Hjørring
Landbosenior

Et stort udbud af oplevelser
Vi glæder os til at byde jer velkommen til de kommende arrangementer i seniorklubben.

Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 18.00
Høstfest i Øster Vrå Kulturhus, Bredgade 6-8, Østervrå
Fælles høstfest for de 4 seniorklubber, med spisning, tale og dans.
Høsttalen holdes af Niels Vestergård Salling. Orkestret ”Midt i Ugen” underholder og spiller op til dans.
Mød op til en festlig aften.
Pris pr. pers. 250.- kr.
Bindende tilmelding senest tirsdag den 2. oktober.
Husk at oplyse foreningens navn.
Tirsdag den. 23. oktober 2018 kl. 13.30 på Halvorsminde.
Forfatter og journalist Bjarne Jensen.
Kom og ”Mød en Jensen før det er for sent” Sådan lyder invitationen og foredraget af Bjarne Jensen, Ry.
Foredragets hovedindhold er nogle af de mange historier om Jensen, som han har samlet
gennem de seneste ti år. Bjarne Jensens bog om ”Jensen” har fået meget omtale i medierne.
Pris inkl. kaffe 100.- kr.
Tilmelding senest den 16. oktober 2018.
Tirsdag den 13. november 2018 kl. 13.30 på Halvorsminde.
Eventyrer og foredragsholder Rasmus Krath.
Tag med eventyrer Rasmus Krath på togrejse gennem det sagnomspundne Tibet, Dalai Lamas hjemland
og skueplads for utallige tragiske oprør mod den kinesiske besættelsesmagt.
Tibet er også unik tradition, skønhed, glæde og livsgnist. I foredraget bruger Rasmus Krath fotos, film, og
effekter for at formidle indtrykket af det Tibet han oplevede på sin rejse gennem landet i 2014.
Pris inkl. kaffe 100.- kr.
Tilmelding senest den 6. november 2018.
Tirsdag den 4. december 2018 kl. 13.30 på Halvorsminde.
Julearrangement med organist Else Højgård Smith.
Else Højgård Smith vil med fællessang af julens salmer - sange og julehistorie, få os i den rette
Julestemning.
Pris inkl. gløgg/kaffe og æbleskiver 50.
Tilmelding senest den 27 november.
Tirsdag den 8. januar 2019 kl. 13.30 på Halvorsminde.
Foredrag med Inge Pedersen. ”Forbudt Kærlighed”
”En beretning fra det virkelige liv om en ung pige(hendes mor) der forelskede sig hovedkulds i en tysk
soldat” og om hvordan hendes forældre efterfølgende hjalp hende med at tage ansvaret for hendes
handling, så hun undgik samme skæbne, som overgik mange andre piger en i lignende situation.
Pris inkl. kaffe 75.- kr.
Tilmelding senest d. 3. januar.

Teateraften den 26. februar 2019 kl. 18.00.
”Et Dukkehjem” Ibsens Kærlighedsdrama. Instruktør: Kaspar Rostrup.
Medvirkende: Sofie Topp-Duus, Martin Hestbæk, Preben Kristensen, Susanne Heinrich m.fl.
Foreningen har reserveret 60 billetter på Vendsyssel Teater.
Teaterbillet + spisning inkl. drikkevarer 375.- kr.
Bemærk: Tilmelding senest den 10. december 2018.
Betaling af teaterbillet SENEST den 17. december til konto 9070-1627431542
Torsdag den 28. februar 2019 kl. 9.30 på Stidsholt Idrætsefterskole, Ørtoftvej 152, Sæby
Højskoledag.
Dagen starter med kaffe og boller.
Foredrag ved Erik Ugilt Hansen ”Mit liv som landmand m. videre gennem 50 år”.
Frokost:
Underholdning af Bente Kure og Leif Ernstsen, med egne sange-melodier-vise ord og livssyn.
Underholdningen kan også indeholde Jeppe Aakjær, Sigfred Pedersen m.fl. og fællessang.
Kaffe og afslutning. Entre 250.- kr.
Bindende tilmelding senest den 20. februar til LandboNord.
Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 13.30 på Halvorsminde.
Generalforsamling:
Dagsorden iflg. Vedtægter. På Valg: Annette Nielsen, Niels Munkbak, Svend Aage Nielsen.
Efter kaffen kommer organist Peter Toft med sang og underholdning
Af hensyn til kaffebord er der tilmelding.
Tilmelding senest den 12. marts.
Onsdag den 3. april kl. 14.00
Besøg på Aalborg Lufthavn med rundvisning og kaffe.
Mødetid: Landbogården, Hjørring kl. 12.45
Der køres i egne biler, evt. ønske om kørelejlighed skal oplyses ved tilmelding.
Pris inkl. kaffe 75.- kr.
Tilmelding senest den 26, marts.
Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 18.30
Grillarrangement afholdes hos Dorthe og Peter Christiansen, Boller Hovedgård, Tårs
Nærmere omtale følge i næste program.
Mandag den 3. juni – lørdag den 8. juni Højskoleophold.
I samarbejde med Brønderslev Landbosenior og Rude Strand Højskole, er der planlagt et fem-dags
ophold på Højskolen. De to foreninger har reserveret 45 pladser.
Spændende højskoledage med fællessang, foredrag, udflugter, fri-tid, god mad, hygge og
godt samvær.
Pris 4.450.-/4.050.- kr. Enkeltværelse/Dobbeltværelse (Eller enkeltværelse uden havudsigt)
Tilmelding senest den 28. februar 2019.
Transporten til og fra højskolen vil foregå ved kørsel i egen bil/samkørsel. Eller fælles bustransport for en
merudgift på 300.- kr. pr-. pers. Ønske/tilbud oplyses ved tilmelding.
Yderligere information og program fås ved henvendelse til formand eller sekretær.

