Ringkøbing – Ulfborg Landboseniorklub
Program
marts 2018 – marts 2019

Gem programmet, da der ikke vil blive annonceret.
Programmet er på www.landbosenior.dk

Seniorudvalget:
Elna og Erik Møller
Ingrid og Andreas Stengaard
Ella og Bjarne S. Kjældsen
Ingrid Jensen

tlf. 5095 3397
tlf. 2513 8604
tlf. 2426 9949
tlf. 2446 1711

Mandag den 7. maj - Besøg i Ringkøbing Kirke og Kirkehus.
Kl. 14.00-16.00 Vi mødes ved indgangen til Ringkøbing Kirke. Menighedsrådsmedlem Mette Stengaard Andersen vil tage os med på en historisk rundvisning ved og i
Ringkøbing Kirke. Herefter går vi over og ser det ny Kirkehus og får kaffe her.
Tilmelding senest den 1. maj til bestyrelsesmedlem Ella/Bjarne K. på tlf. 2426 9949
eller på mail til inj@vjl.dk
Pris pr. deltager: 60,- kr. – Medbring aftalt beløb i kuvert med jeres navn på.
(Der må gerne parkeres ved Landboforeningen).

………………………………………………………………………………………………….
Mandag den 11. juni. - Nyd en sommeraften på Skive Trav, Skive.
Afg. kl. 14.00 med bus fra Museumspladsen og opsamling
iflg. aftale ved Tim Station og ved Ulfborg Kirke.
Bussens medbragte kaffe nydes undervejs.
Kl. 16.00 Vi ankommer til indgangen til travbanen, hvor en
rundviser ”samler op” og tager os med i staldområdet, fortæller om hestene, udstyret, træning osv.
Kl. 17.00 Vi får et travprogram og en spilleguide giver tips.
Der er reserveret borde og bestilt aftenbuffet, kage og kaffe i panoramarestauranten, hvorfra løbene følges.
Pris pr. deltager: 550,- kr. for rundvisning, stor 3-retters aftenbuffet med 1 øl/vand,
entre, travprogram og 1 spillebon med værdi 50,- kr. er incl. samt bustransport.
Tilmelding senest fredag den 1. juni på tlf. 2446 1711 eller inj@vjl.dk
…………………………………………………..................................................................
Mandag den 20. august - En eftermiddagstur til:
Filsø i Naturpark Vesterhavet og kaffebord på Henne Mølle Å Badehotel.

Følg historien:
Fra 3000 m2 stor sø ved Filsø Gods til indvundet landbrugsland - tilbage til oversvømmet naturarealer for fugle- og dyreliv. Ellipsen – en cirkulær udsigtsbro er
etableret i 2016.

Badehotellet blev opført af arkitekt Poul Henningsen i 1936.
Ideen var at skabe et fristed, der gled naturligt ind i klitlandskabet ved Vesterhavet. I mange år blev badehotellet brugt
som et kulturradikalt fristed for storbyfolket.
Afg. kl. 12.00 med bus fra Museumspladsen og forventet
hjemkomst inden kl. 18.00.
Vi kommer rundt om Ringkøbing Fjord og hvis vejret tillader, gør vi et stop.
Pris pr. deltager: 250,- kr. for bus, forfriskning, turleder og hyggeligt kaffebord.
Tilmelding senest mandag den 6. august på tlf. 2446 1711 eller mail inj@vjl.dk
…………………………………………………………………………………………………
Tirsdag den 18. september - En heldagstur med to virksomhedsbesøg:
Afg. kl. 8.30 med bus fra Tim Station og opsamling kl. 9.00 på Museumspladsen.
Kl. 10.30 Bedriftsbesøg hos fam. Martin Byskov Jeppesen, Karup.
Martin, der er vestjyder, driver en ejendom med 800 malkekøer + opdræt. Ved ankomst får vi kaffe m/brød og Martin vil fortælle om bedriften. Herefter går vi rundt på
eget ansvar på ejendommen.
Bussen medbringer let frokost, som vi får i lokalet hos Martin, inden vi kører videre.
Kl. 14.00 Rundvisning på Thorsens Chipskartofler A/S i Simmelkjær, der i dag er
en af de virksomheder i Skandinavien, der forhandler de
største mængder kartofler uden selv at have en produktion.
Virksomheden kan i dag opbevare ca. 23.000 ton kartofler
og håndterer ca. 90.000 ton kartofler årligt.
Vi afslutter besøget med kaffe.
Hjemkomst til Tim og Ringkøbing sidst på eftermiddagen.
Pris pr. deltager: 375,- kr. alt incl.
Tilmelding senest d. 6. sept. på tlf. 24461711 eller mail inj@vjl.dk
………………………………………………………………………………………..………..
Tirsdag den 9. oktober kl. 19.00 - Besøg på Midt- og Vestjyllands nye politihovedkvarter i Holstebro, Stationsvej 74.
Vi får en rundvisning og hører om politi- og anklagemyndighedens arbejde i denne
topmoderne bygning med ca. 450 ansatte. Aftenen afslutter med kaffe og småkage.
Afg. med bus iflg. aftale fra: Museumspladsen - Tim Station - Ulfborg kirke.
Pris pr. deltager: 125,- kr. for bus og entre.
Tilmelding senest mandag den 1. oktober på tlf. 2446 1711 eller mail inj@vjl.dk
…………………………………………………………………………………………..….….

Fredag den 2. november 2018 kl. 14.00 – Et spændende foredrag.
”Danmarkshistorie på sogneniveau” ved Ove Madsen. Ove har arbejdet med
forskning, som landbrugslærer og som landbrugskonsulent i bl.a. Østafrika. Ove vil
med udgangspunkt i sine tre bogudgivelser fortælle om dagliglivet i et landsogn og
på den jyske hede i perioden fra 1769-1914.
Pris pr. deltager: 60,- kr. Tilmelding ikke nødvendig.
Sted: Vestjysk Lbf., Herningvej 3, Ringkøbing.
…………………………………………………………………………………..……………..
Onsdag den 5. december kl. 19.00 - Vi synger julen ind…….
Julekoncert med både kendte og nye julesalmer/-sange samt fællessang.
Rindum-koret medvirker under ledelse af dirigent Kristine
Horsholt Mikkelsen.
Deltagelse gratis. Forfriskning kan købes i pausen.
Sted: Vestjysk Lbf., Herningvej 3, Ringkøbing.
…………………………………………………………………………….……………………
Fredag den ??. januar 2019 kl. 14.00 – Et spændende foredrag.
Nærmere herom i vinterprogrammet.
Pris pr. deltager: 60,- kr. Tilmelding ikke nødvendig.
Sted: Vestjysk Lbf., Herningvej 3, Ringkøbing.
………………………………………………………………………………………………….
Fredag den 8. februar 2019 kl. 14.00 - Årsmøde og Foredrag.
Årsmøde iflg. vedtægter.
Kaffepause.
Dagliglivet i Italien i ord og billeder.
Anne Marie og Martin Riis, Tim, som mange af jer sikkert kender, vil sammen i ord
og billeder gøre os klogere på dagliglivet i Italien. Utallige gange har de besøgt landet, som er blevet datterens andet hjemland.
Deltagelse er gratis. Tilmelding ikke nødvendig.
Sted: Vestjysk Lbf., Herningvej 3, Ringkøbing.
……………………………………………………………………………………………….…

