Syd-Østvendsyssel Seniorklub
Program
Januar 2018 – Juli 2018
Foredrag, arrangementer og socialt samvær

Formål: at virke for en aktiv og udbytterig alder for nuværende og
tidligere landmandsfamilier samt øvrige beboere i landdistrikterne med
tilknytning til landbruget. Mød op og inviter naboen med.

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 27. februar 2017 kl. 19.00 indkaldes til ordinær generalforsamling i SydØstvendsyssel Seniorklub i Kulturhuset, Nørre Allé 3, 9320 Hjallerup.
Dagsorden ifølge vedtægterne(dagsorden vedlagt).
Seniorklubben er vært ved et mindre traktement.
Efter generalforsamlinger taler Formanden for Ældresagen Søren Rand, Aalborg.
(Biskop Henrik Toft Bro har desværre meldt afbud)
Alle er velkommen.
Af hensyn til traktementet bedes tilmelding til generalforsamlingen ske til LandboNord senest
fredag den 23. februar kl. 12.00.

Besøg og rundvisning på Maritimt Oplevelsescenter – Springeren
Tirsdag den 20. marts kl. 13.30 kan man opleve Maritimt Oplevelsescenter og Ubåden
”Springeren” i Aalborg. Vi bliver guidet rundt på området og hører om udstillingen. Der bliver
mulighed for at se hvordan hverdagen var for 33 besætningsmedlemmer i Ubåden ”Springeren”.
Der vil også blive mulighed for at se arealerne omkring det Maritime Oplevelsescenter
Efter rundvisningen afsluttes med kaffe og kage.
Bus afgår fra Kulturhuset i Hjallerup kl. 12.45 prc.
Pris: 150,- kr. pr. prs. inkl. kaffe og kage.
Tilmelding til LandboNord senest fredag den 16. marts kl. 12.00.

Rundvisning i Nellemanns have Sæby
Tirsdag den 8. maj kl. 13.30 har vi mulighed for at se og høre om Nellemanns Have, Langtvedvej
23 i Sæby. Landinspektør Nic. Nellemann købte i 1925 de første 2 tdl. som blev begyndelsen til den
nuværende have. Efter flere års ihærdig indsats og genopretning fremstår haven nu som en flot og
attraktiv have med de mange paradisæbletræer, i alt 250 stk. Efter rundvisning i haven vil vi nyde
kaffen i madpakkehuset eller i det frie alt vejret.
Parkering ved Langtvedvej 23.
Pris: 50.- kr. pr. prs. inkl. kaffe/the og kage.
Tilmelding til LandboNord senest fredag den 4. maj kl. 12.00.

3-dags bustur til København - Cirkusrevyen
Fra mandag den 11. juni til onsdag den 13. juni kan seniorklubben tilbyde 3-dags bustur til
København, Rosenborg, Dyrhavsbakken, Korsbæk og Cirkusrevyen 2018.
Turen foregår med luksusbus fra Hørby Turistbusser og de besøgte seværdigheder omfatter
guidede omvisninger. Vi skal se Rosenborg, og De Kongelige Repræsentationslokaler på
Christiansborg, Koldkrigsmuseet på Stevns, Dyrhavsbakken og opleve Årets Cirkusrevy 2018 live.
Vi skal bo på Hotel Absalon, Helgolandsgade 15, 1653 København under hele turen.
Pris: 3550,- kr. pr. prs. i dobbeltværelse inkl. fortæring og entreer, men excl. drikkevare
Tillæg for enkeltværelse: 450,- kr.
Turen gennemføres ved min. 40 deltagere. Udførligt rejseprogram vedlagt.
Betaling senest 15. april på udsendte faktura.

Bindende tilmelding til Martin Andersen senest den 30. marts på 9895 1835 – 3090 5080 eller
mail: mbholtet@dlgtele.dk Yderligere information om turen fås hos formanden.

Hjørring Dyrskue.
Fredag den 22. juni og lørdag den 23. juni er der dyrskue i Hjørring. Dyrskuet er et af landets
største og her mødes land og by. Mød Syd-Østvendsyssel seniorklub i LandboNords telt.
Er der nogen der har lyst til at give en hjælpende hånd med før eller efter dyrskuet, så kontakt
omstillingen på LandboNord. Der belønnes med P-billet, spise- og indgangsbillet.

Tilmeldinger til arrangementer sker til LandboNord tlf.: 96242424 bedst mellem kl. 10.00 og
12.00 eller på www.landbonord.dk > ”forening” > seniorklubber >arrangementer.
Husk at gøre opmærksom på, at det er Syd-Østvendsyssel Seniorklub tilmeldingen gælder.
Der er stadig mulighed for at blive tilmeldt SMS-listen, hvor man modtager en SMS når nyt
arrangement nærmer sig. Opgiv dit mobilnr. til bestyrelsen, så klarer vi resten.
Der er altid plads til nye medlemmer. Bestyrelsen opfordrer klubbens medlemmer til at finde nye
emner som medlemmer. Ekstra programmer rekvireres hos bestyrelsen eller se hjemmesiden
www.landbosenior.dk/sydøstvendsyssel

Bestyrelsen
Martin Andersen, formand
Gynther Mølgaard, næstformand
Jytte Juul, kasserer
Frede Nielsen, sekretær
Jørgen Springborg
Steen Smalbro
Jørgen Andreasen

mbholtet@dlgtele.dk
gynther@privat.dk
lyngsaa@nordfiber.dk
fam-nielsen@live.dk
joergen.springborg@gmail.com
steensmalbro@gmail.com
holskovlund@nypost.dk

tlf.: 98951835 - 30905080
tlf.:
21494368
tlf.:
29820115
tlf.:
50463645
tlf.: 98250010 - 20827377
tlf.: 98250016
tlf.:
20143459

