Nationalpark Thy
Vi starter vores program med en guidet endagstur til
Nationalpark Thy, som altid er en oplevelse værd.
Jørns Busser og vores guide, Ole Westergaard vil i
fællesskab, gøre deres for at vi får en dejlig dag
med masser af indtryk fra vores Nationalpark.
Torsdag den 23. august 2018 kl. 9:00
afgang fra bowlinghallens P: Plads.
Ca. kl. 11:00 står Ole Westergaard på bussen,
herefter er det ham der guider os videre gennem
Nationalparken.
Emner som: Nors sø - en gåtur ved Isbjerg –
Brunbjerg skrænt – som er nationalparkens grænse
mod nord – udsigt over Hanstholm reservat Klitmøller
Klitmøller – Cold Hawaii - …kan
vi nå mere, er der: Vandet sø – køretur gennem
Ministervejen – gåtur i Nystrup plantage – Lodbjerg fyr og Kirke, …m.m.m.
Praktiske oplysninger: alle tager selv deres egen frokost og kaffe med.
Vi slutter turen med fællesspisning på det hyggelige Skovsgård hotel med deres helt
specielle betjening, og regner med at være i Brønderslev ca. kl. 21:00
Pris: 450,-kr. som betales på turen.
Inkl. I prisen er: kørsel, aftensmad, og div. Udgifter.
Tilmelding senest onsdag den 15. august. (max 54 pers.)
Torsdag den 20. september er det vores tur til Grækenland med Mols Rejser.
Turen er fuldtallig, men man kan skrives på venteliste. Vi skal minde jer,
der skal med, om at restbeløbet skal overføres senest d. 20 juli, og husk at oplyse
pasnr., eller sende kopi af pas til Mols Rejser, hvis det ikke er sket.
Landsforeningen for landboSenior arrangerer 2 rejser til Grønland i 2019
i samarbejde med Topas Travel: > Grønland fra syd til nord <
Store oplevelser i Arktiske Grønland.
Første rejse afvikles 18.-27. juni 2019, og link til første rejse er:
http://www.greenlandbytopas/groenland-fra-nord-til-syd-landbosenior.html#Table1
Anden rejse afvikles 3. – 12. sept. 2019, og link til anden rejse er:
http://www.greenlandbytopas.dk/pages/landbosenior-i-groenland-fra-syd-til-nordafrejse-september-2019.html Prisen er ca. 32000,00
har det interesse, så kontakt Topas Rejser, for nærmere oplysninger vedr. turen

Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 18:00 - 24:00
Høstfest i Østervrå Kulturhus.
Fælles høstfest for de 4 seniorklubber: Brønderslev,
Hjørring, Frederikshavn og Syd-Østvendsyssel.
Høsttalen: holdes af Niels Vestergaard Salling
Musikken: leveres af
”Midt i ugen”
Menu:…… 3 retter: > delvis ta` selv bord <
……………… fra ” Landboskolen” i Brønderslev
Pris:
250,- kr.
Tilmelding: senest tirsdag den 2. oktober, samkørsel fra
bowlinghallens P. Plads kl. 17:10
Vigtigt: oplys ved tilmelding om der ønskes kørsel.

Flis-/Varmeværket
Brønderslev

Onsdag den 25. oktober 2018 kl. 14:00
Besøg på flis-/varmeværket, Østerkærvej 48, 9700 Brønderslev.
Vi skal se deres produktion og høre om distributionen ud til kunderne i Brønderslev,
om deres energibesparelser og m.m.
LandboSenior har eftermiddagskaffen med.
Pris: 30,- kr. for kaffe
Tilmelding: senest den 18. oktober (max. 55 pers.)
oplys ved tilmelding, om der ønskes kørsel fra bowlinghallens P. Plads kl. 13:40
……………………………………………………………………….
Tirsdag den 27. november 2018 kl. 18:00 – 23:00
Julefrokost på Landboskolen, Valdemarsgade 1, 9700 Brønderslev
Julehygge og Landboskolen gode julefrokost, med ris` a` la ` mande og mandelgave.
Sangkoret ”Frejdig” kommer og underholder os.
Lederen af sangkoret: Poul Erik spiller op til dans.
Pris: 200,- kr.
Tilmelding senest tirsdag den 20. november.
Kom og oplev en hyggelig aften.

God jul til alle!!!!!!!

