
 

 

 

Ringkøbing – Ulfborg Landboseniorklub 

 

 

 

 

Program 2020 – 2021 

 

Gem programmet, da der ikke vil blive annonceret. 

Programmet kan ses på www.landbosenior.dk 

http://www.landbosenior.dk/


Onsdag den 27. maj  -  Dagstur med bus til Hoven og Borris. 
 

Afgang med Bæks bus kl. 9.00 fra Ulfborg Bykirke og kl. 9.30 fra ROFI-centeret. 
 

Bussen medbringer kaffe og rundstykker. 
 

Kl. 11.00 Besøg på Heimdal Entofarm, Hejmdalvej 10, Hoven, Tarm. 

Rundvisning på ca. fem kvarter, hvor vi kommer tæt på 

produktionen af melorme. Melormene indeholder bl.a. vig-

tige proteiner i fødevareproduktion til både unge og ældre. 

Der bliver fortalt om baggrund og fremtidsmuligheder. 
 

I frokostrummet spiser vi bestyrelsens medbragte hånd-

madder og øl/vand. 
 

Kl. 13.45 – 14.30 Kørsel til Borris Erhvervsskole. 
 

Kl. 14.30 Besøg på Erhvervsskolen Vestjylland, Vestergade 42, Borris. 

Skolen er den tidl. Landbrugsskole, der i dag er en socialøkonomisk virksomhed 

med tilbud om bo-ophold, uddannelse og beskæftigelse til udsatte unge og voksne.  

Vi får en rundvisning og fortalt om skolens baggrund m.m. 

Vi har bestilt kaffe og kage her.  

Pris pr. deltager: 450,00 for bus og al forplejning. 

Max 34 deltagere. - Betaling i bussen: Aftalte kontanter i kuvert med jeres navn på. 
 

Husk! Tilmelding senest torsdag den 7. maj:  

til Elna Møller tlf. 5095 3397 eller Andreas Stengaard tlf. 2513 8604.  

…………………………………………………………………………………..…………….. 
 

Tirsdag den 11. august   -   Heldagstur med Bæks Bus til Mandø. 
 

Afgang kl. 7.30 fra Ulfborg Bykirke og kl. 8.00 fra ROFI-centret. 

Bussen medbringer kaffe og rundstykker. 

I Vester Vedsted stiger vi ombord på Mandø-traktorbussen for at køre de 11 km 

langs kostevejen over til Mandø. En spændende ø midt i Nationalpark Vadehavet.  

Vi starter med middag på Restaurant Mandø, inden vi får en guidet tur på øen. 

Herefter lidt tid på egen hånd. Kl. 14.30 kører vi retur mod fastlandet igen – af-

hængig af tidevandet.  

Buskaffe på hjemturen. Vi forventer at være tilbage i Ringkøbing igen ca. kl. 18.00. 

Se evt. mere på www.mandøbussen.dk 
 

Pris pr. deltager: 550 kr. (Bus, kaffe m/brød, Mandø tur/retur, middag, guide). 

Betaling i bussen: Aftalte kontanter i kuvert med jeres navn på. 

Husk! Tilmelding senest torsdag den 25. juni: 

til Elna Møller tlf. 5095 3397 eller Andreas Stengaard tlf. 2513 8604.  

…………………………………………………………………………………………………. 

http://www.mandøbussen.dk/


 
 

Onsdag den 16. september Kl. 18.30  –  Virksomhedsbesøg hos RAH-

Energiselskab, Ndr. Ringvej 4, Rindum.  
 

RAH leverer bl.a. strøm til 35.000 kunder i Vestjylland. Vi får en rundvisning og for-

talt om drift, økonomi, bredbånd m.m. RAH er vært ved kaffe og kage. 
 

Husk! Tilmelding senest tirsdag den 8. sept.  

til Elna M. tlf. 5095 3397 eller Andreas S. tlf. 2513 8604. 
 

Deltagelse gratis. - Vi kører i egne biler og mødes ved indgangen hos RAH.  

…………………………………………………………………..…………………………….. 
 

Fredag den 6. november kl. 14.00  -   ”På sporet af vores livshistorie med 

sporskifter og kovendinger” v/Gert Karkov. 
 

Gert Karkov´s aktive år gik med mælkeproduktion i 32 år. 

Formand for Landboforeningen i det sønderjyske og 7 år vice-

formand i Dansk Landbrug på Axelborg. Gården solgt til med-

hjælper i 2009. Derefter et sporskifte til bl.a. arrangør af høj-

skolekurser på Rødding Højskole, samt rejseleder m.m.  
 

Tilmelding senest d. 29. okt. til Elna M. tlf. 5095 3397 eller Andreas S. 2513 8604. 

Pris pr. deltager: 60,- kr. – aftalte kontanter ved indgangen. 

Sted: Vestjysk Lbf., Herningvej 3, Ringkøbing 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Onsdag den 2. december kl. 19.00   -   Vi synger julen ind…….  

 

Julekoncert med både kendte og nye julesalmer/-sange samt 

fællessang.  

Rindum-koret medvirker under ledelse af dirigent Kristine 

Horsholt Mikkelsen. 

 

Deltagelse gratis. Forfriskning kan købes i pausen.  

Sted: Vestjysk Lbf., Herningvej 3, Ringkøbing. 

…………………………………………………………………………….…………………… 



 

Fredag den 15. januar 2021 kl. 14.00 – En aktiv vestjyde fortæller v/Dorthe 

Krogsgaard, Holmsland.  

 

Fra ”Enestående” på TV. Dorthe vil fortælle om sit virke som 

mor, ægtefælle, madmor, aktiv i lokalsamfundet, tillidserhverv. 

Alt sammen krydret med lidt fællessang.  
 

Husk! Tilmelding senest den 8. januar 

til Elna M. tlf. 5095 3397 eller Andreas S. 2513 8604.  
 

Pris pr. deltager: 60,- kr. – aftalte kontanter ved indgangen. 

Sted: Vestjysk Lbf., Herningvej 3, Ringkøbing. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Fredag den 26. februar 2021 kl. 14.00   -   Årsmøde og Foredrag. 
 

Årsmøde iflg. forretningsordenen.  
 

Kaffepause.  
 

Foredrag m.m. Herom senere. 
 

Husk! Tilmelding senest onsdag den 17. februar  

til Elna M. tlf. 5095 3397 eller Andreas S. tlf. 2513 8604. 

Deltagelse er gratis.  

Sted: Vestjysk Lbf., Herningvej 3, Ringkøbing.  

……………………………………………………………………………………………….… 

 

 

Medlemskontingent 2020:   100 kr. pr. medlem  

 

Husk at give sekretæren besked, hvis adressen og/eller mail-adressen ændres.  

 

 

 

Seniorudvalget: 

Elna og Erik Møller, formand   tlf. 5095 3397  

Ingrid og Andreas Stengaard, næstform.  tlf. 2163 3704 / 2513 8604  

Ella og Bjarne S. Kjældsen, kasserer  tlf. 2482 9537 / 2426 9949  

Karin Schmidt, sekr.  -        mail: kss@vestjysk.dk tlf. 9681 4320 
 

 

mailto:kss@vestjysk.dk

