Bjerringbro / Langå
Landboseniorklub

Bowling hver onsdag i Tinghallen i Viborg kl. 14.
( Ferie i juli måned )

Bestyrelsen:
Formand: Anker Kirkegaard

Tlf.86 68 19 53

fridakirkegaard@bknet.dk

Næstformand: Poul Erik Larsen

Tlf.86 68 23 82

kikala@fibermail.dk

Kasserer: Erik Rasmussen

Tlf.86 68 62 80

erik_margit@energimail.dk

Sekretær: Aase Maagaard

Tlf.87 50 01 50

aamken@tdcadsl.dk

Karen Johannesen

Tlf.86 68 24 49

hakahedevang@bknet.dk

Medlemskontingent for 2018 er 75,00 kr. pr. medlem
Indbetales på Reg. 2331 konto 5493657536
efter 1. januar 2018
Vi vil gerne have jeres mailadresser indsendt på:
erik_margit@energimail.dk

Landsforeningen arrangerer en tur til Canada i 2018, program
kan ses på hjemmesiden www.landbosenior.dk hvor også
programmer fra andre klubber kan ses.
Vi lægger billeder ind, når der er nogle, fra vores
arrangementer på Bjerringbro / Langå’s side

Program 1. halvår 2018

Kaffemøde d. 9. januar kl. 9.30

Kør selv tur til Viborg d. 24. april

Viften, Realskolevej 12, Bjerringbro

Vi mødes på Egevænget 9, Hald Ege, Viborg kl. 13.30

Hyggeligt samvær med kaffe og brød. Svend Nielsen, Bjerringbro,
tidligere konsulent, fortæller om sit liv og virke.
Pris: 75 kr.
Tilmelding senest 2. januar til bestyrelsen

Vi besøger Trepas’s miniregnskov og bliver vist rundt blandt
spændende planter og dyr. Her får vi også kaffe og kage. Derefter
går/kører vi til Hald Ege samlingen og hører om Folkekuranstalten
(De røde barakker)
Pris: 75 kr.
Tilmelding senest 17. april til bestyrelsen

Senior velvære - Bustur med Sørens Rejser
Vi tager med Søren til Kolobrzeg i Polen i 5 dage fra 19.- 23. februar
Program er vedlagt. Afgang fra Byhaven kl. 5.00.
Pris 2195 kr.
Tilmelding til bestyrelsen og betaling på:
Reg. 2331 konto 5493657536 senest 15. januar

Generalforsamling d. 15. marts kl. 17.30

2-dages bustur til Fyn d. 22./23. maj
Vi tager til det skønne Fyn og skal bo på Hotel Christiansminde ved
Svendborg. Program er vedlagt.
Afgang fra Byhaven 8.00 og hjemkomst dagen efter ca. kl. 21.30.
Pris: 2100 kr. Max 54 deltagere
Tilmelding til bestyrelsen og betaling på:
Reg. 2331 konto 5493657536 senest 4. april.

Viften, Realskolevej 12, Bjerringbro
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning om det foregående år
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
(forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før)
5. Valg af bestyrelse.
På valg er:
Anker Kirkegaard
Erik Rasmussen
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor- på valg er Birthe Kjær
6. Eventuelt
Der bliver ikke udsendt yderligere indkaldelse til
generalforsamlingen
Der serveres 2 stk. smørrebrød - øl/vand og kaffe
Tilmelding senest 8. marts til bestyrelsen

Bustur til Bindeballe Købmandsgaard, Alrø og
Vejlskovgård d. 14. juni
Vi tager til Fårup Sø ved Jelling, hvor vi får kaffe og rundstykker og
kører derfra til Bindeballe, hvor vi kan opleve, hvordan en gammel
købmandsgård så ud. Der er mulighed for at handle. Derefter kører
vi til Alrø, hvor vi skal have de ”berømte” tarteletter og dessert og
hører en fortælling om stedet. Vi besøger derefter Vejlskovgård, hvor
vi drikker vores kaffe med kage, og får en rundvisning af ejeren.
Kvægstalden på Vejlskovgård indgår i Realdania kampagnen:
”Fremtidens Landbrugsbyggeri”. Kampagnens vision er at sætte
fokus på at højne kvaliteten i fremtidens landbrugsbygninger, så de
både kan være effektive, fleksible og miljørigtige produktionsapparater, der tager hensyn til dyrevelfærd og bæredygtighed,
samtidig med at de bruger det åbne land både professionelt og
rekreativt.
Pris: 450 kr. Max 54 deltagere
Afgang fra Byhaven kl. 8.00. hjemkomst ca. kl. 18
Tilmelding til bestyrelsen og betaling på:
Reg. 2331 konto 5493657536 senest 7. juni