Bowling.
Hver onsdag fra kl. 14.00 – 15.30 i Bowlinghallen, Ringvejen 10, Hjørring
Vi mødes til en bowlingdyst samt kaffe og kage.Der er ingen tilmelding – man møder bare op.
Pris pr. gang 55.- kr.
Yderligere oplysninger hos Svend Erik Hansen tlf. 98998190 – 30248190.
Der bliver arrangeret en 3-dags tur til bl.a. Brunkulslejrene – Silkeborgsøerne
Horsens Statsfængsel m.m fra den 7 maj. – 9 maj.
Desuden en udenlandstur til Skotland i uge 34 fra den 23. august – 30 august.
Begge ture vil blive nærmere omtalt i næste program.
Landsforeningen for Landbosenior arrangere 2 rejser til Grønland med Topas Rejser.
”Grønland fra syd til nord”
1. rejse afvikles den 18. juni – 27. juni 2019
2. rejse afvikles den 3. sept. – 12. sept. 2019
Det er spændende rejser der starter i det sydlige Grønland, derefter 4-dags
sejlads op langs den vestlige kyst, og til sidst ophold i Ilulissat ved Diskobugten.
Se udførlig beskrivelse af programmet på www.landbosenior.dk
Generelt:
Til arrangementer hvor der er tilmelding, skal dette ske til LandboNord på tlf. 96242424
Ring gerne mellem 10.00 og. 11.30 da det er den tid, hvor receptionen er bedst bemandet.
Tilmelding kan også ske på LandboNords hjemmeside: www. landboNord.dk
Log ind på LandboNords hjemmeside.
Gå ind under fanebladet ”Foreninger” (midterste faneblad-øverst på siden)
Gå herefter ind under fanebladet ”Seniorklubber” (midt på siden)
Herefter ligger seniorklubbernes arrangementer tydeligt til venstre, sammen med meget andet information
om seniorklubberne.
Bliver man forhindret i at deltage i et arrangement, som man har tilmeldt sig, er det vigtigt at
afmelde, da der ofte er folk på venteliste.
Ved udsendelse af SMS sendes det til alle medlemmer, også de, som allerede er tilmeldt
arrangementet.
Se også landsorganisationen hjemmeside: Landbosenior.dk
Efter vores formand Povl Hansen bortgang den 11. august har bestyrelsen efterfølgende konstitueret sig.
Niels Munkbak Andersen, Formand
niels@munkbak.dk
Annette Nielsen, Næstformand
kjanni3@gmail.com
Hans Mikkelsen, Kasserer
mikkelsen.bukholt@gmail.com
Annette Dissing, Sekretær
chr.dissing@mail.tele.dk
Svend Aage Nielsen
sannyni@post.tele.dk

tlf. 98965350 - 61744453
tlf. 98981315 - 22153460
tlf. 98933052 - 21760352
tlf. 98961032 - 23264032
tlf. 98999099 - 20457755

