Træladen Bondeskovens Savværk

Jeppe Aakjærs ”Jenle”

Program for 2. halvår 2018

Onsdag den 12. september kl. 13.30
Vi besøger savværksejer Palle Nielsen, Bondeskovgård Savværk, Birkholmvej 8, 4320 Osted.
Bondeskovgård er en skovbrugsvirksomhed, der spænder fra træ og landskabspleje til savværksdrift, produktion af legeplads møbler,
samt tømmer til renovering af historiske projekter.
Palle Nielsen har for nylig modtaget Lejre Kommunes erhvervspris. Efter rundvisningen er der samling i fælleslokale,
hvor Palle Nielsen fortæller om virksomhedens drift, her serveres kaffe.
Pris kr. 100,- pr. person.
Tilmelding senest onsdag den 5. september.

Tirsdag den 23 oktober kl. 13.30
I Vor Frue Sognegård kommer, musiker og folkesanger Rene` Schmidt og underholder os over
konceptet
”Aakjær i ord og til toner ”, Rene` Schmidt fortæller, synger og spiller –og skaber derved et univers omkring
forfatteren Jeppe Aakjær. Dette musikforedrag byder på anekdoter
om Aakjær, men også både gamle og nye toner til hans tekster. Jeppe Aakjær ville være blevet 150 år den 10.
september 2016.
Pris kr. 100,- pr. person.
Tilmelding senest tirsdag den 16. oktober.

Tirsdag den 4. december kl. 12.00 i Vor Frue sognegård
Mødet starter med vi spiser frokost, synger advent ind, samt andre af vores julesange. Efter frokosten får vi besøg af Henrik Hougaard Bøtkjær, fra
Julemærkehjemmet Liljeborg i Roskilde, som vil fortælle os om deres arbejde, herunder kaffe.
Pris kr. 200,00 pr. person.
Tilmelding senest tirsdag den 27. november.

Foreningens navn er: Roskildeegnens Landbo Senior
Foreningens formål er at virke med aktive og udbytterige
arrangementer for tidligere og nuværende landmandsfamilier og
øvrige interesserede. Alle kan optages som personlige medlemmer.
Et års kontingent kr. 150,- pr. person, som skal indbetales, på reg. nr. 9309 konto nr. 6500771540, eller på årsmødet.
Husk Jeres navn på indbetaling til bankkonto.
Årsmødet finder sted hvert år i februar / marts måned.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer:
Formand: Knud Hansen, Rytterkær 8, Herringløse, 4000 Roskilde, tlf. 4676 9350 / 3013 3074, knud.hansen@dlgnet.dk
Næstformand: Finn Ruben Dam, Kornerup Landevej 26, 4000 Roskilde, tlf. 4640 2104 / 4074 3036, finnruben@outlook.dk
Sekretær: Ellen Olsen, Roskildevej 28, 4622 Havdrup, tlf. 6062 5360, engo38@live.dk
Kasserer: Inger Beske Gøderupvej 28, 4000 Roskilde, tlf. 4648 1113 / 2484 4413, inger@beske.dk
Bestyrelsesmedlem : Jørgen Høeg Pedersen, Alehøjvej 1, Vester Såby, 4330 Hvalsø tlf 4068 2605, jhp@post1.tele.dk

Samarbejder med andre seniorforeninger bl.a. gennem Landsforeningen Landbo Senior, som findes på
www.landbosenior.dk
her kan man også læse vores program.
Tilmelding til alle vores arrangementer: Ellen Olsen, tlf. 6062 5360, mail engo38@live.dk

