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1. Formanden har ordet 
Kære landboseniorklubber.  

”Corona eller ej – julen er på vej” 
Året går på hæld – og hvilket år. Jeg tror ikke, der er nogen i det ganske land, eller 
i hele verdenen for den sags skyld, der glemmer året 2020.  
 
Vi ved godt, at mange klubber har været frustrerede, da I har set jer nødsaget til at 
aflyse hovedparten af jeres arrangementer grundet Covid-19. Men vi håber, at I 
alligevel rundt omkring har formået at holde kontakten med jeres medlemmer. 
Her tænker jeg især på de enlige, hvor ensomheden under Covid-19 kan føles 
skræmmende. Har man mulighed for at skabe kontakt mellem frivillige og 
”ensomme”, kunne det blive en win-win. I min egen forening mødes vi for tiden til 
en gåtur. Jeg ved godt, at mange af jer allerede gør nogle tiltag, men herunder 
følger alligevel et par ideer og tips til samvær og aktiviteter under coronaen, som 
jeg håber kan være til inspiration i jeres klub: 
 

- Oprette en ringekæde evt. med tilmelding (så der bliver ringet til de, der ønsker det – det 

giver tryghed) 

- Oprette en skrive-gruppe pr. sms/mail 

- Oprette små gå-grupper 

- Hot-line – hjælpelinje, hvis én har brug for en fast besøgsven, hjælp til indkøb, afhentning 

af medicin, lufte hunden eller andet 

Landsforeningen hører også gerne fra jer, hvis I har gjort noget særligt i 2020 for 
at nå ud til medlemmerne, der kunne være til inspiration for andre klubber. Send 
da gerne en mail/tips til sekretæren på landsforeningen@landbosenior.dk. 
 
 

mailto:landsforeningen@landbosenior.dk
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Da vi normalt har stor succes med vore oversøiske rejsetilbud, vil vi selvfølgelig 
fortsat forsøge at finde spændende rejsemål fremover. I 2021 går turen som 
bekendt til USA. Vi tror på, at tingene langsomt vil normalisere sig i løbet af 2021, 
og selvfølgelig vil det igen blive muligt at rejse ud i verdenen. Der er ved alm. post 
sendt et brev fra Mols Rejser til klubbernes kontaktpersoner bilagt et par foldere 
om turen til USA og nærmere om forbehold for Covid-19. Vi håber, at I vil hjælpe 
med at reklamere for turene. Skulle I mangle noget materiale, så kontakt Mols 
Rejser eller sekretæren. Nærmere om turene nedenfor. 
 
Vi arbejder p.t. på programmet til årsmødet 2021 og håber snart at kunne 
fremlægge det endelige program, men mangler lige at få de sidste aftaler på plads. 
Du kan læse mere om årsmødet under pkt. 2. Vi håber selvfølgelig på lige så stort 
fremmøde som sædvanlig, så sæt gerne et fedt x i kalenderen allerede nu. 
 
2020 var året, hvor regeringen lukkede minkerhvervet. Det må vi bare erkende, og 
det gør ondt på os alle. Vi føler med de minkavlere, som er blevet ramt og har 
mistet deres livsgrundlag og i mange tilfælde et familieforetagende, som er gået 
gennem generationer. Det er ikke fair, og det er sket uden lovhjemmel. Uanset om 
man er blå eller rød. Om man er for eller imod Mette Frederiksen, så skal 
lovgivningen overholdes. Det er noget sjusk og noget rod. Mine tanker går til alle 
jer, der er berørte – enten direkte eller indirekte. Og jeg ønsker al det bedste for 
jer i det nye år. 
 
Jeg vil gerne slutte af med at sige: ”Dejlig er jorden…” 
En salme af B. S. Ingemann. En salme, der bruges til både dåb, bryllup, begravelser 
og til juletid. Selv Kim Larsen (Gasolin) har gjort salmen udødelig med lidt ekstra 
rock lyd. Jeg synes, at den i denne tid giver håb, for Corona eller ej, så vil tider 
komme og gå – slægt vil følge slægters gang. Og skulle I synge den juleaften, så 

send en tanke til dine nærmeste – og alle os i seniorklubberne 😉 
 
Glædelig jul og godt nytår til alle. Glæder mig til at se jer til årsmødet marts ´21. 
 
 

Poul Jensen   
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2. Indbydelse til årsmøde 2021 
Årsmødet 2021 i Landsforeningen LandboSenior afholdes 
 

Mandag d. 29. og tirsdag d. 30. marts 2021 på 
Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740  Brædstrup 

 
Vi håber og satser på, at tingene er nogenlunde normaliseret, når vi når til marts 
2021. Derfor indbydes alle klubber til at deltage i årsmødet. Vi arbejder på at få 
det endelige program færdigt og aftalerne på plads, men så snart programmet 
foreligger, vil det blive udsendt til klubberne. Samtidigt vil tilmeldingsskema blive 
udsendt til klubbernes kontaktpersoner og skal returneres senest 25. januar 2021. 
 
