
 

 

Navn E-mail Mobil 

   

   

Erling Østergaard ostergaard.erling@gmail.com  4033 2331 

   

Ellen Christensen  fridahund60@gmail.com  2172 3557 

 

    
 
 
 
 
 

Onsdag den 1. december kl. 12.00 
   Julefrokost på Ikast Tullamore Golfklubs Restaurant Kant 

 
Kom til en skøn dag i advendtstiden med god mad 

og underholdning med musik og sang 
ved organist Kirsten Poulsgaard. 
Tilmelding senest den 17. november. 
Pris meddeles til efteråret. 
 

 
Fredag den 7. januar 2022 kl. 13.30 

Nytårsmøde på Sagro, Birk Centerpark 24, kl. 13.30  
 

Nytårsmøde med USA-korrespondent Johannes Langkilde  
Emne meddeles senere. 
Det er et samarbejde mellem Herning LandboSenior, Au-
lum-Haderup Seniorklub, Ikast-Bording LandboSenior, 
Herning-Ikast Landboforening og SAGRO. 
Der er ingen tilmelding, men betaling ved indgangen. 
 
 

Onsdag den 23. februar 2022 
Generalforsamling med sædvanlig dagsorden 

 

Efter generalforsamlingen vil der være et indlæg  -  mere herom når 
tiden nærmer sig. 

Jens Carl Nielsen jenscarln@gmail.com 2467 6272 

Jane Pedersen  jane-bent@hotmail.com  2024 5044 

Hanne Grethe Iversen hgbedste@outlook.dk 2126 8326 

 

 

 

BEMÆRK  -  ÆNDRING PGA COVID-19 
Onsdag den 14. april 2021 

Kl. 9.30 i Bording Hallen 
Generalforsamling 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Beretning ved Jane Pedersen 
3. Regnskab ved Erling Østergaard 
4. Valg til bestyrelsen - på valg er:  
 Erling Østergaard 
 Hanne Grethe Iversen  -  ønsker ikke genvalg 
 Jens Carl Nielsen 
5. Valg af suppleanter - på valg er:  
 Annette Gammelgaard og Esther Thorkildsen  
6. Valg af revisorer  -  på valg er: 
 Jens Karl Jensen og Ejvind Holm Nielsen 
7. Indkomne forslag 
8.  Eventuelt 
 
Før generalforsamlingen: ”Med sol og megen glæde”, se næste 
side. Herefter får vi et stykke mad, og så er der generalforsam-
ling.  Denne dag er gratis, men vi vil gerne have tilmelding! 
 

DET BLIVER GODT IGEN 
 

Medlemsblad for 
Ikast-Bording LandboSenior 

 

Velkommen til nogle gode oplevelser med Seniorklubben. 
Vort formål er at virke for et positivt og aktivt samvær  

for nuværende og tidligere landmandsfamilier  
samt øvrige interesserede. 

 

Program 2021-2022 
 

Ved arrangementer med tilmelding 
kan dette ske til én fra bestyresen. 



 

 

Onsdag den 10. marts kl. 9.30 i Bording Hallen 
”Sandheden om Nordkorea” 

  
Tryllekunstner, forfatter og foredragsholder Jesper 
Grønkjær, Brabrand, kommer og fortæller om diktatur-
staten Nordkorea. Foredraget er en unik førstehånds-
beretning fra en lukket verden. Som den første danske 
forfatter, er det lykkes Jesper Grønkjær at opspore og 
lave interviews med nordkoreanske afhoppere. De for-

tæller om det samfund som Jesper blev nægtet at se. Hør personlige 
beretninger om drab, tortur, flugt, menneskehandel og fangelejre.  
Klik ind på www.tryllestav.dk  -  Jesper kommer igen i oktober. 
Ingen tilmelding - pris 60 kr. 
 
