
Kære medlemmer af Vejle-Fredericia Landbosenior   
 
Året 2020 har været usædvanligt. I marts blev landet på grund af Coronavirus lukket ned. Vores 

ret til at forsamles blev sat ud af kraft. For at hindre smittespredning måtte vi undgå store 
forsamlinger - og passe på os selv og hinanden på afstand. 
Corona fik også betydning for vores Landbosenior. Vi måtte aflyse arrangementer i foråret og i 
sommer. Opblussen af smitte i efteråret har betydet yderligere aflysning.  
 
Ingen kontingent i 2021. Bestyrelsen har besluttet, at der i 2021 ikke opkræves kontingent. Og 

vi kan forsvare det uden at spolere foreningens økonomi. Der har været mange corona-aflysninger 
i 2020, så der har for 2020-kontingentet ikke været tilbud og muligheder som forventet. Der er 
derfor i år ikke vedlagt indbetalingskort. Kontingent-frit år gælder også for nye medlemmer. 
 

Hjælp. Vores forening har 160 medlemmer. Vi anmoder om jeres hjælp til at udvide antallet. Vi 

mener, at mange flere kunne have glæde af klubbens fællesskab. Som medlemmer er I vores 
bedste ambassadører – fortæl venner og bekendte om gode oplevelser i Landbosenior. ”Mund til 
mund” metoden giver ofte resultat. Vi tillader os derfor at medsende 2 programmer, så det ene 
kan videregives til en ven, der kunne blive medlem. Tag dem med, selv om de ikke er medlemmer. 
Vi sender gerne flere programmer. 
 
Hvornår er man senior? Man kan bestemt godt være senior uden helt at have sluttet arbejdet eller 
sit erhverv. Fra udlodningsmidler (tidligere tips- og lottomidler) får vi tilskud til medlemmer, der er 
over 65 år. Der er ingen tvivl om, at foreningens medlemsliste og arrangementer vil have godt af 
flere yngre medlemmer. Vi er en seniorklub - vi bliver jo ikke yngre og naturlig afgang mærkes. 
 
Sammenligner vi med andre foreninger, er det tydeligt, at de har mange flere medlemmer, der 
ikke har haft karriere i landbruget. I nogle foreninger udgør de op til 33 % af medlemmerne. 
Mange personer er opvokset i landbruget og deler derfor nogle af vore tanker - de kunne fint være 
medlem. Sådanne medlemmer har vi, men ikke mange. Også personer, der arbejdsmæssigt ikke 
har eller har haft relationer til landbruget, er velkomne. Vær ikke tilbageholdende med at medtage 
positive venner til vore arrangementer.  
 

Flere medlemmer. Vi lægger ikke skjul på, at hensigten med at anmode om jeres hjælp og at 

sige velkommen til ikke-medlemmer, er at få flere medlemmer. I kan hjælpe os. Kontakt blot 
bestyrelsen. De tager alle imod Jeres opkald om nye medlemmer og videregiver navnene til 
medlemslisten. 
 

Året 2021 er planlagt med arrangementer som foregående år. Vi håber meget, at aflysninger 

ikke bliver nødvendige – vore medlemmer savner kontakter og det sociale samvær. Bliver aflysning 
nødvendigt på grund af coronavirus, vil I alle få besked herom. 
 
Med venlig hilsen    november 2020 
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