Landsforeningen vil i samarbejde med Pejsegården sørge for, at årsmødet bliver 
afviklet på bedst mulig måde med hensyntagen til myndighedernes anbefalinger 
omkring Covid-19 på mødetidspunktet.  
 
Prisen for at deltage er, som følger (2019 pris i parentes): 
Hele mødet med overnatning i dobb.værelse 1.600 kr. pr. prs. (1.600 kr.) 
Hele mødet med overnatning i enkeltværelse 1.900 kr. pr. prs. (1.900 kr.) 
Hele mødet uden overnatning  1.100 kr. pr. prs. (1.100 kr.) 
Første dag incl. aftenfest      900 kr. pr. prs. (900 kr.) 
Første dag uden aftenfest      300 kr. pr. prs. (300 kr.) 
 
Nærmere indbydelse med dagsorden og tilmeldelsesskema fremsendes snarest 
muligt til kontaktperson. 

 
3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Landsforeningen LandboSenior 

 
Mandag d. 29. marts 2021 kl. 13.00 

 på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740  Brædstrup. 
 
Dagsorden udsendes på e-mail februar 2021. 
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4. Udlodningsmidler og medlemsopgørelse 
Udlodningsmidlerne for 2020 er nu overført til klubberne. Hvis I ikke allerede har 
gjort det, så husk den udsendte kvittering pr. mail bedes underskrevet og 
returneret til sekretæren hurtigst muligt. 

Med henblik på en fornyet ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet om støtte 
til driften af Landsforeningen og de lokale klubber, skal I, hvis I er interesseret i at 
modtage en del af støtten, senest d. 25. januar 2021 indsende en 
medlemsopgørelse opgjort pr. 31. december 2020 bilagt udfyldt samleskema. 
Samleskemaet udsendes til kontaktpersonerne i uge 50 (2020). 

5. Kontingent 2021 samt kontingentopkrævning i lokale 
klubber 
Da der ikke har været afholdt generalforsamling i 2020, og generalforsamlingen 
ikke har haft mulighed for fastsættelse af kontingent for 2021, foreslår 
bestyrelsen, at medlemskontingentet for 2021 forbliver uændret på 750,- kr. 
Klubberne bedes tage dette til efterretning. Beløbet vil blive opkrævet ultimo 
februar 2021 sammen med betalingen for hjemmeside og årsmødedeltagelse. 
 
Flere klubber har grundet Covid-19 måttet aflyse en del arrangementer i 2020, og 
har overvejet ikke at opkræve medlemskontingent i 2021. Vælger klubberne at 
undlade kontingentopkrævning, vil vi ikke kunne medtage dem i grundlaget for 
ansøgningen til Udlodningsmidlerne, idet der kun kan udloddes tilskud til 
medlemmer på 65 år og derover, som har betalt lokalt medlemskontingent. 
Landsforeningen vil derfor opfordre klubberne til at fastholde 
medlemskontingentet og i stedet finde andre muligheder for at tilgodese 
medlemmerne – f.eks. med gratis arrangementer eller gratis kaffe. 

 
6. Rejser til USA 2021 
Der er sendt brev ud til alle klubber vedr. rejserne til det østlige USA. Den første 
tur ligger 20.-30. august 2021. Den anden tur ligger 10.-20. september 2021. Mols 
rejser har lavet nogle nye tiltag, der skal skabe tryghed omkring tilmelding og 
deltagelse på turen. Mange er sikker bekymret grundet Covid-19, men Mols rejser 
giver nu mulighed for, at man frit kan afbestille rejsen, hvis man skulle føle sig 
utryg eller ikke har lyst til at rejse alligevel. Datofrister kan findes i programmet, 
der ligger på Landsforeningens hjemmeside. Hvis rejsen må aflyses pga Corona, 
uanset tidspunktet, får man alle sine indbetalte penge tilbage.  
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Er du interesseret i rejsen men har nogle spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte Christian Mols, Mols Rejser, på tlf. 7587 1212. 
 

7. Landsforeningens bestyrelse og personale 
 

Navn Mail Tlf. 
Formand Poul Jensen 
Tammosevej 86, 3320  Skævinge 

tammose@sol.dk 48212770 / 
42241715 

Næstformand Martin Andersen 
Rosenvangsvej 10, 9750  Østervrå 

mbholtet@gmail.com 30905080 

Birte Kristensen 
Lerbjerg 7, Snejbjerg, 7400 Herning 

eb@kristensen.mail.dk 97161225 / 
21748455 

Børge Jørgensen 
Langelinie 46, 5450  Otterup 

borgejorgensen7@gmail.com 20203259 

Henning Ølgaard Bloch 
Trolhøjbakken 5, 6800  Varde 

henn.bloch@gmail.com 27640556 

Personale: 

Sekretær Metha J. V. Poulsen 
Bakkevænget 11, Sdr. Dråby 
7900  Nykøbing Mors 

landsforeningen@landbosenior.dk 
 

22110685 

Kasserer Kristian K. Justesen 
Grønningen 1, 7800  Skive 

kasserer@landbosenior.dk 
 

61768532 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrevet er redigeret af Landsforeningens sekretær, Metha J.V. Poulsen 
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