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Find os også på www.landbosenior.dk 

 

http://www.landbosenior.dk/


 

 

Kære medlemmer  

Nu sidder I med vores efterår / vinter program, som vi håber kan gennemføres. 

Det er længe siden vi sidst har været samlet, hvad er det, som har ramt hele verden 

ja inklusiv Danmark, dog med en mindre grad af sygdom end mange andre steder.  

At være formand og bestyrelse i en tid hvor man skal aflyse alle møder føles meget 

trist frem for, at kunne tilbyde nye tiltag. 

De foredrag som vi holder på kulsviergården kan vi afholde med god plads og med 
respekt for de regler som gælder i dag. Vi håber at foredraget den 17. september kan 
gennemføres, da vi må samles 100 til møde. 
 

Vi har i den sidste tid afholdt cykelture og gåture i naturen, det har været dejligt, at 

opleve den gensyns glæde der er, når vi mødes. 

Ja, jeg har ikke haft kendskab til nogle, der har været ramt af Covid-19 og været 

indlagt.  

I den forbindelse tænker jeg på den Spanske syge, hvor der i Danmark døde 16.000, 

min mormor døde i 1917 fra 5 børn (min mor var den ældste 10 år gammel), det er 

først nu jeg rigtig forstår det, nu er det os, der er blevet det grå guld, og skal passe 

på, så vi kan få en værdig tredje alder. 

Derfor skal vi værne om Landbo senior til gavn og glæde for alle så mit ønske er, at 

der kan komme mange lyse timer frem over.  

Jeg savner jer alle sammen. 

 

Hilsen Poul 

  



OVERSIGT OVER ARRANGEMETER 

Efterår 2020 / vinter 2021 
 

17.sep.    Foredrag  kl.13.30 

29.sep.    Bowling  kl.14.00  

15.okt.    Foredrag  kl.13.30 

12.nov.    Underholdning   kl.13.30 
    v / Dario Campeotto 

 
10.dec.    Julefest  kl.12.00 
    underholdning v/ Gry 

  2021 

07.jan.     Nytårskur  kl.13.30 

11.feb.                                       Generalforsamling kl.12.00 
  
   Alle foredrag / arrangementer afholdes på Kulsviergården 

Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød. 

 

BOWLING 
Start Bowling: tirsdag den 29. september 2020, kl. 14.00 – 16.00 

Slots - Bowl, Københavnsvej 23, 3400 Hillerød 
Der spilles tirsdage i lige uger kl. 14.00 – 16.00. 

 

Pris: 70,- kr. pr. person, 2 timers bowling, kaffe, samt leje af sko. 
Tilmelding til Neel, mob. 2011 6590, nwo@agrovi.dk 

 

Der vil komme nærmere besked om  

Madlavning for modne mænd 60+ 

 

mailto:nwo@agrovi.dk


 
 
Foredrag torsdag den 17.september 2020 kl.13.30 
v / Kim Wilsborg Sørensen 
 
 
 
”Livvagten – Et liv på kanten” 

 
Kim beretter om sit liv, hvor jagten på eventyr har været 
drivkraften: faldskærmsudspringer på landsholdet, 
optagelsesprøven til Frømandskorpset og den 
efterfølgende elevtid med de store krav og prøver han 
blev udsat for, uddannelsen til politimand og den 
efterfølgende uddannelse til livvagt for Kongehuset, hvor  
Kim var livvagt for HKH Kronprinsen og HM Dronningen. 
 

I Irak kommer han på sit livs opgave, da den iranske 

oberst Khalils helikopter styrter ned ved FNs hovedkvarter 

i Suleimaniyah. En opgave der gælder liv og død for både Khalil og Kim Wilsborg. 

Han får pålagt at gå under jorden med Khalil, indtil FN er parat til at tage den iranske 

helikopterpilot ud af Irak. Under deres flugt rundt i Irak bliver de jagtet af det irakiske 

militær, den iranske efterretningstjeneste og de lokale kurdiske klaner, der alle har 

interesse i at få fat i Khalil. 

 Khalil og Kim tilbringer 6 uger sammen, hvor dagene veksler mellem frygt, håb og 

nervepirrende og enerverende kedsomhed. For at fordrive tiden fortæller de 

hinanden deres livshistorier. Khalil fortæller Kim om sit liv som helikopterpilot i Iran og 

den dramatiske flugt, hvor han må efterlade sin familie i Iran. 

 

 
Pris: 75.- kr. pr. person. 
Tilmelding senest 14. september til Neel, mob. 2011 6590 / nwo@agrovi.dk 
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Torsdag den 15. oktober kl. 13.30  

 
Foredrag v / Rene Meyrowitsch og 
Birgit Fischermann 
 

De hvide busser  
”Befriet fra Hitlers Helvede”  

 

 

En gribende øjenberetning fortalt af Birgit Fischermann. 

