
 

Vestslesvigs LandboSenior 
Program for 2020/2021 

 
 
Onsdag den 2. september 2020  
”Sensommertur til Esbjerg og Ribe” 
Program er udsendt. Tilmelding senest 18. august. 
 
 
Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 14.00 Løgumkloster Forsamlingshus 
”De gjorde det umulige”  
Om mænd og kvinder, der holdt fast i et dansk Sønderjylland, om en grænse, der 
holdt til alle angreb – og om dem, der skabte et nyt tysk mindretal, som en del af 
Sønderjylland. 
Foredrag ved journalist Poul-Erik Thomsen. 
 
 
Onsdag den 4. november 2020 kl. 14.00 Løgumkloster Forsamlingshus 
Foredrag ved Toftlund-drengen Otto Skak, direktør for Slotssøbadet i Kolding og 
mentor for unge med problemer. 
 
Torsdag den 3. december 2020 kl. 14.00 Løgumkloster Refugium, 
Refugievej 1, 6240 Løgumkloster  
”Julehygge” med kaffebord 
Julehygge og sang ved Karen Hanne Munk, som er cand.mag. i 
musikvidenskab og etnografi. Hun har siddet i 
redaktionsudvalget for Højskolesangbogens 18. udgave. Karen 
Hanne har været efterskolelærer og ledet flere sangkor. 
 



Torsdag den 14. januar 2021 kl. 14.00 Løgumkloster Refugium, 
Refugievej 1, 6240 Løgumkloster  
”Spind og intriger på Christiansborg” 
Foredrag og underholdning ved forfatter Hanne Faldborg. Hannes foredrag 
henvender sig både til hjernen, hjertet og lattermusklerne. Hun rejser ikke rundt 
med pjat. Hun har skrevet en del bøger. 
Vel mødt! 
 
 
Februar:  Generalforsamling, emnet og dagsorden følger senere. 
 
 
 
 
 
 
Ved alle møder i Løgumkloster Forsamlingshus, undtagen 
generalforsamlingen, skal der betales for kaffe m.m. Pris: 100 kr. 
 
Hvor ikke andet er anført, er tilmeldingsfristen 4 dage før af hensyn til 
bestilling af kaffe på telefon 73 20 26 00 (Dagny eller Jytte). 
 
Vedr. persondata 
Der gøres opmærksom på, at ved bindende tilmelding udsendes 
deltagerliste med navn, adresse og telefonnr. til alle deltagere. Ønskes 
dette IKKE, gives besked senest 14 dage før arrangement. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 
Hvad er Landbrugets Seniorklub? 
Formålet med seniorklubber for landmænd er at virke for en aktiv og udbytterig 
tredje alder for nuværende og tidligere landmandsfamilier. 
 
Vestslesvigs LandboSenior 
blev startet i Løgumkloster den 15. juni 1998 under navnet Landbrugets 
Seniorklub for Vestslesvig. På nuværende tidspunkt er der 125 husstande som 
medlemmer. 

Sæsonplanens form og udseende er blevet lidt ændret med tiden, men ellers er 
alt, som det plejer at være. 

Hvis der er nogen, der har forslag og gode ideer til aktiviteter, modtager vi dem 
gerne. 



Hvem kan blive medlem? 
Alle nuværende og tidligere landmandsfamilier samt alle øvrige med interesse for 
landbruget. 

Et medlemskab koster 100 kr. pr. husstand pr. år. Det dækker begge ægtefæller. 
Hvis man kun er en person i husstanden og har en enlig nabo eller ven, så tag 
vedkommende med. 

Hvordan bliver jeg medlem? 
Du ringer til Dagny Matzen, Sønderjysk Landboforening på telefon 73 20 26 00 
eller til et af bestyrelsesmedlemmerne og anmoder om at blive optaget som 
medlem og så får du tilsendt det aktuelle program samt et indbetalingskort på 
100 kr. 
 

 

Bestyrelsen 2020/2021 

Hans Pedersen, formand  74 74 31 60 
Jens P. Bech, næstformand   20 41 73 83 
Olga Petersen, sekretær  42 19 66 50 
Børge Johnsen   40 25 24 33 
Poul Ellegård Nielsen   74 72 19 89 / 20 20 46 89 
Bente Nissen   74 71 62 17 / 21 44 72 17 
Jens Bakken Nielsen   74 72 17 98 
                


