Landbrugets Seniorklub
Viborg
Program
2. halvår 2018

Program 2. halvår 2018.

August. Onsdag d. 22. kl. 19.00. Besøg og rundvisning på Bruunshåb Papfabrik,
Vinkelvej 93 b, 8800 Viborg.
Vi skal se og høre om processen, der omdanner brugt papir og klude til
flotte papæsker i alle størrelser - velegnet som gaveidé eller til praktisk
brug. Fabrikken indviede for nylig en flot træbygning velegnet til mindre
selskaber. Her hygger vi os med egen medbragt kaffe og nyder udsigten
ude eller inde - alt efter vejrlig.
Efter kaffen vil MF Kristian Pihl Lorentzen fortælle om sit arbejde i
Folketinget, opgaverne i Præsidiet og i internationale sammenhænge.
Entré 50 kr. - Tilmelding 3050 0636. inden 15/8.

Sept.

Onsdag d. 12. kl. 14.00. Vi besøger firmaet Tefcold, Industrivej 25, Viborg.
Tefcold byggede for få år siden en flot ny administrationsbygning med
showroom og lager i Viborg. Firmaet producerer køle- og fryseenheder til
industrielt brug og sælger fra lagre i Danmark, Slovenien og Tyskland.
Vi vil få en præsentation af firmaet, efterfulgt af en rundgang i showroom
og på lageret. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål.
Vi får serveret kaffe og kage.
Ingen entré - men tilmelding 3050 0636 inden 5/9 - max 40 personer.
I tiden 27. sept. til 4. okt. gennemføres i samarbejde med Risskov Rejser
en udlandstur til området omkring Gardasøen i Italien. Turen er fuldtegnet
og gennemføres med 41 deltagere.

Okt.

Onsdag d. 10. kl. 13.30. Rundtur i Viborgs nye bydel, Banebyen.
Mødested: Boligselskabet Sct. Jørgens domicil, Brovej 18, 8800 Viborg.
Formanden for boligselskabet tidligere borgmester Johannes Stensgaard,
er guide på en rundtur i Banebyen.
Bydelen ligger i naturlig forlængelse af Viborgs centrum, bundet sammen
af Banebroen og tre andre adgangsveje tæt på byens trafikale
knudepunkter og med direkte adgang til de grønne områder ved Søndersø.
Vi skal se plejehjemmet Banebo, Street Mekka og Viborg Produktionsskole.
Boligselskabet Sct. Jørgen serverer kaffe og kage i selskabets lokaler.
Ingen entré - men Seniorklubbens bestyrelse anbefaler, at vi giver 25 kr.
pr. person, der efter Stensgaards ønske doneres til Dansk Flygtningehjælp.
Tilmelding 3050 0636 inden 3/10.

Nov.

Onsdag d. 7. kl. 15.00. Koncertforedrag " Matador - i ord og toner" ved
Helle og Dynes Skovkjær, der udgør duoen "Toner af Guld"
Mødested: Asmildklostervej 11, 8800 Viborg.
I et år hvor Lise Nørgaard har rundet 100 år, og Laura fra Matador serien har
passeret de 90 år, finder vi det aktuelt, at mindes den yderst populære serie
i ord og handling. Helle er Matador ekspert, kender alle detaljer og synger
sange fra Matador og fra tiden, hvor handlingen foregår. I Seniorklubben har
vi tidligere nydt Helles skønne sangpræstationer og Dynes fine klaverspil.
Det bliver en god eftermiddag!
Entré 70 kr. - Tilmelding 3050 0636 inden 1/11.

Nov.

Fredag d. 30. kl. 18.00. Julefrokost i Seniorklubben i LMO lokalerne på
LandboCentret, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg.
Der tilbydes en righoldig buffet med mange spændende retter tilberedt
af centrets køkkenchef og personale. - Musik og underholdning er lagt i
hænderne på den kendte entertainer Henning Pedersen, som både evner
at spille gedigen musik til middagen og er garant for god dansemusik.
Entré 300 kr. pr. person bedes indbetalt inden 23/11 til vor sædvanlige
konto 9255- 8895 153 967. Tilmelding 3050 0636 inden 23/11.

Landsorganisationen har i 2018 stor succes med hele 3 rejser til Canada med 40 deltagere
på hver af rejserne. I 2019 tilbydes i samarbejde med Topas Travel i Ry
2 rejser til Grønland.
Den første rejse afvikles i tiden 18. til 27. juni 2019.
Den anden rejse afvikles - - 3. - 12. september 2019.
Det er spændende rejser, der starter i det sydlige Grønland, derefter 4 dages sejlads
op langs den vestlige kyst og til sidst ophold i Ilulissat ved Diskobugten. - Det er naturligvis
rejser i den dyre ende, men en unik mulighed for en rejse i særklasse.
Se udførlig beskrivelse af programmerne på landbosenior.dk
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