Fredag den 5. januar kl. 13.30
Nytårsmøde på Sagro, Birk Centerpark 24, 7400 Herning
Journalist Jeppe Søe med ”Søeforklaringer – Duk dig bonde! - Der kommer
et angreb”.

Efter rundvisningen drikker vi kaffe med kringle, og der er mulighed for
at handle i gårdbutikken.
Tilmelding til Sagro tlf. 96296666 senest 7. august.
Pris for rundvisningen og kaffe er 100 kr.

Fredag den 2. februar kl. 13.30 på Sagro, Birk Centerpark 24, 7400 Herning
Knud Erik Mark Økonomikonsulent, foredragsholder og forfatter fortæller om:
Helene – mor til 19 børn. En fortælling om mormor. En dokumentarisk
beretning om et enestående menneske med et helt usædvanligt liv. Et
menneske som satte sig spor uden pletter.

Tirsdag den 11. september til torsdag den 13. september
Tur til Lolland, Falster og Møn. Se vedlagte program.
Tilmelding til Sagro, fra 1. marts til 1. juli 2018. Betaling senest 1. juli.

Onsdag den 21. marts kl. 11.00 på Sagro, Birk Centerpark 24, 7400 Herning
Der afholdes generalforsamling (se bagsiden)
Der serveres smørrebrød, og der vil være underholdning af politisk chef N. Kr.
Fruergaard over emnet ”Politisk avlskarl”.

Fredag den 26. oktober kl.13.30 på Sagro, Birk Centerpark 24, 7400 Herning
Per Hansen kommer og fortæller over emnet: ”Blandt originaler og andet
godtfolk”
Per Hansen er kendt fra TV Midt-Vest især fra de talrige og spændende TV
portrætter af herlige jyder, som han gennem mere end 20 års virke har
arbejdet med. Vi får nu mulighed for at opleve nogle af disse personligheder,
som vil kalde på smilet og latteren men også på eftertænksomheden.

Torsdag den 12. april kl. 13.30 på Hernings køretekninske Anlæg
Trafikskolevej 27 Hammerum, 7400 Herning

Kørelærer Svend Erik Christensen vil fortælle om emnet: ”BEVAR DIT
KØREKORT alting ændrer sig– også i trafikken. Hvordan er det med reglerne
og mit kørekort”. Tilmelding til Sagro tlf. 96296666 senest 10. april.
Tirsdag den 15. maj kl.14.00 Højskolen Skærgaarden, Skærbækvej 23, Lind
7400 Herning

Forstander Vibeke Lundbo fortæller om stedet: sundhed-trivsel-livsstil-glæde
og stedets historie. Vi drikker kaffe og ser skolen og evt. en gåtur om søen
- at være nysgerrig og undres gælder for alle hele livet - siger Vibeke Lundbo,
- derfor er højskole lige så populær nu som før.
Tirsdag den 12. juni kl. 17.30 Grillaften på Hvedde Mosevej 2, 6933 Kibæk
Vi mødes hos Siobhan og Søren Kristensen.
Besøget omfatter ud over grill af egen mad også at høre om fabrikation af
egen mælk til Bondegårdsis, gårdbutik, Bed og Breakfast, besøgsgård for børn
og unge i uddannelse f.eks. Arla, desuden et stort landbrug med køer.
I skal medbringe alt, hvad I skal bruge af mad, drikkevarer, kaffe og service.
Vi sørger for grillen. Der vil være mulighed for at købe en is til kaffen.
Aftenen vil krydres med sang og musik.
Torsdag den 16. august kl. 13.30 på Grarupvej 1,7330 Brande
Her møder vi Axel Månsson, Han ejer Danmarks største frilandsgartneri, har
økologisk æggeproduktion og eget biogasanlæg. Han vil give os en
rundvisning på bedriften.
I 2017 blev han vinder af Årets Præstation på Vækst 17.

Fredag den 23. november kl. 13.30 Sagro, Birk Centerpark 24, 7400 Herning
Julehygge med sang, musik mm.
Der servers julegløgg og kaffe
Fredag den 4. januar 2019 kl. 13.30 på Sagro, Birk Centerpark 24, 7400
Herning

Nytårsmøde med TV lægen Peter Qvortrup Geisling. Han holder foredrag
over emnet: Giv dit liv et serviceeftersyn.
Han er kendt for en del fjernsynsprogrammer. I modsætning til dem bliver
livet aldrig en genudsendelse. Derfor inspirers til et serviceeftersyn. Det
er aldrig for sent at udleve sine drømme.
Medlemskontingent for 2018 er fastsat til 200 kr. pr. par og 100 kr. for. enlige
Nye medlemmer bedes påføre navn og fødselsdag. Hvor der er to, har vi
brug for begge navne og fødselsdage. Ved nuværende medlemmer kun
navne
Betaling senest 2. februar på vedlagte girokort, eller på Sagro. Husk at tage
girokortet med derind.
Programmet er tilsendt alle medlemmer af LandboSenior Herning, de
landboforeningsmedlemmer, der er fyldt 60 år i 2017 samt andre landmænd
i vores område.
Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår.
Vi håber vi ses i det nye år til vore arrangementer, så vi kan have en stærk
forening.
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