
Midtjysk LandboSenior 2021 

Mandag den 25. januar kl. 13.30 på Sagro i Billund   Aflyst på grund af covid-19 

Vi får besøg af cykel myggene, to piger Marianne og Heidi, der har cyklet hjem 
fra New Zealand  ca. 20000 km gennem 20 lande. De viser billeder og fortæller 
om oplevelserne på turen. Tilmelding nødvendig. Ruth Johnsen tlf.20956821 
mail: ruth-johnsen@hotmail.com Tilmelding senest den 18.01.2021 

Mandag den 22. februar. Højskoledag på Ungdomsgården i Grindsted. Vi mødes 
kl. 9.30 og forventes afsluttet kl. 16.00. Pris 300 kr. incl.  kaffe ved ankomst, 
frokost og kaffe til afslutning. Program for dagen Mette og Poul Nørup: 
Fortællinger og sange. Flemming Riishøj: Sprogø ” De farlige kvinders Ø”: 
Tilmelding til: Henry Hansen tlf. 21919397 mail: henryh@altiboxmail.dk  
Tilmelding senest den 15.02.2021 

Mandag den 15. marts kl. 13.30 på Sagro Billund .Årsmøde i seniorklubben, 
efter årsmødet vil Asger Christensen som er medlem af EU parlamentet, 
fortælle om hans første tid der. Tilmelding til Frede Mortensen tlf: 97187105 
mail: mafam@mvb.net. Tilmelding senest den 12.03.21 

Mandag den 19. april 13.30. Besøg på Vand og Energi Grindsted Grindstedvej 
40 7200 Grindsted.Tilmelding  Henry Hansen 21919397/mail: 
henryh@altiboxmail.dk. Tilmelding senest den 12.04.21  

25-28 maj Sydhavsøerne Lolland-Falster-Møn. Tilmelding fra 11. januar 2021. 
Først til mølle principtet. Information og tilmelding ved henvendelse til Jørgen 
Juhl Pedersen tlf:  75272072 mail: jinga@juhljaeger.dk 

Mandag den 14. juni Grillaften. Vi mødes ved Tambours Have Bredmosevej 21 
6800 Varde kl. 17.00 Kl. 18.00 kører vi til Skamstrup Maskinstation Højvangvej 
9 6800 Varde, hvor vi ser på store traktorer og maskiner og hører om driften af 
maskinstationen. Derefter griller vi pølser og hygger os med medbragt kaffe 
.Tilmelding til Henry Hansen tlf. 21919397 mail: henryh@altiboxmail.dk senest 
den 07.06.2021 

Juni-juli og august. Vi forventer at turen til Ravkysten Kaleningrad kan 
gennemføres,  ingen dato P.T. Evt. oplysninger ved Orla Kalhøj tlf. 
75344398/21730898 mail: kalhøj@mvb.net 

August. Heldagstur ikke endelig fastlagt 

Mandag den 18. oktober kl. 18.00. Musik aften med Ronnie og Bent.  Mødet er 
igen henlagt til Uhre Friskole Gejlbjergvej 4 Uhre 7330 Brande. Aftenens 
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foredragsholder bliver folketingsformand og folktingsmedlem Henrik Dam 
Kristensen. Tilmelding til: Frede Mortensen tlf. 97187105 mail: 
mafam@mvb.net senest 11.10.2021 

Mandag den 15. november sang aften  kl. 19.00 Majsmarken 1 Billund. 
Aftenens leder er i år Flemming Baade som bl.a. spillede til foreningens 20 års 
jubilæum. Denne aften får vi 2 stk. smørrebrød og en øl/vand samt kaffe Pris: 
100,00 kr. Tilmelding til Peder Sandfeld tlf: 23461772  mail: 
peder.s@mail.tele.dk senest 08.11.2021 

Onsdag den 8. december kl. 13.30 Julemøde. Vi besøger Stenderup Kirke 
Østergårdsvej 3 Stenderup 7200 Grindsted. Sognepræst Hanne Kobbelgård vil 
fortælle om kirken, og vi synger et par sange. Derefter  er der  gløgg og 
æbleskiver i Teglgårds Hallen Teglgårdsvej 7  ca. 500 meter fra kirken. Tilmelding 
til Henry Hansen tlf: 21919397 mail: henryh@altiboxmail.dk senest 01.12.2021 

 

Vi prøver igen med et nyt program for det nye år 2021. Året der snart går på 
hæld har jo været noget anderledes end vi alle havde tænkt det skulle være. 
Coronaen har været en besværlig opgave for os alle, med forsamlingsforbud, 
med aflysning af mange arrangementer, som vi havde glædet os til og troet på 
skulle kunne lade sig gøre, men så kom der nye restriktioner, som førte til 
aflysning. Vi har i bestyrelsen genbrugt en del af sidste års program og håber så, 
at vi er mere heldige end i 2020 med gennemførelse af det planlagte. Vi havde 
jo også planlagt en kompensations fest, som vi også satser på kan afholdes i 
2021, når der forhåbentlig falder lidt mere ro på smitten. 

Bestyrelsen ønsker alle en god jul samt et rigtig godt nytår, med håb om at alle 
er sunde og raske. Håber vi ses lidt mere i det nye år. Pas nu godt på hinanden. 

Mange hilsner 

Bestyrelsen 

PS: ret til ændringer forbeholdes 

Vær opmærksom på tilmelding til arrangementerne 
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