Efter halvandet år som jødisk fange i koncentrationslejren Theresienstadt i Tjekkiet, 

kunne den kun seksårige Birgit ikke tro på, at der endelig var godt nyt. Hun Frygtede, 

at den hvidebus med det røde kors, som hendes far førte hende hen til, blot ville 

fragte hende til et værre sted.  

Turen mod Danmark var ikke uden problemer.  

Buschaufføren havde kørt til andre lande og ikke sovet i 48 timer. Pludselig lød der et 

højt brag og bussen kørte ind i en lygtepæl, derefter måtte de over i en anden bus, 

hvor børnene sad på gulvet op gennem det ødelagte Tyskland.  

De nåede Padborg og turen op gennem Jylland glemmer hun aldrig.  
Folk viftede med Dannebrog og kastede slik og frugt ind gennem de nedrulledde 
vinduer. 
 
René Meyrowitsch er vokset op med traume 
fra krigen, hans forældre og bror var ligeledes 
i Theresienstadt, og for hans mor udviklede 
det sig til traume og psykisk sygdom. 
De gode gerninger som frivillige og 
hjælpsomme danskere ydede undervejs i 
krigen, har været centralt for René Meyrowitsch’s ønske om at lave filmen 
” Befriet fra Hitlers helvede” som også vises.   
  
 
Pris: 75,- kr. pr. person.  
Tilmelding senest den 11. oktober, til Neel, mob. 2011 6590 / nwo@agrovi.dk 
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Torsdag den 12. november 2020, kl. 13.30 
Dario Campeotto & Mickey Pless, pianist 

 

”Evergreens og Røverhistorier” 
 

Sammen med den lokale Kulsvierklub i Alsøndedrup, inviterer vi til en festlig 

eftermiddag med underholdning af Dario Campeotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

En længere beskrivelse af Dario er vist ikke nødvendigt, første gang vi stiftede 

bekendskab med ham, var han bare 10- år og stod første gang på en scene i KB-

Hallen. 

I 1961 vandt han det danske Melodi Grand Prix med sangen "Angelique", og derefter 

har han medvirket i talrige film og Revyer gennem årene. 

Vi kan glæde os til en festlig og sjov eftermiddag med sang og røverhistorier. 

I pausen serveres der kaffe og lagkage. 

Prisen for hele arrangementet er 160.- kr.pr. person. 

Tilmelding senest mandag den 9. november 2020, til Neel, mob. 2011 6590 / 
nwo@agrovi.dk 
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Julefest 
Torsdag den 10. december 2019 kl. 12.00 
De der deltog i julefesten dec. 2019, husker at vores underholding blev en anden end 

forventet, da Gry pludselig blev dårlig og måtte aflyse. Det vil hun gerne gøre om.  

Efter den traditionale julemiddag 

/ risalamande, skal vi i selskab 

med Gry synge julen ind.  

Gry kender vi især fra Melodi 

Grand Prix, hvor hun i 1983 

sprang ind i danskernes stuer 

med sit berømte rejehop.   

 

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 

 
2021 

Nytårskur / Foredrag 

Torsdag den 7.januar 2021 kl.13.30 
Vi ønsker hinanden godt nytår med et glas bobler og bagefter får vi besøg af   
Naturfotograf Per Finn Nielsen der 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 mandag den 4. januar til Neel, mob. 2011 6590 / nwo@agrovi.dk 
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GENERALFORSAMLING 

Torsdag den 11.februar 2021, Kl. 12.00 
Kulsviergården, (bemærk tidspunktet.) 

 
Inden den ordinær generalforsamling starter vi med 2.stk. smørrebrød. 
 
Senere er der foredrag af Tommy Hesselbjerg, der fortæller sin historie om sin 
opvækst , tid som tømrer, uddannelse til pilot i USA og sine 40 år som pilot i 
flyvevåbnet, hvoraf 38 på Rednings helikopter Sikorsky S61. 
 
DAGSORDEN:    
Valg af stemmetællere og dirigent 
 

1. Beretning 2020 v/ formanden  
2. Regnskab 
3. Valg til bestyrelsen 

 
 På valg: 
 Poul Jensen 

Anni Lenskjær 
Ingelise Olsen 

  
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 
 
Generalforsamlingen er gratis, men tilmelding nødvendig. 
 
Senest fredag den 5. februar 2021, Neel Wolff 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@mail-telia.dk 
 
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 
mail 
 
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, opkræves 1. januar 2021.  
 
Indbetales senest 31. januar 2021 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: 



 

Datoer for arrangementer forår / Sommer 2021 

 

11.marts     Foredrag 
     v/ Michael Ruge 

22.april     Foredrag 

06.maj kør selv tur    Helsingør 

18./19./ 20.maj     Bus tur til Sverige 

17.juni     Grisefest 
 
15.juli   Sommer tur 

 
 
 

Der forbeholdes ret til ændringer 
 
 

Sæt X i kalenderen 
 

Der arbejdes på en 3. dages ferietur til Sverige 
18.- 19.- 20. maj 2021 

Herom nærmere i næste program. 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Rundt om Store Donse Dam 


