VINTERPROGRAM
2016 / 2017

Onsdag d. 16. november 2016 kl. 15.15 – 17.15
Virksomhedsbesøg - kør selv tur til LINAK A/S.
Vi mødes på Vesterled 1, Guderup, 6340 Nordborg. (Bemærk
at det ikke er hovedadressen.)
Direktør Bent Jensen fortæller historien om virksomheden, og derefter får vi en rundvisning på fabrikken.
LINAK er et verdenskendt firma, der producerer små motorer (aktuatorer) til hæve-sænkeskriveborde og hospitalssenge og maskiner til industriproduktion.
Arrangementet slutter med, at LINAK er vært med kaffe/kage.
Deltagerbetaling kr. 50,00 pr. person opkræves på stedet.
Tilmelding senest onsdag d. 9. november på tlf. 74 36 50 00
Søndag d. 18. december 2016 kl. 16.00
Christamas time 2016 med Per Nielsen og gæstesolist Bobo
Moreno.
Vi ser frem til en forrygende julekoncert i Alsion, Sønderborg –
søndag eftermiddag.
Eftermiddagen sluttes af med, at vi kl. 19.00 spiser sammen på
”Restaurant Colosseum”, Sønder Havnegade 24, 6400 Sønderborg.
Colosseum ligger halvvejs mellem den gamle bro og Sønderborg
Slot ud til havnefronten. Parkering ved den gamle bro eller ved
slottet.
Menu: ”Kong Frederiks livret” samt kaffe. (drikkevarer excl.)
Vi har et begrænset antal billetter. Max. 30 deltagere.
Pris pr. deltager kr. 500,00. Beløbet opkræves forud.
Billetter udleveres i Alsion fra kl. 15.30.
Kom i god tid, især pga. parkering ved Alsion.
Tilmelding senest torsdag d. 24. november på tlf. 74 36 50 00

Onsdag d. 25. januar 2017 kl. 14.30 hos Landbo Syd
Foredrag med socialpædagog og konsulent Karin Torp: ”Når
livet rammer mig”
Emnet tager udgangspunkt i at bevare sin livsglæde og se selv de
små bitte ting, der er værdifuld i sit liv, når det gør ondt i livet af
forskellige grunde.
Deltagerbetaling incl. kaffe kr. 100,00 der opkræves på stedet.
Tilmelding senest onsdag d. 18. januar 2017 til Landbo Syd
på tlf. 74 36 50 00

Torsdag d. 23. februar 2017 kl. 14.30 hos Landbo Syd.
Årsmøde/ generalforsamling i Landbo Senior Aabenraa.
Efter generalforsamlingen indlæg ved Borgmester Thomas Andresen ” Aabenraa Kommune og livet som borgmester”.
Foreningen er vært ved kaffen.
Dagsorden udsendes forud for mødet.
Tilmelding nødvendig af hensyn til lokale og kaffe senest
tirsdag d. 14. februar til Landbo Syd på tlf. 74 36 50 00
Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 10.00 Højskoledag på Gråsten
Landbrugsskole
i samarbejde med Landbo Senior Sønderborg og Gråsten
Landbrugsskole.
-kaffe
-foredrag ved studievært, journalist, forfatter og debattør Jeppe
Søe:
”Duk dig bonde, der kommer et angreb”
-Gråsten Landbrugsskole ved forstander Bjarne Ebbesen
-middag
-sang sammen med Anne Marie Henriksen ved klaveret
- foredrag ved brevskriver i Landbrugsavisen Marianne Jørgensen:
”Forfatter og bondekone i Vandkanten”
- om eftermiddagen er der indlagt en kaffepause.
Deltagerbetaling kr. 300,00. Beløbet opkræves forud.
Tilmelding senest onsdag d. 15. februar til LandboSyd på tlf.
74 36 50 00
Onsdag d. 5.april kl. 14.30 hos Landbo Syd
Erhvervsjurist Ellen Bruun Andresen fra Juridisk afdeling på
Landbo Syd orienterer og svarer på spørgsmål vedrørende:
Særeje, gaver, arv, testamente og procedure ved dødsbo b.la.
Deltagerbetaling 75 kr. incl. kaffe opkræves på stedet.
Tilmelding senest onsdag d.29. marts til Landbo Syd på tlf.
74 36 50 00

1. Ved tilmelding kan oplyses behov for diæt-diabetiker/allergi -

kost
2. Se andre foreningers arrangementer på hjemmesi-

den:www.landbosenior.dk
3. Til vort sommerprogram planlægger bestyrelsen en 8 dages

tur til Tolo på halvøen Peloponnes i Grækenland fra d. 8. oktober – 15. oktober 2017. Program og tilmeldingsfrist udsendes i
forbindelse med årsmødet.
4. Bestyrelsen påtænker en 3 dages tur i det jyske i maj måned.

Program og tilmeldingsfrist udsendes i forbindelse med årsmødet.
Vi glæder os til at se jer.
Landbosenior Aabenraa.

Bestyrelsen i Landbosenior Aabenraa
Gudmund Katborg 7466 6496 4238 6204
Johs. P. Christensen 7466 2678 2170 6470
Gurli Hansen
7466 9327 3028 2218
Grethe Petz
7467 6686 4042 6686
Runa Michaelsen
7461 7164 4017 7164
Chr. Jessen
74666484 20276484
Vagn Fallesen
74698713 23411713

jg.katborg@c.dk
jpcrq@christensen.mail.dk
gurli.jesove@gmail.com
c.e.petz@live.dk
thielsgaard@hotmail.com
christian_jessen@mail.tele.dk
biilsdam@live.dk

