
 

 
 
 
 
 

 
 
 

www.landbosenior.dk  
Her kan du følge med i hvad der sker i Landboseniorklubberne. 

______________________________________ 
 
 

Coronapandemien har gjort det vanskeligt  
at fastlægge et endeligt program for 2021.  

Der kan derfor løbende komme ændringer til programmet,  
som vi vil melde ud på SMS/mail. 

Program 2021 
 

LandboSenior  
Sønderborg 
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Onsdag d. 20. januar kl. 14,00 

Ulkebøl Forsamlingshus - Foredrag  

”Fra Bondekone til Borgmester”  

ved Else Møller 
Et causeri over mange skønne oplevelser, som har medvirket til 
at forme min tilværelse.  
Kom som ung husholdningslærer takket være min mand Frederik 
Møller til Hverringe Gods.  
Her var jeg aktiv medspiller i landbrugsbedriften i 30 år, havde en 
ret stor folkehusholdning samtidig med undervisning, det politisk 
arbejde og vores 3 døtres opvækst. 
Tilmelding senest torsdag d. 14. januar. 
 

 

Else Møller 
”Fra bondekone til borgmester og                                                                                                                                           

derefter” 

 

Else Møller, der tidligere var borgmester i 

Kerteminde, er en meget vidende og 

humoristisk foredragsholder. 

Hun vil fortælle om, hvordan man som ganske 

almindelig bondekone havner i 

borgmesterstolen. 

 

Onsdag d. 24. februar kl. 14,00  

Ulkebøl Forsamlingshus  

Generalforsamling 

(Dagsorden udsendes senere). 

Efter generalforsamlingen fortæller Landbrugslærer Kirsten 
Broch Nielsen om sin tid i landbrugets tjeneste – hvad er det som 
optager og stadig fænger ved erhvervet. 
Tilmelding senest torsdag d. 18. februar. 



Onsdag d. 3. marts kl. 10,00  

Gråsten Landbrugsskole Højskoledag  

I samarbejde med LandboSenior Aabenraa  
Traditionen tro bydes der på morgenkaffe, middag og 
eftermiddagskaffe. 
Om formiddagen holder tidligere formand for Landbrug og 
fødevarer Martin Merrild foredrag og forstander Bjarne Ebbesen 
fortæller om Landbrugsskolen i disse coronatider. 
Om eftermiddagen sangforedrag med Rasmus Skov Borring, der 
er pianist, komponist, cand,mag. i moderne kultur og 
kulturformidling. 
Deltagerbetaling kr. 350,00 incl. en øl/vand - opkræves forud.  
Tilmelding senest torsdag d. 18. februar på tlf. 74365000 eller 
mail: senioraabenraa@landbosyd.dk  

 
Onsdag d. 14. april kl. 14,00  
Ulkebøl Forsamlingshus – Mamma Doc 
Mamma Doc med det borgerlige navn Wiera Malamà Jensen 
fortæller om de mange udfordringer livet har givet hende.  
Wiera er opvokset i Polen, og da hun var 16 år valgte familien at 
flygte til Danmark. Er uddannet læge og har i 17 år været læge i 
det danske forsvar og var i den periode udsendt 10 gange til 
internationale militære aktioner. I dag arbejder Wiera som deltids 
praktiserende læge i Frederikshavn. 
Tilmelding senest torsdag d. 8. april. 

 
 
 
Mamma Doc 
 
Wiera er født og opvokset i en russisk-jødisk familie i 
Polen, uddannede sig siden til læge, er en af Danmarks 
mest erfarne krigslæger og har oplevet flere krige end 
mange soldater. 
Wiera er vokset op i det kommunistiske Polen og har 
oplevet antisemetisme på kroppen, og i foredraget vil 
hun komme nærmere ind på sine erfaringer. 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bog-ide.dk%2Fprodukt%2F370825%2Fwiera-malama-lorentzen-mamma-doc&psig=AOvVaw1PWJMG40sbPY8ljFPv3ae1&ust=1606832312779000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCZ2fu6qu0CFQAAAAAdAAAAABAF


Tirsdag d. 11. maj kl. 8,00 
Udflugt til Rømø-Sylt 
Foreløbigt program for dagen: 
Fra Ulkebøl-Hallen kører vi til Rømø og får kaffe og et smurt 
rundstykke på turen.  
Vi kører en lille rundtur på øen og slutter i Lakolk, hvor vi får en 
sandwich og en øl/vand til frokost. 
Færgeoverfart fra Havneby til Sylt. Her får vi en guide med i 
bussen.  
På Sylt kører vi gennem naturområdet Listland forbi Kongehaven 
og vandreklitten. Sydpå til den mondæne ferieby Kampen og 
videre til Keitum og øens sydligste punkt Hörnum.  
Herfra kører vi nordpå til Westerland. 
Kaffe med kage på Restaurant Luzifer. 
Vi kører retur fra Westerland med biltog over Hindenburg 
dæmningen. 
Aftensmad 2-retters menu på Steak’n more, Handewitt. 
Forventet hjemkomst til Ulkebøl-Hallen kl. 21,00. 
Deltagerbetaling fastsættes først efter endelig planlægning af 
turen. 
Tilmelding fra torsdag d. 15. april kl. 10.00  
til tirsdag d. 27. april. 
 

Onsdag d. 16. juni kl. 14,30 
Biogasanlægget Glansager  
og Rønhave med grillpølser 
Besøg hos Nature Energi Glansager.  
Her får vi 2 timers rundvisning og fortælling om det nye 
biogasanlæg, samt en kop kaffe.  
Herfra tager vi til Rønhave, hvor der er en rundvisning i museet, 
hovedbygning og parken. 
Dagen slutter med pølser, kartoffelsalat og en øl/vand. 
Max 25 deltagere.  
Deltagerbetaling kr. 100,00 
Tilmelding senest torsdag d. 10. juni. 



