LandboSenior

Sønderborg

Program 2018

Onsdag d. 24. januar, kl. 14.00
Ulkebøl Forsamlingshus
”Soldatermor” for udsendte soldater i krig
Ruth Brik Christensen holder et levende og medrivende foredrag
om sine oplevelser som forstående og lyttende ”mor” for
udsendte danske soldater.
Ruth er uddannet pædagog og diakon, men har gennem de
seneste år arbejdet som soldaterhjemsleder og foredragsholder.
En af Ruths vigtigste opgaver som soldaterhjemsleder har været
at skabe rum for menneskelighed med soldaternes glæder og
sorger med lyttende ører.
Ruth har været soldaterhjemsleder i Irak, Afghanistan og
Libanon.
Tilmelding senest torsdag d. 18. januar.

Onsdag d. 21. februar, kl. 14.00 Ulkebøl
Forsamlingshus Generalforsamling
(Dagsorden udsendes senere).
Efter generalforsamlingen foredrag ved Peter Gæmelke,
Mit liv i landbrugets tjeneste.
Peter Gæmelke var formand for De Danske Landboforeninger og
præsident for landbrugsrådet fra 1995 til 2009 og har haft sæde i
mange bestyrelser med tilknytning til landbruget samt andre
bestyrelser, der bl.a. tæller Lego og Københavns Universitet.
Tilmelding senest torsdag d. 15. februar.

Onsdag d. 7. marts, kl. 10.00
Gråsten Landbrugsskole Højskoledag
I samarbejde med LandboSenior Aabenraa
Program:
- Kaffe og velkomst.
- Foredrag ”Et offentligt fruentimmer – Erindringer fra et
langt og spændende liv” ved Britta Schall Holberg,
tidligere minister og folketingsmedlem.
- Nyt fra Landbrugsskolen ved forstander Bjarne Ebbesen.
- Middag.
- Sangtime med Ingeborg Petersen, tidligere forstander på
Broagerlands Efterskole, Skelde.
- Fra ”Jægerkorps til prædikestol – en skæbnehistorie” ved
Stephen Egede Glahn. Han var 7 år major i forsvarets
efterretningstjeneste og blev derefter sognepræst i Munke
Bjergby kirke ved Sorø. Siden 2005 pastor,
foredragsholder og skribent.
Kaffepause indlagt og der afsluttes kl. 16,00
Deltagerbetaling kr. 300,00. Beløbet vil blive opkrævet forud.
Tilmelding senest torsdag d. 15. februar.

Onsdag d. 11. april kl. 14,00 – Besøg på Danfoss
Vi kommer ind og ser testområdet med hydraulik og en tur rundt i
administrationen med besøg på Mads Clausens gamle kontor.

Torsdag d. 19. april kl. 14,00 – Besøg på Danfoss
Samme program som 11. april.
Tilmelding til de to besøg på Danfoss fra
tirsdag d. 20. marts kl. 10.00
og senest fredag d. 5. april.

20 års Jubilæum, LandboSenior Sønderborg
Søndag d. 6. maj kl. 15,00 – kl. 22,00
På Gråsten Landbrugsskole
Omkring 1. april udsendes en jubilæumsinvitation til medlemmer
og gæster.
Tilmelding fra tirsdag d. 17. april kl. 10,00
til torsdag d. 26. april.

Søndag d. 10. juni til søndag d. 17. juni
Rejse til Baltikum
Læs nærmere om turen til Estland, Letland & Litauen i vedlagte
folder fra Mols Rejser.
Bemærk: I Litauen besøger vi den danske storbonde Hans Chr.
Nissen, der kommer fra gården Koldmoos ved Hokkerup.
Tilmelding fra tirsdag d. 16. januar kl. 10,00 til
torsdag d. 25. januar

Onsdag d. 4. juli - Aftentur Varde Sommerspil
2018 – Chaplin the musical
Afgang Ulkebøl hallen kl. 16,30.
Ved ankomsten til Varde spiser vi en lækker
skovtursmenu inden forestillingen starter kl. 20,00
Deltagerbetaling kr. 475, max. 55 deltagere
Tilmelding fra tirsdag d. 5. juni kl. 10.00 til
torsdag d. 14. juni.

