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OVERSIGT OVER ARRANGEMETER 

Efterår 2021 / vinter 2022 
 

3. dages tur til Sverige 2.- 4. august 

 

19. aug.    Grillfest   kl.15.00 

16.sep.    Foredrag  kl.13.30 

14.okt.    Foredrag  kl.13.30 

18.nov.    Foredrag    kl.13.30 
     

 
09.dec.    Julefest  kl.12.00 
    underholdning v/ Tina Siel 

  2022 

 13.jan.     Nytårskur  kl.13.30 

10.feb.                                       Generalforsamling kl.12.00 
  
    

Alle foredrag / arrangementer afholdes på Kulsviergården 
Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød. 

BOWLING 
Bowling centret er stadig lukket på grund af corona, og det vides endnu ikke 
hvornår der åbnes. 
 
 

 



 

 

Kære medlemmer 

Ja, så sidder I med et nyt program for efterår 2021 / vinter 2022, det er ikke let at 

være ”formand” da det er svært at se ind i fremtiden og endnu sværere at spå om 

den. 

Bestyrelsen våger med det ene øje, og håber, at kunne gennemføre det nye 

program.  

For at det er muligt, må alle vores medlemmer være vaccineret 2 gange ved 

udgangen af maj 2021, og have erhvervet et corona pas, som bliver vigtigt og skal 

fremvises fremover. Nogle har måske allerede fået det. 

Det nye program er med alle forbehold men bestyrelsen håber, at vi kan komme til 

Sverige i august (ring nu til Neel og bliv skrevet op) ja det gælder til alt som står i  

programmet ( bliver der aflysninger får man pengene igen) 

Jeg personlig tror ikke på de store rejser ud i verden i 2021, så lad os nu nyde det, 

som langsomt lukker op, så vi kan komme godt videre med 2021 og et frit 2022.  

Til sidst husk, vi har brug for nye medlemmer, kender I nogle der går med tanke om, 

at blive medlem af Landbosenior, tag dem med til vores møder og gode 

arrangementer. 

Bestyrelsen er fuld opmærksom på, at vi springer generalforsamlingen over i 2021, 

på grund af corona. 

 

Hilsen Poul 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    Fra turen i 2015 

3.- dages tur til Sverige 
2. – 4. august 2021 

49 medlemmer deltog i den sidste vellykkede tur vi havde til Sverige i 2015. 
Mange har ønsket at vi skulle gentage denne tur, og det prøver vi til august.  
Det eneste der kan sætte en kæp i hjulet er corona, og det bliver der naturligvis taget 
højde for. 
I første omgang tilmeld jer hos Neel senest den 7. juni 2021 nwo@agrovi.dk 

vi vil gerne have et overblik over deltager antallet. 
Særskilt program er udsendt på mail / post til medlemmerne. 

 
 

Torsdag den 19. august, kl. 15.00  
Grillfest hos  

 
Henrik Rasmussen, Meløsevej 35, 3320 Skævinge 

 
Når eftermiddagskaffen er overstået skal vi have lidt sjov, imens duften breder sig, fra 
grisen på grillen. Henning vil være grillmester og står også for tilbehøret.  
 
 
Pris: 230,-kr. pr. person, inkl. Mad /vin 
kaffe & kage 
Tilmelding senest den 12. august til Neel 
mob. 2011 6590 / nwo@agrovi.dk 
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Torsdag den 16.september 2021 kl.13.30 
Foredrag v/ Tommy Hesselbjerg  
 

Tommy fortæller sin historie om sin opvækst, tiden som tømrer, uddannelse til pilot i 
USA og sine 40 år som pilot i flyvevåbnet hvoraf 38 på Rednings helikopter Sikorsky 
S61 
Jeg bruger en lille time med billedforedrag – en pause – derefter 45 minutter med 
intro og film. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pris: 100.- kr. pr. person. 
Tilmelding senest 13.september til Neel, mob. 2011 6590 / nwo@agrovi.dk 

 
 

Torsdag den 14. oktober kl. 13.30  
Foredrag v / 

Per Finn Nielsen er kendt for sin nytænkning og unikke tilgang til naturfotografering. 
I Danmark er han 2 gange blevet kåret til ” Årets Naturfotograf ” og internationalt har 
han høstet priser og anerkendelse fra blandt andet National Geographiecs og BBC. 
 
  
 
Pris: 100,- kr. pr. person.  
 
Tilmelding senest den 11. oktober, til  
Neel, mob. 2011 6590 / nwo@agrovi.dk 
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Torsdag den 18. november 2021, kl. 13.30 

Foredrag v/ Henrik Bjørn 

 ”Et liv med Kina” 

I eftermiddag skal vi tur til Kina og blive klogere på den 
store udvikling, Kina har gennemgået de sidste fire årtier. 

Ingen er bedre til at sætte os ind i historien end Henrik 
Bjørn som personligt har oplevet den – fra de fjerneste 

hjørner af Kina til landets største by Shanghai. 

 Vi vil få et mere nuanceret og balanceret blik på Kina end den sort-hvide måde, 
hvorpå Kina i dag som regel fremstilles i medierne som vestens modsætning og 
fjende. Typisk er fremstillingen et generaliseret ‘os’ versus ‘dem’. Henrik´s 
udgangspunkt vil i stedet være i hverdagslivet og det enkelte kinesiske menneskes 
livsbetingelser og vilkår. 