Torsdag d. 8. juli kl. 16,00 
Aftentur til Varde Sommerspil 2021 
Fyrtøjet – en gnist af Andersens liv 
Afgang Ulkebøl-hallen kl.16,00. 
Ved ankomsten til Varde spiser vi en lækker skovtursmenu inden 
forestillingen starter kl. 20,00 
Deltagerbetaling kr. 580, max. 32 deltagere. 
Tilmelding fra tirsdag d. 8. juni kl. 10.00 til torsdag d. 17. juni. 
 

Onsdag d. 25. august kl. 9,00 
Kreaturslagteri i Holsted – Skærsøgaard Vin 
En éndagstur med afgang fra Ulkebøl-Hallen. Derfra kører vi i bus til 
Danish Crown kreaturslagteriet i Holsted, hvor vi får en 2 timers 
rundvisning på besøgsgangen. 
Efter besøget en frokost på en restaurant mellem Holsted og Dons.  
I Dons besøger vi Skærsøgaard Vin. Her vil vinbonde Sven 
Moesgaard vise os sin vingård og fortælle om virksomheden.  
Under besøget er der vinsmagning. 
Det endelige program for turen og prisen fremsendes omkring 1. juli. 
Tilmelding senest torsdag d. 19. august. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Lørdag d. 11. september til d. 18. september  
Rejse til det nordlige Portugal 
Se vedlagte program for rejsen fra Mols Rejser 
(Vær opmærksom på, at rejsen først fastlægges endeligt 
omkring 1.  juni, når vi er mere afklaret om covid-19 - corona. 
Har I lyst til at deltage i rejsen, vil vi gerne have en foreløbig 
tilmelding nu eller så tidligt som muligt.) 

 
Onsdag d. 13. oktober kl. 14,00  
Ulkebøl Forsamlingshus – Anne Helene 
Jensen fra Skagen til Kruså med barnevogn 
Anne Helene Jensen fra Vildbjerg besluttede at gå fra Skagen til 
Kruså med barnevogn, efter en hjerneblødning og flere 
hjerneoperationer, hvor hun mistede evnen til at gå.  
Det trænede hun op igen, men der kom igen hjerneoperationer, 
som man ikke mente hun overlevede.  
Der besluttede hun at gøre noget vanvittigt, hvis operationen 
lykkedes.  
Det blev så til ”En vandretur fra Skagen til Kruså med 
barnevogn”. Barnevognen valgt fordi man får en god holdning af 
at gå med sådan en, den er god at køre med. 
Tilmelding senest torsdag d. 7. oktober. 
 

 
 
 
 
Anne Helene Jensen 
 
Et usædvanligt foredrag om 
en lang vandretur fra 
Skagen i nord til Kruså i syd. 
Anne Helene Jensen 
præsenterer ikke et flot 
diasshow, men kommer til 
gengæld med sin trofaste 
følgesvend: barnevognen – 
med indhold. 



Onsdag d. 24. november kl. 14,00  
Ulkebøl Forsamlingshus 
Det Sønderjyske Sangcenter 
– Mette Rasmussen med kor  
Mette Rasmussen kommer og fortæller om sit arbejde. Med er 
Sønderjysk Pigekors Juniorkor, der består af 30 velsyngende 
piger i alderen 10-12 år. Koret synger et varieret repertoire af 
danske sange og ynder at bruge koreografi ved nogle af 
sangene. Koret fungerer som selvstændigt kor i Sønderjysk 
Pigekor og er samtidigt fødekor til topkoret Koncertkoret. 
Koret synger og deltagerne får også lov at røre stemmebåndet. 
Tilmelding senest torsdag d. 18. november. 
 

Onsdag d. 15. december kl. 11,00 

Besøg på LandboSyd med julefrokost 
Velkomst og kaffe. 
Jurist Marina de Paoli, oplæg om arv, testamenter og 
fremtidsfuldmagter.  
Skov- og naturrådgiver Martin S Hansen, skov jagt og natur. 
Direktør Sune Aagot Sckerl, nyt fra LandboSyd og rundvisning i 
huset. 
Kl. 13,00 serveres der julefrokost i LandboSyds kantine. 
Tilmelding senest torsdag d. 2. december. 
Deltagerbetaling kr. 100,00 

Det Sønderjyske Fællesskue i Aabenraa d. 28. – 29. maj 2021 
Alle medlemmer af LandboSenior Sønderborg er velkommen 
til morgenkaffe fredag d. 28. maj 2021 kl. 09.00 i frokostteltet. 
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Seniorklubbens bestyrelse: 

Johann Petersen:   Tlf. 7445 1296 / 4241 3296

 jjps@email.dk 

Grete Zachariassen: Tlf. 7444 1136 / 4012 7905

 gtz@mail.dk 

Gunnar Glindvad: Tlf. 5123 1272

 gunnar.glindvad@privat.dk 

Peter Mussmann: Tlf. 7440 4194 / 2022 4194

 petermsarup@gmail.com 

Kirsten G. Lassen: Tlf. 4047 6307

 tingholm@mail.dk 

_________________________________________________________ 

 

Vi glæder os til at se Jer 

til spændende oplevelser 

i hyggeligt selskab. 

Tilmelding til alle arrangementer: 
 
Hos LandboSyd pr. telefon eller mail  
Tlf.: 74 36 50 00  
Mail: landboseniorsonderborg@landbosyd.dk  
 
Alle arrangementer i Ulkebøl forsamlingshus  
inkl. kaffe med kage koster 100 kr. pr. person.  
Husk afmelding ved forfald. 
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