Redningshelikopter

Traktorbussen på Agersø

Program for 1. halvår 2018

Onsdag d. 14. februar kl. 12.00 Årsmøde i Vor Frue Sognegård
Foreningen er vært ved årsmødets frokost og senere kaffe.
Efter generalforsamlingen kommer forfatter-debattør og virksomhedsejere
Robert Dumong og fortæller om ” 40’ernes Arbejderbørn ”
Tilmelding senest torsdag d. 8. februar.

Torsdag d. 15 marts kl. 13.30 ”Kør selv tur” til Lufthavnsvej 6, 4000 Roskilde
Her besøger vi flyvevåbenets redningshelikopter station ESKADRILLE-722- S.A.R.
I den store indendørs helikopterhal, får alle mulighed for at komme ombord og se hvordan den er
udstyret med alt operativt redningsudstyr.
Efterfølgende samles vi i kantine med vores medbragte kaffe og kage, og der vil være mulighed for at
stille spørgsmål til personalet på redningsstationen.
Chefen ved dette besøg er Jesper Vinter S.A.R.
Pris kr. 100,- pr. person.
Tilmelding senest torsdag d. 8 marts.
Det er vigtigt, at alle deltager oplyser deres cpr.nr. ved tilmeldingen.

Tirsdag d. 22 maj kl. 13.30 ”Kør selv tur”. Bedriftsbesøg hos gdr.
Ole Christiansen, Dalsagergård, Dalsager 4, 4621 Gadstrup,
Deltids & fritidslandmand, driver 200 ha med korn/frø. Efter fremvisningen af
sine afgrøder i marken, samles vi på Dalsagergård til vores medbragte
kaffe og kage.
Her fortæller OC om sin uddannelse, samt sit nuværende job, sideløbende med sin bedrift på gården.
Til driftsbesøget kommer dir. i Agro Balance, Vagn Lundsten, tidligere dir. i Bæredygtigt Land-brug, og
holder et indlæg om ” Hvad er baggrunden for økologismensudbredelse ? ”
Pris kr. 100,- pr. person, tilmelding senest tirsdag d. 15. maj.

Onsdag d. 13 juni Sommerudflugt til Agersø ” Kør selv tur ”
Vi mødes på parkeringspladsen ved Osted Efterskole, hvor vi fylder,
bilerne op, afgang herfra kl. 8.00. Der er afgang med færgen fra Stigs-næs
til Agersø kl. 10.00.
Vi modtages kl. 10.15 i Agersø havn af vores guide med en guidet gåtur
på ca. 600 m gennem byen, herefter kommer vi til Agersø Kro med
fællesspisning ”EN BID AF AGERSØ” Efter
frokosten starter traktorbussen, den vil kører os rundt på Agersø, hvor vi
hører og ser øens historie fra ca. år 1231 og frem til i dag. Vi slutter ved Agersø havn, hvor kaffen og
lagkagen venter.
Pris kr. 450,- pr. person. Tilmelding senest onsdag d. 6 juni.

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