Pris: 100,- kr. pr. person.  
Tilmelding senest mandag den 15. november til Neel, mob. 2011 6590 / nwo@agrovi.dk 

 
Torsdag den 9. december 2021 kl. 12.00 
Julefest / underholdning v/ Tina Siel 
 

Tina Siel vil synge julen ind, hendes fløjsbløde 

stemme og gode humør begejstrer altid, når 

hun optræder med årtidens sange, og fra et 

forrygende flot  julealbum, skal vi også høre 

flere sange.  

Vi kan glæde os til en festlig eftermiddag med dejlig 
musik. 
Amerikansk lotteri vil også være på programmet denne eftermiddag. 

Pris: 300,-kr. pr. person for middag og underholdning  
Tilmelding senest fredag den 4. december, til Neel mob. 2011 6590 / nwo@agrovi.dk 
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Nytårskur /  
Foredrag v/ Sognepræst Kirsten Schmidt (ind under præstekjolen) 

 
Torsdag den 13. januar 2022 kl.13.30 

 
 
Vi starter med et glas bobler og derefter foredrag med 
sognepræsten fra Orø. 
Kirsten Schmidt vil holde et humoristisk foredrag om 
mennesket bag præsten og de mange uforudsigelige 
situationer en moderigtig københavnerpige kan stå i, når 
hun bliver præst på en lille ø i Isefjord.  
 
 

Pris: 150.- kr. pr. person. 
Tilmelding senest mandag den 10. januar til Neel, mob. 2011 6590 / nwo@agrovi.dk 

 

 

 

 

 

 

 
 

        
 

           Cykelholdet på afveje på 
     Kronprinsesse Mary´s bro  2019 
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GENERALFORSAMLING 

 
Torsdag den 10.februar 2022, Kl. 12.00 

Kulsviergården, (bemærk tidspunktet.) 
 
Inden den ordinære generalforsamling starter vi med 2.stk. smørrebrød. 
 
DAGSORDEN:    
Valg af stemmetællere og dirigent 
 

1. Beretning 2021 v/ formanden  
2. Regnskab 
3. Valg til bestyrelsen 

 
 På valg:  

1 år: Poul Jensen, Anni Lenskjær og Ingelise Olsen 
 
2 år: Niels Chr. Nielsen og Niels Andersen 

  
Suppleant: Hanne Rasmussen 

 
 Valg af revisor: 
 På valg: Sven Høier 
 

4. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8. dage før 
generalforsamlingen. 
 

5. Eventuelt 
Vi slutter eftermiddagen med foredrag af Kim Greiner, Kim har besøgt os 
tidligere med foredraget ” Bumletog fra Borup til Singapore” denne gang fører 
han os til ”Brasilien på kryds og tværs” 

 
 
Pris: 50,- kr. pr.person 
Tilmelding senest fredag den 4. februar til Neel, mob. 2011 6590 / nwo@agrovi.dk 
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Bestyrelsen: 

Formand: Poul Jensen, Tammosevej 86,St.Lyngby, 3320 Skævinge Tlf. 4821 2770 
tammose@sol.dk 
 
Næstformand: Niels Chr. Nielsen, Roskildevej 92, 3400 HIllerød, mob. 2099 7214, 
bendtsgaard.freerslev@gmail.com 
 
Kasserer: Anni Lenskjær, Humlebækvej 46, 3480 Fredensborg, mob. 2460 9253, 
lenskjaer@live.dk 
 
Niels Andersen, Krabbevej 35, 3630 Jægerspris, mob. 2465 4241 
 nia@mail.dk 
 

Ingelise Olsen, Søfryd 24, Ramløse, 3200 Helsinge, mob. 2447 1161 
Iol.jdo@gmail.com 
 
Suppleant: Hanne Rasmussen, Baunehøjvej 2A, 4050 Skibby, mob. 2992 9172 
ostbygaard@mail.dk 
 
Sekretær: 
Neel Wolff, Bæverdalen 19, 3400 Hillerød, 
mob. 2011 6590, nwo@agrovi.dk 
 
 
Pressechef: Allan Kongsted, mob. 4074 6095, allan@fedtsted.dk 
Musik: Ernst Nielsen, mob. 4051 5416, magleholm@pc.dk 
 
 

Årligt kontingent: 150,- kr. pr. person, som opkræves ved årsskifte 
 
Indbetales senest 31. januar 2022 og Indsættes på foreningens konto  
Danske Bank 4356 16495913 
 
 
Betaling til udflugter og større arrangementer indsættes på foreningens konto:  

 
 

Turene reserveres efter ”først til mølle” princippet 
Bemærk: Tilmelding er bindende. 
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Ambassadørkort 
 

Jeg har talt med nedenstående, der ønsker at blive kontaktet af LandboSenior med 
henblik på, at blive medlem: 
 
 

  

 Kuponen er indleveret af: 

 

 

 

Når medlemmet er tilmeldt LandboSenior, vil du deltage i lodtrækning om en 

ambassadørgave ved generalforsamlingen. 

Denne gave består af 2. gratis pladser på vores Sommer tur med bus i juli. 

 

Navn: 

Navn: 

Tlf. 

Tlf.                                                          Mail: 


