
 
 Bestyrelsen: 
 
Formand: Tonnie Rasmussen tlf. 25532925 
Tonnieholm@gmail.com 
 
Næstformand: Mogens Jensen tlf. 61769588 
mogensraskjensen@gmail.com 
 
Kasserer: Gunhild Bach tlf. 86859027/ 21566047 
fam.bach@privat.dk 
 
Sekretær: Inger Døssing tlf. 40562029 
lundmosevej@gmail.com 
 
Gudrun Knudsen  tlf. 86880148/ 26150148 
knudsengudrun@gmail.com 
 
Medlemskontingent for 2021 er 100 kr. pr. medlem 
 
Kontingent betales efter 1/1 2021 og senest 31/1 2021 
Indbetales på Reg. 7840 konto 1264375, husk afsender navn. 
 
Husk at der stadigvæk kan betales med kontanter.  
 
Tilmelding til vores arrangementer: 
Inger Døssing  tlf. 40562029   
eller 
Mogens Jensen tlf. 61769588 
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Kære medlemmer 
 
Hermed en hilsen til alle vores medlemmer. Programmet for 2021 
er nu på plads. 
 
Igen i år har vi bestræbt os på, at der er noget for enhver smag, 
og vi håber også, at det vil betyde mange deltagere til vores 
arrangementer i årets løb.   
 
Vedr. betalinger skal i fortsætte med bankoverførsler og ingen 
girokort mere, altså det samme som i 2020. På bagsiden af 
programmet kan i se bank, kt. nr. og reg. nr. som i skal bruge. 
Til vores arrangementer kan i stadigvæk betale kontant eller 
mobil pay.  
 
År 2020 har jo været noget usædvanlig, der tænker vi jo på 
Coronaen, den har medført, at vi blev sat lidt ” på standby ”. 
Så vi håber, at vi får en mere normal 2021. Og i vil også se her i 
programmet, at der er flere af de arrangementer, som vi ikke fik 
afholdt i 2020, de er kommet på her i det nye program.  
 
I skal huske, at vente med, at betale jeres kontingent til efter 
1. januar 2021 af hensyn til bogholderiet.  
 
Fra Bestyrelsen skal der lyde en tak for året der gik. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

      
 

Huskekalender          
Her kan du krydse af, når du har tilmeldt dig et af 
Seniorklubbens arrangementer. 
  

 Dato  Arrangement Tilmeldt 

19. januar Indvidelse af den nye 
Højskolesangbog 

 

23. Februar Kunsten at bevare  
LivsmodetTrods Modgang. 

 

23. marts Generalforsamling   
20. april Heldagstur Jammerbugten  

 6. Juni Miniferie til Bornholm  

22. juni Grillaften-Palstrup  

10. august Mols Bjerge-Heldagstur  
21. september Høstfest i Glassalen – 

Høsttaler Rasmus Viuff 
 

19. oktober Ææ Bonderøwe  

 9. november Søren Pape Poulsen  

 7. december Jule arragement  

 
 

Tilmeldingsfristen bedes overholdt på grund af 
køkkenet og er bindende.  

 

Landsforeningens hjemmeside er:  
Landsforeningen 
www. LandboSenior.dk 



 April: Tirsdag den 20. Heldagstur Jammerbugten 
Sørens Rejser kører os på en spændende heldags 
tur nordpå.  
Se vedlagte program.  
Pris 675 kr. Der kan betales for turen i bussen, eller 
bank overførsel gerne 5 dage før turen.  
Sidste tilmelding 8/4 2021                                                                 

           _______________________________________________ 
       

Maj: Miniferie til Bornholm 4 dage 
 Afrejse den 6. juni hjemkomst 9. juni  
 Pris: 3825 kr.   
 Se vedlagte program. 
 Husk pas. 
 Kan oplyse at vi allerede starter ferien kl. 06 og 
 hjemkomst den 9.juni først på aftenen. 
 Tilmelding Sørens Rejser tlf.86881817. 
 Betaling er også til Sørens Rejser  
          _______________________________________________ 
    

Juni: Tirsdag d. 22. kl. 18.00 ”Grillaften  
 I år mødes vi på Palstrup Gods. 

