Nytårsfest
Fredag den 19. Januar 2018 kl. 18,00
På Senior- og kulturcentret
Der serveres en lækker 3 retters menu og kaffe
Efter spisning spiller Martin op til dans
Natmad serveres kl. 23,30
Tilmelding senest fredag den 12.januar
Til Thorkild Tlf. 9821 5058 / 6064 4058, thorkild147@gmail.com
Pris 200,- kr. ikke medlemmer 225,- kr.

Generalforsamling
Torsdag den 15. marts kl. 19,00
På Senior og kulturcentret
Dagsorden i flg. Vedtægterne
På valg er Thorkild Gade , Nanny Madsen og Ellen Nielssen
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.
1. Klubbens navn ændres til Han Herred Landbo Senior af 1999
7. tilføjes: der skal vælges 1 suppleant, som er på valg hvert år
Efter generalforsamling, smørebrød, kaffe og kage
Underholdning, fællessang og hyggelig samvær

Bowling starter igen onsdag den 10. januar 2018
Madlavning starter igen mandag den 15. januar 2018

Torsdag den 22. Februar 2018 kl. 19.00
På senior og kulturcentret
Foredrag v/ Hanne Faldborg
”Den 3. alder gør den, til den bedste”
Hanne Faldborg er kendt som en meget levende fortæller, der giver
tilhørerne ideer og konkrete forslag på en humoristisk måde til
hvordan, vi gør den 3. alder til livets bedste.
Pris 75,- kr. inkl. Kaffe, alle er velkomne

Dyrskue lørdag den 26. maj
Landbrugets Senior bager vafler til støtte for
børne aktiviteter ved dyrskuet
I samme telt vil der være udstilling af materiale der fortæller om
aktiviteter i Landbrugets Seniorklub gennem årene samt fra
tidligere dyrskuer.

Torsdag den 19. april kl. 19,00
På Senior- og kulturcentret i Fjerritslev
Advokat Inga Sand Sørensen
Kommer og fortæller om de snørklede regler og
Love om testamente, arveret og pension.
Pris 50,- kr. inkl. kaffe, alle er velkomne

Bustur til Midtjylland torsdag den 24. maj 2018
Afgang fra kirkens parkeringsplads kl. 8.00
Vi Besøger Kjargården i Ikast, Grønhøj Kro og Mønsted kalkminer.
Formiddagskaffe og rundstykker nydes i bussen.
Kjargården I/S Ikast ejes af 4 selvstændige landmænd, bedriften består af
markbrug, Produktion af fedekalve og slagtesvin.
En guide fra gården tager med os i bussen og viser os rundt og fortæller om
bedriften. Derefter ser vi på produktion inde i bygningerne
Derfra går turen til Grønhøj, Kro hvor vi spiser frokost. Samme sted kan vi se
Morten Korchs museum og Tyskermuseet. Derefter kører vi til Mønsted tar en
togtur i kalkminer, Drikker eftermiddagskaffe før hjemtur
Pris 350,00 kr. ekskl. drikkevarer
Tilmelding først til mølle dog senest 16. maj

til Erik Sørensen tlf. 9799 1074 / 2924 1905

Madpakketur
Torsdag den 14. juni kl. 17.00
Turen går i år til Fosdalen, mødes ved Lerup Kirke
Vi går en tur i Fosdalen med Naturvejleder
Svend Møller Nielsen,
Maden nydes i naturen eller inde i Naturcenter Fosdalen

Landbo Seniors tur til Canada
De 2 første turer er booket op og de har derfor lavet
en tur mere.

Fra den 18. juni – 1. juli 2018
Så der er måske stadig en chance for at komme med.
Kontakt Info@molsrejser.dk
eller se på LanboSeniors hjemmeside.

Januar - juni 2018
Bestyrelsens sammensætning
Thorkild Gade formand, tlf. 9821 5058/6064 4058
Mail: thorkild147@gmail.com
Jes Kappel Næstformand, mob.4082 5029
Mail: jeskappel@hotmail.dk
Ingrid Stagstrup Kasserer, mob. 5238 2150
Mail: ingridstagstrup@fjtvnet.dk
Erik Sørensen Sekretær, tlf. 9799 1074/2924 1905
Mail: erik-sorensen@live.dk
Nanny Madsen Bowling formand, tlf. 9823 1429 / 6085 1429

