
Dette program udsendt 25.3.2020 

 

Landboseniorklub 

Vestjysk Landboforening 

 

 

 

Program 

April 2020 – Februar 2021 

Program ligger på: www.landbosenior.dk 

 

 

Ved tilmelding på inj@vestjysk.dk sendes altid svar for modtaget. 

 

Deltagerbetaling: Der fremsendes mail til deltagere, når vi ønsker overførsel via netbank. 

  

http://www.landbosenior.dk/
mailto:inj@vestjysk.dk


Onsdag den 3. juni  -  Bustur til Kongernes Jelling og via Vejle køres til 

Bindeballe Købmandsgård og aftensmad på hjemturen.  

Afg. med bus iflg. aftale fra Videbæk - Astrup - Tarm. 

Bussens medbragte kaffe/rundstykker nydes undervejs. 
 

Kl. 10.30 Ankomst Jelling 

Guidet rundvisning i to hold ved monumentområdet. 
 

Kl. 12.00 Frokostbuffet + 1 øl/vand i Museums-cafeen. 
 

Kl. 13.00 Afg. til Vejle. Her går vi en tur ved Fjordenhus. 
 

Kl. 14.30 Afg. til Bindeballe Købmandsgård. 
 

Kl. 15.00 Kaffe/kage og kort orientering om den gamle købmandsgård og vi går rundt 

på egen hånd og ser udstillingen.  
 

Kl. 16.45 Afg. til Ølgod. 
 

Kl. 18.00 Aftensmad: Stegt flæsk/persillesovs og kaffe på Hotel Hjedding, Ølgod. 
                   Drikkevarer for egen regning her. 
 

Hjemkomst midt på aftenen. Minimum 36 deltagere. 
 

Pris pr. deltager: 575,- kr.  
 

Tilmelding senest fredag den 15. maj til Olav tlf. 3013 2531 eller inj@vestjysk.dk 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Onsdag den 8. juli kl. 17.30  –  Aftenbesøg på Jette´s Strudsefarm,  

 Tambjergvej 12, Kloster, 6950  Ringkøbing.  

Vi mødes kl. 17.30 på Strudsefarmen. Deltagerne medbringer selv et par stykker 

mad (sandwich) og øl/vand. Mulighed for at sidde ude/inde.  

Herefter vil Jette guide os rundt på farmen og fortælle om sit liv 

med strudse - ca. 60. Godt fodtøj anbefales, da vi går rundt. 

Mulighed for at komme i gårdbutikken. Som naturplejer går 

desuden vandbøfler, nanduer samt høns og ænder. 

Kl. 20.30 Deltagerne nyder deres medbragte kaffekurv.  

Vi kører i egne biler. Farmen ligger for enden af en lang grusvej 

– smukt ned til Stadil Fjord. 

Tilmelding senest onsdag den 1. juli til Olav på tlf. 3013 2531 

eller inj@vestjysk.dk  

Pris pr. deltager: Entre 80 kr. Medbring aftalte kontanter i kuvert med jeres navn på. 

.………………………………….......................................................................................................... 
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Mandag den 17. – 19. august  -  3-dagstur til Nordjylland – Læsø med Riis Rejser. 

Særskilt tur-program fra Riis Rejser er vedlagt. Der er endnu ledige pladser.  

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

 

Tirsdag den 15. september  - Besøg på Hedekaffe i Ulfborg Kirkeby og  

Hornvarefabrikken i Bøvlingbjerg.  

Afgang med bus Tarm - Astrup - Videbæk iflg. aftale.  
 

Bussens medbragte rundstykker og kaffe nydes undervejs. 

Kl. 10.00 Besøg hos Hedekaffe v/ristemester Bjørn. 

Rundvisning/orientering om kaffe-risteriet, der er en lille 
familievirksomhed med vægt på kvalitet. I butikken sælges 
de forskellige specielle kaffeblandinger. 
 

Kl. 11.30 Frokostplatte i Cafe hos Hedekaffe.  

Kl. 12.45 Afg. mod Hornvarefabrikken. 

Kl. 13.30 Rundvisning/fortælling om Hornvarefabrikken gennem generationer. 
Ejeren vil fortælle udviklingen/historien bag produktionen gennem 200 år, som bygger 
på husflidsarbejde. Arbejdsprocessen er den samme i dag. Der fremstilles bl.a. 
brugsgenstande, smykker m.m.  

Vi opdeles i to hold, hvor vi på skift ser det ny produktionsværksted og butikken samt 
mulighed for at købe disse unikke produkter i butikken.  

Kl. 15.30 Afgang og forventet hjemkomst sidst på eftermiddagen. Buskaffe på 
hjemturen. Max 45 deltagere.  

Pris pr. deltager: 300,- kr. – excl. drikkevarer. 
Tilmelding senest torsdag den 3. september til Olav på tlf. 3013 2531 eller 

inj@vestjysk.dk  

 

………………...…………………………………..................................................................................... 
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Tirsdag den 24. november  -  Julehygge med sang og dans. 

 

Sted: Bowlingcentret, Skovvej 52, Tarm. 

 

Også mulighed for bowling.  

 

Kl. 16.00 – 17.00 Arrangeret bowling for dem, der 

ønsker det. Tilmelding nødvendigt. 

 

Kl. 17.30 Vi samles til den dejlige julebuffet og fællessang. 

Finn og Co. vil spille julesange og til en lille svingom. 

 

Kl. 21.00 Aftenen afsluttes med dessert og kaffe.  

Pris pr. deltager: 250,- kr. excl. drikkevarer. 

Tilmelding senest onsdag den 11. november på tlf. 5120 6523 eller inj@vestjysk.dk 

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

Januar 2021: Årsmøde og foredrag. 

Herom senere. 

 

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

 

 

 

 

Seniorklubudvalget: 

Formand: Olav Vind Ebbesen, Videbæk - tlf. 3013 2531 

Næstfmd.: Mads Videbæk, Videbæk  - tlf. 6174 2530 

Kasserer: Birthe Kristensen, Videbæk - tlf. 2781 4818 

Menig: Ingelise Pedersen, Tarm  - tlf. 2895 0254 

Menig: Elly Fjerbæk, Tarm   - tlf. 5120 6523 

Sek.:   Ingrid Jensen     - tlf. 2446 1711 
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