I bedes selv medbringe service og bestik. 
Grillmester Keld sørger for grill menu. 
Drikkevare kan købes. 
Og Ole Phillipsen vil fortælle lidt om stedet derude. 
Pris: 160 kr. Sidste tilmelding er: 17/6 2021     
 
 
 

       August: Tirsdag d. 10. Heldagstur til Mols Bjerge 
Vi tager på en spændende tur med Sørens Rejser til 
Mols Bjerge. 
Vi Mødes over ved Sørens Rejser kl. 7.30 den 10/8. 
Se vedlagte program. 
Pris: 685 pr. person. Der kan betales kontant i bussen, 
eller bank overførsel gerne 5 dage før turen. 
Sidste tilmelding 29/7 2021  

 ___________________________________________ 
 
September: Tirsdag d. 21. kl. 18.30 i ”Glassalen” 
Høstfest, vi afholder vores årlige Høstfest med 2-
retters menu, kaffe, chokolade og småkager. 
Høst taler bliver i år Redaktør Rasmus Wiuf. 
Kom og gør denne aften festlig. 
Der bliver også spillet op til dans, til Ivan Tangs gode  
musik.  
Pris: 260 kr. Sidste tilmelding er: 13/9 2021  
____________________________________________ 

 
Oktober: Tirsdag d. 19. kl. 19.00 i Glassalen 
Ææ- Bonderøwe fire spillemænd fra det Midtjyske 
kommer og underholder os, med musik-sang og 
gode historie. Og mon ikke vi får lov til at synge 
med på nogle af deres sang. 
Pris 125 kr.  
Sidste tilmelding er: 14/10 2021  
                                  

               
 



Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under 

November: Tirsdag d. 9  kl. 19.00 i Glassalen   
           Foredrag ved folketingsmedlem Søren Pape Poulsen. 

Søren kommer og fortæller om sin vej til folketinget 
og vil også fortælle om sin tid som borgmester i 
Viborg. Det bliver en rigtig spændende aften. 

           Denne aften plus kaffe m/brød Pris 125 kr. 
 Sidste tilmelding er: 4/11 2021 
         ________________________________________________ 
 December: Tirsdag d. 7.  kl. 19.00  

Julehygge/ Banko i ”Glassalen”.  
Vi serverer Gløgg-æbleskiver-kaffe-te-klejner og 
brunkager.                                                                                        
Der er også Amerikansk lotteri og det er 10 kr. pr. 
strimmel med fem nr. og bankoplader a 10 kr.             
Vi skal også synge en masse julesange,                                        
så vi får den rigtige julestemning.  
Pris: 125 kr. Sidste tilmelding er: 2/12 2021 

        __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Januar: Tirsdag d. 19. kl. 19.00 i ”Glassalen 
    Indvielse af den nye Højskolesangbog.  
    Bente Sørensen, kommer og spiller og vi synger en masse     
    sange fra den nye Højskolesangbog. 
    Som vi jo var så heldig at få doneret fra Nordea Fonden.   Vi  
    håber, at i er klar til at bruge en aften på fællessang. 
    Pris: 125 kr.  Sidste tilmelding 14/1 2021 
_____________________________________________________ 
  Februar: Tirsdag d. 23. kl. 19.00 i ”Glassalen 
  Foredragsholder og Forfatter Agnete Odgaard-Jensen 
  kommer og fortæller om ”Kunsten at bevare livsmodet  
  trods modgang”. Agnete er født på Thyholm i Vestjylland.     
  hun mistede sit syn som 25årig på grund af diabetes. Hun  
  bor på en nedlagt landbrugsejendom i nærheden af Ydby, 
  sammen med sin mand og sin førerhund Viggo. I sit foredrag  
  fortæller hun bl.a. om livsglæde og livskriser. 
  Pris: 125 kr. Sidste tilmelding er: 18/2 2021 
_____________________________________________________ 
  Marts: Tirsdag d. 23. kl. 29.00 i ”Glassalen”  

  Generalforsamling. Foreningen er vært v/2 snitter, 1 øl eller 
  1 vand, der serveres også kaffe og lagkage.  
  Demenskonsulent Pia Østergaard, Silkeborg Kommune, 
  kommer og fortæller om sygdommen Demens. 
  Der er Am. Lotteri. 
 På valg er:  Gudrun Knudsen, Mogens Jensen og 
 Tonnie Rasmussen.                                
 Gratis adgang for medlemmer.                                
 Sidste tilmelding er: 18/3 2021 

http://andreabrunsfotografie.de/sommer/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

