags tur, med samme program som dag 1 på  
ovenstående tur.

Denne tur er arrangeret til onsdag den 7. juli 2021.
Også til denne tur er sidste tilmelding til Jytte,  
tlf. 73 20 26 24 eller mail jt@slf.dk senest den 1. marts. 

Skulle der vise sig overvældende interesse for turen med 
overnatning og kun få til 1-dags turen, da har vi også 
mulighed for at arrangere denne tur som 2-dags tur. 

Pris pr. person kr. 1.785,-

1-DAGS TUR
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HVAD BINDER OS SAMMEN? 

Danmark syner ikke af meget på verdens-
kortet. Alligevel rummer vores lille land sto-
re forskelle. Fra Skagens forblæste gren til 
idyllerne i det fynske øhav. Fra landmands-
familier i Thy til singler på Christianshavn. 
Men hvad binder os sammen som nation? 
Og hvordan sikrer vi sammenhængskraften 
i vores samfund? Det udforsker vi på dette 
kursus, hvor vi møder kendte som ukendte 
personer med vidt forskellige holdninger til 
begreber som danskhed og forskellighed. 
Vi diskuterer, hvordan vi ser os selv som 
danskere i fremtiden.

Kursusledere: Jørgen Koldbæk og 
Carsten Holvad

I bliver hentet mandag i Haderslev kl. 12.30 
og vi kører herfra igen fredag kl. 13.15 
(efter frokost)

Der vil være morgenmotion, morgensam-
linger, foredrag, pauser til bridge, krolf, 
gåture mm. Lækker mad

Der vil være en heldagsudflugt til Nord-
djursland med besøg på Gl. Estrup og det 
Grønne Museum. Videre til Vivild efterskole 
og videre til Skovskolen i Auning.

”HVAD BINDER OS SAMMEN?”
Således er titlen på årets højskoleophold 

Kurset afholdes i uge 34, start mandag den 23. – fredag den 27. august 2021

Kursusprisen inkl. bus t/r Haderslev for enkeltværelse med havudsigt og delt bad 4.400,-
Enkeltværelse uden havudsigt (delt bad) Rabat 400,-
Delt dobbeltværelse med havkig Rabat 400,-
Tillæg for enkeltværelse med havudsigt og eget bad Tillæg 600,-

Hele opholdets program kan læses på hjemmesiden, ligesom man kan  
få det udleveret ved et bestyrelsesmedlem. 

Tilmelding til Jytte på tlf. 7320 2624,eller jt@slf.dk senest den 29. maj 2021.
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PROGRAM

08.00 Afgang fra Haderslev Idrætscenter 
Kaffe og rundstykke

11.00 Besøg ved Hestbjerg Økologi vest for Holstebro 
Vi møder landmanden og hører om produktionen af 
økologiske frilandsgrise. 

12.30 Frokost. Vi spiser hjemmelavet frokost på gården:  
Økologisk nakkesteg med salater og flutes. Kaffe.

13.30 Besøg ved Storå Lam. Sammen med landmanden, 
kører vi en tur i området og ser fårene i naturskønne 
omgivelser ved blandt andet Vind Hede og Omstrup 
Plantage. 

 Vi hører om de store udfordringer der er med ulven og 
ulve-”venner” der klipper hul i hegn og åbner hegnsled.

 Vi ser også hyrdehundens arbejde med at samle fårene. 
16.00 Vi kører retur mod Haderslev
 I bussen serveres en sandwich. 
Ca. 19.30 Ankomst Haderslev Idrætscenter

Pris per person kr. 950,-

BESØG VED LOKALE  
FØDEVAREPRODUCENTER  
I VESTJYLLAND
Den 8. september
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• Bus fra/til Haderslev
• Besøg ved Danmarks største økologiske svineproducent
• Besøg ved Danmarks største fårebesætning
• Hjemmelavet frokost

o Nakkesteg, salater, flutes, kaffe
• Formiddagskaffe m. rundstykke 
• Eftermiddagskaffe m. kage
• Sandwich på hjemturen

Tilmelding til Jytte på kontoret, først til mølle, 
tlf. 7320 2624, eller jt@slf.dk senest 1. august

HESTBJERG ØKOLOGI

Danmarks største producent  
af økologiske grise.
Opdræt af frilandsgrise der 
lever på marker og under  
poppel-træer.

Fakta: 
1450 søer
30.000 slagtesvin
1.000 hektar 
27 medarbejdere.

STORÅ-LAM

Danmarks største fårebesætning
Mød landmanden der producerer lamme- 
kød, naturpleje og uld. Vi hører om de 
daglige opgaver og de store udfordringer 
med ulve og hærværk på hegn.

Fakta:  
Ca. 4.500 får og lam,  
afgræsser ca. 3300 hektar hede,  
eng, overdrev.
Mistede over 250 får til ulven i 2019 
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Foredraget handler om den virkelige histo-
rie omkring Helstedgaard, alle de lejermål 
og anvendelser gården har været igennem. 
Om ejer-rækken og protrætter af de mest 
farverige ejere. 
Den har blandt meget andet været lejr for 
tyske krigsflygtninge, plejehjem, skole og 
base for amerikanske olieentreprenører. 
Han fortæller også om projektet med 
renovering af ejendommen og viser en hel 
masse billeder af Helstedgaard før og nu 
og skitser for fremtiden.  

Forfatter Jens Bach Andersen
kommer den 4. oktober 2021 kl 1400 på Landbocenteret 

for at holde sit foredrag om den tidligere proprietærgård  
Helstedgaard, der ligger i udkanten af Randers.

Tilmelding til Jytte tlf. 7320 2600, eller jt@slf.dk senest den 1. oktober.

KROLF SÆSON 2021 
begynder fredag den 9. april 2020 kl. 09.00
på banen ved Søsportscenteret. 
Vi håber at rigtig mange af jer atter har lyst til  
at deltage i det sjove og hyggelige spil, hvor  
det sociale har 1. prioritet, men hvor der også  
er plads til de der ønsker at spille på ”eliteplan”.   

Afslutningen er planlagt til fredag den  
24. september kl. 1100. 



DR Pigekorets Jul 
december 2021

Juletur til koncert med DR pigekor. 
Dato og program kan endnu ikke oplyses. 

Bestyrelsen:
Formand Erling Haugaard, tlf. 7458 2456 / 2162 9856 – erlinghaugaard@gmail.com 
Næstformand: Birgit Holst, tlf. 7454 1901 / 2941 8424 - bneh@privat.dk 
Bestyrelsesmedlem Kirstine Kristensen, tlf. 7454 7278 / 2094 9963 - kakik@mail.dk 
Kasserer Anders Andersen, tlf. 2073 1057 - anders@andersenmail.net 
Sekretær Hedvig Juhl, tlf. 7454 5159 / 5150 0359 - hedvigjuhl@webspeed.dk 
Supleant: Karen Bonde, tlf. 5059 6157 – Karenbonde@yahoo.dk 
Suppleant: Christian Sibelius, tlf. 2026 8263 – chr.sibelius@youmail.dk 

Medlemskontingent på kr. 100,- pr. person bedes betalt senest den 14. januar 
Netbank Giro: +71<  id nr. ????? +88811704<


