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Turen går videre til sightseeing på halvøen Helnæs, 
hvor en  person fra lokalrådet stiger på bussen og 
fortæller. Næste stop er Wedellsborg, og vi får en 
grundig orientering om godset og driften. Aftensma-
den skal vi have på Vissenbjerg Storkro. Forventet 
hjemkomst klokken 19.30.  
Tilmelding til Carsten senest den 3. april. Prisen 
er 725 kr alt incl på nær egne drikkevarer. Betaling ved overførsel til 
0758—3225641438 senest den  28. april.  
 
 
 
 
 
 
 
Beststyrelse  
   Carsten Hess Jensen, formand  2125 8529/7588 3219 
    hanne.carsten.hess@gmail.com 

   Bente Suhr     2230 0632/7556 2932 
    bcsuhr@yahoo.dk 
   Asta Poulsen, kasserer  2344 0408 
   astapoulsenskelborg@gmail.com 
   Jens Lassen Jensen    2074 7587 
   Jens.lassen.jensen@gmail.com 
   Alfred Futtrup, sekretær     4041 9170 
    futtrup.vejle@mail.dk 
 

  Hjemmeside: www.landbosenior.dk 

 
Husk tidlig tilmelding 

 

På grund af Corona-virus er det meget 
vigtigt med tidlig tilmelding. Vore 
samarbejdspartnere, specielt på  be-
værtningsområdet, kræver tidlig be-
sked om gennemførelse—ellers delvis 
betaling …..  
Ved arrangementerne er noteret, hvem 

der tager imod tilmelding—se e-mails adresser og telefon-
numre bag på programmet. 
Husk også krav om mundbind i busser og ved indgang til alle  
spisesteder.  

Program 

1. halvår 2021 
2013 

Program 

1. halvår 2021 



 
.  Generalforsamling 

afholdes den 14. januar kl 13.30 på Bredehus i Bredsten 
 
  1 Valg af dirigent. 
2. Beretning. 
3. Regnskab. 
4.Valg af bestyrelse. På valg er Bente Suhr og Al-

fred Futtrup. Alfred Futtrup modtager ikke 
genvalg.  

5. Valg af suppleant og revisorer. 
6. Indkomne forslag. Skal skriftligt sendes til for-

manden inden den 7. januar. 
7. Eventuelt. 
 

 
 

 
 
Efter generalforsamlingen og kaffe fortæller Inge 
Mols om oprettelse og udvikling af MolsRejser. 
 
 
 
Af hensyn til kaffen vil vi gerne have tilmelding  
- til  Bente. 

 

 
Bowling – onsdag den 10. februar 

 
Der er kamp om bowling-pokalen.  Vi mødes kl 11.15 i Bowl´n`Fun, 

Enghavevej 9, 7100 Vejle. Vi har bowlingba-
nerne kl 12 – 13, hvorefter der er lækker buf-
fet, kåring af vinderne, hygge og  socialt sam-
vær. 

 
Prisen er 175 kr. Det er selvfølgelig også 
muligt at deltage uden at bowle – at delta-
ge i buffeten og det sociale samvær til 
madens pris 150 kr.. Tilmelding til Asta 
senest den 25. januar. Der betales ved 
overførsel til 0758—3225641438 senest den 5. februar. 
 

   

Foredrag den 24. marts 

 

Vi får besøg af Jesper Birkler kl 13.30 på Bredehus i Bredsten.  
 

Jesper Birkler har 2011-2020 været fængselspræst i stats-
fængselet på Enner Mark. Han har her oplevet den barske 
hverdag blandt fanger, der afsoner fængselsstraffe fra få 
år til livstid.  
Det bliver med billedvisning et foredrag om den barske 
hverdag i fængselet, om det kirkelige arbejde i fængselet, 
om skyld og straf, om håb og længsel.  
Tilmelding til Jens senest den 3. marts. Betaling 150 
kr incl kaffe overføres til 0758 – 3225641438 senest 
den 17. marts  

   

 Bustur til Fyn den 6. maj 
 
Vi starter kl 07.45 fra Papuga i Vinding. Efter kaffe skal vi se hørvævs-
musseet, der er et aktivt og arbejdende museum, takket være et stort antal 
frivillige.  
 
Vi fortsætter til De Japanske Haver med 5 
forskellige sansehaver. Vi spiser frokost i 
Jordløse Bakker og Svanninge Bakker. 
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