Vinterprogram 2017 -2018
Holstebro Struer Landboforenings Seniorklub
Mandag d. 30. okt. kl. 13.30 på Lægaard Landbrugsskole
Martin Merrild kommer og fortæller om sit arbejde i landbrugets tjeneste.
Tirsdag d. 5. dec. kl. 13.30 på Lægaard Landbrugsskole.
Journalist Ole Tang, Skive vil fortælle om vestjyske originaler og andet godtfolk.
Onsdag d.10. jan. Kl. 13.30 på Lægaard Landbrugsskole.
Museumsinspektør Esben Graugaard kommer og fortæller om Villemoesfamilien,
deres opfindelser og mange gøremål, som havde stor indflydelse på egnen.
Mandag d. 19. feb. Kl. 10.00 til ca. 15.00 i Skolegade 32, Holstebro
Minihøjskoledag med fhv. forstanderpar på Staby Efterskole, Britta og Thorkild Sønderskov.
Vi starter med en kop kaffe, hvorefter Britta og Thorkild vil fortælle om et liv blandt unge mennesker.
Efter en let frokost skal vi også skal have gang i sangstemmerne, inden vi slutter med kaffe og en
fastelavnsbolle.
Tilmelding til Lis 9746 4172 eller Erik 9746 8468 senest 8. feb.
Pris 200,- kr. for hele herligheden med 2 x kaffe, frokost med en øl eller vand.
Tirsdag d. 20 marts kl.13.30 på Lægaard Landbrugsskole
Rundvisning på Produktionsskolen Nordvestjylland. Efter kaffen generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Formandens beretning
3. Klubbens regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse og suppleanter. På valg er Lis Lægaard og Erik Holmgaard
6. Evt.
Tirsdag d. 17. apr. kl. 13.30 på Bækgårdvej 5, Skave
Besøg hos AB-skovservice. Kirsten og Carsten Villadsen vil fortælle om firmaet, der er på arbejde over det
meste af Jylland. Vi vil se store maskiner, flis til brændsel og havebrug, fluefri strøelse og meget mere.
Vi arbejder lige så stille på at arrangere en udenlands tur evt. til Harzen i sep. 2018. Nærmere herom i
sommerprogrammet.
Bestyrelsen:
Lis Lægaard, tlf.9746 4172
Jytte Poulsen, tlf.9746 1036
Evald Sanggaard, tlf.9746 8076
Jørgen Friis Hansen, tlf. 9743 2106
Erik Holmgaard 97468468 20858468