Onsdag d. 22. august kl. 15,00
Besøg - Minkfarm Oskar Lund, Broballe og
Jollmands Gaard, Holm
Besøgene starter ved Bente og Oskar Lund, Broballe, der vil vise
os rundt på minkfarmen og fortælle os lidt om gårdens drift.
Herefter tager vi til Jollmands Gaard i Holm. Her starter guiden
med en fortælling om arbejdet med at restaurere den smukke
alsiske kroggård, hvor grundplanen er formet som en fiskekrog.
Til slut vises vi rundt på gården.
Dagen slutter med grillpølser og kartoffelsalat.
Deltagerbetaling kr. 100, max 40 deltagere.

Torsdag d. 30. august kl. 15,00
Besøg – Minkfarm Oskar lund, Broballe og
Jollmands Gård, Holm
Samme program som d. 22. august.

Tilmelding til begge besøg fra tirsdag d. 7. august kl. 10.00
til torsdag d. 16. august

Tirsdag d. 11. til torsdag d. 13. september
Tre dages tur til Thyholm og Thy
Vi kører i bus fra Ulkebøl hallen til Tambohus Kro, hvor vi overnatter
to nætter. På vejen nordpå besøger vi Ausumgaard ved Vejrup og
Jegindø. Anden dagen er der rundtur på Thy bl.a. med besøg på
Vindmølle testcenter.
På vejen hjem gør vi holdt omkring Hovborg med besøg i
Københavnerplantagen Baldersbæk.
Omkring 1. juni udsendes et detaljeret program for turen.
Tilmelding tirsdag d. 7. august kl. 10.00 til torsdag d. 23. august.

Onsdag d. 10. oktober kl. 14.00
Ulkebøl Forsamlingshus
Min historie om Ivigtut Kommune i
Sydgrønland
Fortalt af Henrik Skolemose – 30 år i Grønland, suppleret af
Sonja Peary, Nordborg – 25 år i Grønland.
Henrik Skolemose var lærer i Ivigtut i 12 år, de sidste 18 år
Borgmester i kommunen.
Sonja Peary har arbejdet flere steder i Grønland, men i en
årrække som kommunaldirektør i Ivigtut sammen med
borgmester Henrik Skolemose.
Tilmelding senest torsdag d. 4. oktober.

Onsdag d. 21. november, kl. 14.00
Ulkebøl Forsamlingshus
En musikalsk rundrejse med Osvald Helmuth
ved Stig Nørregård
”Du vil den eftermiddag komme med på en musikalsk rundrejse i
Osvald Helmuts enorme univers, hvor han fortolker en stribe af
hans viser. Et udvalg af morsomme og seriøse, kendte og
sjældne perler. Desuden vil han fortælle om den store kunstners
turbulente liv – som ikke altid var en dans på roser. Undervejs
bliver du indbudt til fællessang ledsaget af toner fra klaveret”.
Tilmelding senest torsdag d. 15. november.

Dyrskue fredag d. 01-06 og lørdag d. 02-06 2018 i Aabenraa.
Alle medlemmer af LandboSenior Sønderborg er velkommen
til morgenkaffe fredag d. 01-06. 2018, kl. 09.00 i frokostteltet.
Alle arrangementer i Ulkebøl forsamlingshus inkl. kaffe med
kage koster 100 kr. pr. person.
Tilmelding til arrangementerne sker til LandboSyd på
74 36 50 00. Husk afmelding ved forfald.
På hjemmesiden Landbosenior.dk under lokale klubber kan
du følge med i hvad der sker i Landboseniorklubberne.
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