 

Onsdag den 14. april kl. 9.30 i Bording Hallen 
”Med sol og megen glæde” 

 

Freelance-museumsformidler ved Ringkøbing-Skjern Mu-
seum og foredragsholder Lisbeth Lunde Lauridsen fortæl-
ler om Kaj Munk ud fra dette emne. Kaj Munk rummede 
mange facetter og var en personlighed, der satte spor i 
danmarkshistorien. Hans liv og virke giver anledning til 
eftertanke, og hans livsglæde og humor får smilebånd og 
lattermuskler rørt hos de fleste.  
Dette møde er i forlængelse af vores generalforsamling. 
 
 

Onsdag den 19. maj  
Medlemshyggetur med start fra Bording Hallen kl. 13.30 

 
Efter et coronaår trænger vi til en hyggelig efter-
middag sammen. 
Vi har planlagt en tur i egne biler til Klosterlund 
Museum og Naturpark, Kragelundvej 6A, 7442 
Engesvang. Her vil vi se os omkring og nyde 

eftermiddagskaffen i skønne omgivelser  -  kaffe og brød medbringer 
bestyrelsen. Herfra kører vi videre til Bøllingsø Bryghus, Gl. Kongevej 
24, 7442 Engesvang, hvor vi skal spise os mætte i stegt flæsk og per-
sillesovs. Vi håber, rigtig mange har lyst til at del-
tage denne eftermiddag.  
Der er tilmelding senest onsdag den 12. maj. 
Ikast-Bording LandboSenior er vært, men drikke-
varer er for egen regning. 
  

 

Onsdag den 2. juni 
Udflugt til ”Jenle” og Fur med Sørens Rejser 

 

Afgang fra Bording Hallen kl. 8.30. 
Turen går over Skive, hvor der gøres ophold for for-
middagskaffe, derfra videre til Jenle, hvor vi skal op-
leve Jeppe Aakjærs kunstnermu-

seum med guide. Herefter kører vi videre mod Fur, 
hvor første stop er Fur Bryghus. Vi spiser vores fro-
kostmadpakke, før vi får øens fantastiske blinde 
guide med på en rundtur, hvor han på humoristisk 
vis får andre til at åbne øjnene, når han viser rundt. Herefter buskaffe 
med hjemmebag. En 2-retters middag nyder vi på Rindsholm kro.  
Tilmelding senest den 26. maj  -  pris 785 kr. 

 

 
Onsdag den 11. august  

En eftermiddag i musikgalleriet Mariehaven 
 

Der er afgang med Sørens Rejser fra Bording Forsam-
lingshus kl. 13.00. Vi kører til Ansager, hvor en rigtig 
hyggelig eftermiddag er på programmet med sang, fo-
redrag, kaffe og kage og et kig i ”Engle-huset”. Galleriet 
startede i 1999 med Grethe Engelbrecht som fortæller 
og foredragsholder. I dag er det Rie og Helge Engel-

brecht, der bærer stafetten videre. Helge byder velkommen, hvorefter 
Tove Engelbrecht overtager den lille scene i Musikgalleriet og fortæl-
ler jydepottens historie. Så er det Rie og Helge Engelbrecht der for-
tæller: ”Båret på englevinger” til ”Så spil da, knejt” 
Forventet hjemkomst ca. kl. 18. Tilmelding senest en måned forud  
-  altså den 19. juli  -  pris 425 kr. 
 

 

Dagene 23.  -  27. august tager vi til Norge med Sørens Rejser 
Den samme tur, som var tilrettelagt i 2020, og det er i samarbejde 

med Hedeboernes Seniorklub  -  Se særskilt program. 
 

 

Onsdag den 13. oktober kl. 9.30 i Bording Hallen 
                       ”Smilets Ambassadør” 
        
Jesper Grønkjær fortæller denne gang ud fra en bog og en tv-doku-
mentar: ”Smil på Dødens Avenue”. Foredraget er en både barsk, 
smuk og kærlig fortælling om at finde smil og håb i livet.  
Ingen tilmelding  -  pris 60 kr.  Se et par fotos på næste side  
 


