Sammen med Hjørring LandboSenior og ”Rude Strand” er der planlagt et fem-dages
ophold på: ”Rude Strand højskole”
> sommeren 2019. <
Et spændende program, hvor emnet er: ”Hvordan hænger vi sammen”
Danmark er et lille land, alligevel er forskellene store – fra det brølende Vesterhav til
Peblingesøen i København, fra vejrbidte fiskere i Thyborøn til Cafe` Latte - drikkende
hipstere på Østerbro, osv.
”Men hvordan hænger vi sammen som nation” ????
Tidspunktet: > Uge 23: <
> Fra mandag den 3. – 8. juni 2019 <
prisen og nogle mere detaljerede oplysninger kommer i vores næste program.

Brønderslev
Program Sommer og Efterår 2018

Husk!!! Hvis du ikke allerede er tilmeldt SMS-beskeder forud for vores arrangementer,
og gerne vil, skal vi have dit mobilnr.
Generelt:
Bowling fra 1. maj til 30. sept.: er der bowling om onsdagen fra kl. 9:45 …………..
Bowling fra 1. okt. Til 30. april: er der bowling tirsdag og onsdag fra kl. 9:45 ……..
Til arrangementer, hvor der er tilmelding:
kan det ske til LandboNord på tlf. 96242424 gerne mellem kl. 10:00 – 12:00
eller på LandboNords hjemmeside:
1. Log ind på deres hjemmeside:
www.landboNord.dk
2. Gå ind på fanebladet ”forening” (midterste faneblad – øverst på siden)
3. Gå herefter ind under fanebladet ”seniorklubber” (midt på siden)
4. Herefter ligger seniorklubbernes arrangementer tydeligt til venstre.
(rul ned af siden og tilmeld) husk at oplyse hvilken seniorklub du tilhører.
Og at afmelde, hvis du senere bliver forhindret i at deltage.
Bestyrelsen:
Formand: Vera Nielsen
Næstform. Jens Andreasen
Sekretær: Ruth Andersen
Sekretær: Bodil Kristensen
Kasserer:
Knud E. Olesen

96465080 / 91157020
98837192 / 40290929
98265021 /
98838198 / 24620498
/ 23423840

veranielsen164@gmail.com
jamandreasen@gmail.com
andersenelholm@hotmail.com
verdis7@mail.dk
knud9700@gmail.com

Alle nye medlemmer er altid velkommen, og tag gerne naboen med!!!!

Nationalpark Thy

Venner se på Danmarks kort:
Agger- Næs og Thybo-Røn,
Limfjord-Portens stolper våde,
kun en port af havets nåde
åbnet i en stormflods dønnNår mon du dig atter lukker,
Her hvor marehalmen sukker,
Her hvor fugleskrig og brag
mødes over sjunkne vrag?
Tekst: Chr. Richardt, 1889

Da er Thyland mere blidt,
inden Jammerbugtens leje:
Frugtbar jord og faste veje,
bag den havmand Skarreklit!
Våde sand har roser favre!
Sjørring sø bær` vældig havre!
Og i gamle Vestervig
Hvælves klosterbuen rig.
Melodi: N. K. Madsen-Stensgaard 1906

