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2. halvår

Program 2018

________________________________________________________________________________________________________________________

Høstfest i Jernved Kulturhus
Fredag, den 12. oktober
Høstfesten afholdes i Jernved Kulturhus
Kl. 18.00 – 24.00 med dejlig mad, god musik, sange.
I stedet for høstfesttaler, prøver vi noget nyt. Der vil være
underholdning af Leif Fabricius, der i mange år har været
den kunstneriske leder af Esbjerg revyen Tobakskuller.
Menuen består af ta´selv bord og kagebord.
Musik: Henning Sørensen
Pris pr. person kr. 250,00, der opkræves på stedet
Tilmelding senest den 1/10-18 til: Benny og Jørn Larsen på tlf. 2284 1196 eller
Tove og Knud Jørgensen på tlf. 6176 7565

Foredrag med Leif Davidsen tirsdag, den 30. oktober
kl. 19.00 hos SAGRO, John Tranums Vej 25, Esbjerg Ø
Leif Davidsen er en af Danmarks mest populære
forfattere, og har i den forbindelse modtaget adskillige priser for sit forfatterskab; bl.a. Europabevægelsens Litteraturpris, Læsernes Bogpris
og Årstidens bog. Leif fokuserer i sit forfatterskab
på mennesker i sin tid, men også på forskellige
politiske, historiske og sociale problemer rundt i
verden.
Leif er uddannet journalist, og har i over 20 år
arbejdet som udenrigsjournalist for Danmarks
Radio. Leifs liv som udenrigsrapporter har ifølge
ham selv givet litterært råstof til romanerne. Leif belyser bl.a. internationale brændpunkter og lurende katastrofer i sit forfatterskab, og har hertil udgivet ”10 minutter i vor
tid”, som er en novellesamling, der indeholder 21 historier om menneskelige skæbner i
vores tid.
Pris pr. person kr. 150,00 - opkræves på stedet.
Husk tilmelding senest den 20/10-18 på tlf. 8080 2040

Juleturen d. 27.11.18
Endagstur med bus til Herning/Brande
Årets sidste arrangement er vores traditionelle juletur. I år bliver det som en endagstur
med bus til Herning området.
Afgang fra Ribe kl. 8.00
Afgang fra Bramming kl. 8.25
Afgang fra Korskroen kl. 8.40
Undervejs til Herning holder vi en pause, hvor der
serveres kaffe/rundstykke. Første besøg er Øster
Skovgård, som sælger juletræer og har indrettet en
julestue, hvor man kan købe juleting. Derefter kører vi til Herning Textilmuseum, hvor vi starter med
at få lidt at spise. Derefter guidet rundvisning på museet. Så går turen videre til Brande, som jo er berømt for deres galvmalerier. Vi fortsætter til Uhre kirke, hvor vi skal se
en speciel kirke. Vi slutter af på Hovborg Kro med en julefrokost.
Hjemme igen mellem 21.15 og 22.
Turen koster 500 kr. for medlemmer (ikke medlemmer 700 kr.).
Prisen er incl. 2 snapse og 1 øl/vand ved julefrokosten.

Tilmelding efter først til mølle princip senest d. 26.10.18 til 8080 2040.

Nytårskur 2019
Tirsdag, den 10. januar kl. 13.30 på Kjærgård Landbrugsskole
Nytårskuren 2019 afholdes som altid på Kjærgård Landbrugsskole, hvor vi starter med
champagne. Der afsluttes med kaffebord.
Pris for deltagelse 100,00 kr. per person.
Der er ingen tilmelding

Generalforsamling
Tirsdag, den 28. februar kl. 13.30 på Kjærgård Landbrugsskole
Seniorklubben afholder den årlige generalforsamling på Kjærgård Landbrugsskole.
Eftermiddagen slutter med kaffe på foreningens regning.
Der er ingen tilmelding

Grønland fra Syd til Nord - Qaqortoq til Ilulissat
Glæd dig til store oplevelser i arktiske Grønland, når du med LandboSenior og Topas
Travel kan rejse til verdens største ø.
Sommer, frodig natur, midnatssol og nationaldag og varme venter sammen med storslående natur- og kulturoplevelser. Turen er særlig udviklet af Topas Travel til LandboSenior
Book din rejse på www.greenlandbytopas.dk > Rejser > LandboSenior eller kontakt
jeres rejsekonsulent hos Topas Travel:
Tina Ravn Lauritsen
Email: tl@topas.dk
Telefon: 7370 9339

Priser pr person:
1 personers kahyt og enkeltværelse: 40.970 kr.
2 personers kahyt og dobbeltværelse: 33.970 kr.
3 personers kahyt og enkeltværelse: 33.970 kr.
3 personers kahyt og 3. person i værelse: 32.470 kr. *
4 personers kahyt og dobbeltværelse: 31.970 kr.
* Enkeltværelse i Qaqortoq (1 nat), da der ikke er plads nok på værelserne til en ekstra
opredning

Varde Landboforenings Seniorklub og Sydvestjysk Landbo Senior har i fællesskab aftalt, at vore medlemmer er velkomne til at deltage i hinandens rejser og udflugter, hvis
der er plads.
Foreningernes programmer kan ses ved at gå ind på www.landbosenior.dk

Kontingentopkrævning 2019 vil ske ved fremsendelse af faktura på mail, hvorved et
opkrævningsgebyr på 25,00 kr. undgås. Såfremt der ikke er en mailadresse, vil fakturaen blive fremsendt pr. post.

Ret til ændringer forbeholdes.

