Bjerringbro / Langå
Landboseniorklub
Bowling hver onsdag i Bowl`n Fun, Viborg kl. 14.00
Vi flytter tilbage til Tinghallen, når de er færdige med
ombygningen. ( ca. 1. oktober )
Ferie i juli måned

Bestyrelsen:
Formand: Anker Kirkegaard

Tlf.86 68 19 53

fridakirkegaard@bknet.dk

Næstformand: Poul Erik Larsen

Tlf.86 68 23 82

kikala@fibermail.dk

Kasserer: Erik Rasmussen

Tlf.86 68 62 80

erik_margit@energimail.dk

Sekretær: Aase Maagaard

Tlf.87 50 01 50

aamken@tdcadsl.dk

Karen Johannesen

Tlf.86 68 24 49

hakahedevang@bknet.dk

Landsforeningen arrangerer en tur til Grønland i 2019,
program kan ses på hjemmesiden www.landbosenior.dk ,
hvor også programmer fra andre klubber kan ses.

2. halvår 2018

Grillaften på ”Gydegård”, Hjorthedevej 1, Lee
Torsdag d. 19. juli kl. 17.00
Peter Rasmussen vil fortælle om gården, og vi vil gå en tur i området ud
mod Tuekær.
Alex vil være klar ved grillen kl. 18 med laks, oksemørbrad, svinekam
og pølser, dertil serveres kartoffelsalat, brød og salat.
Feriegæster er velkomne.
Medbring selv: stole, tallerkner, bestik, glas, kop og kaffe
Pris: 200 kr. inkl. mad og drikkevarer – børn under 12 år gratis
Tilmelding: senest 12. juli til bestyrelsen

Kør selv tur til mindestenen i Rønge over Knud Bach, der
var medstifter af LS
Torsdag d. 9. august kl. 17.00
Vi mødes på Slotsvej 21, Rønge
(vejen mellem Ulstrup og Bjerringbro)
Kom og hør den lokale Robert Baltzersen fortælle om Landbrugernes
Sammenslutning og Knud Bach, som blev født på ”Røngegård” i 1871.
Knud Bach var med til at starte organisationen og blev formand.
Vi afslutter med en sandwich og øl/vand nede ved Kjællinghølbroen.
Pris: 50 kr. Medbring klapstol

Foredrag med forstander på Rude Strand
Seniorhøjskole Carsten Holvad
Torsdag d.11. oktober kl. 14.00
Bjerringbro Idræts & Kulturcenter,
Vestre Ringvej 7 , 8850 Bjerringbro
”Min bedstemor og andre fyrtårne ”
Om at blive til nogen og ikke kun noget. Om personer og situationer der gennem mit liv har været med til at gøre mig til den
jeg er.
Positiv og optimistisk foredrag om relationer og værdier, hvor
den enkelte har mulighed for at se sig selv i sammenhængen
Afslutningsvis lidt om Rude Strand Seniorhøjskole, og om det
at tage på højskole som senior.
Pris: 100 kr. inkl. kaffe med brød
Tilmelding: senest 4. oktober til bestyrelsen

20 års Jubilæumsfest på Ans kro
Fredag d. 9. november Kl. 17.30
3 retters festmenu og kaffe (ekskl. drikkevarer)

Tilmelding: senest 2. august til bestyrelsen

Pris: 300 kr.

Bustur og med tog fra Vemb med VLTJ til Thyborøn og
Agger færgen til Thy

Vi vil fejre, at det 5. november 2018 er 20 år siden foreningen
blev stiftet.

Torsdag d. 6. september
Afgang fra Byhaven i Bjerringbro kl. 7.00 Max 54 personer
Program for turen er vedlagt.
Pris: 550 kr. inkl. rundstykke med kaffe, frokost med 1 øl/vand og
eftermiddagskaffe med kage.
Tilmelding til bestyrelsen og betaling på:
Reg. 2331 konto 5493657536 senest 20. august

Festtalen holdes af Kristian Pihl Lorenzen
Ivan Tang spiller til dans
Tilmelding til bestyrelsen og betaling på
Reg. 2331 konto 5493657536 senest 1. november

Kaffemøde tirsdag d. 8. januar 2019 kl. 9.30

