Landbrugets Seniorklub
Viborg
Program
1. halvår 2018

Program 1. halvår 2018.
Jan.

Onsdag d. 24. kl. 19.30. Foredrag og fortælling på LandboCenter Midt.
Tidligere minister, næstformand i Danske Seniorer Arne Rolighed taler
over emnet "Rigtig pille i rette mund," - Det er et særdeles relevant
emne! Arne Rolighed vil supplere med betragtninger om sundhed og
seniorliv og om arbejdet i organisationen Danske Seniorer.
Entré inkl. kaffe 70 kr. - Tilmelding 3050 0636. inden 17/1.

Feb.

Onsdag d. 21. kl. 19.30. Generalforsamling på LandboCenter Midt.
Medbring venligst den tilsendte dagsorden. Efter generalforsamlingen vil Finn Hessellund fortælle og vise filmen "Safari i
Kenya" - en flot naturfilm.
Seniorklubben er denne aften vært ved et par stykker brød og kaffe.
Tilmelding 3050 0636 inden 14/2.

Marts.

Torsdag d. 15. kl. 14.00. Vi besøger Asmildkloster Landbrugsskole,
Asmildklostervej 1, 8800 Viborg. Skolen er i dag en flot og moderne
skole med plads til 140 elever. - Vi får en rundvisning og information
om landbrugsuddannelsen, som den er i dag - om EUX linjen m.v. Helt
sikkert et interessant og spændende besøg, der også kan sætte tanker
i gang, om hvordan det foregik for år tilbage.
Entré inkl. kaffe 50 kr. - Tilmelding 3050 0636 inden 8/3.

April.

Onsdag d. 18. kl. 13.30. Besøg i Mønsted Kalkgruber, Kalkværksvej 8,
7850 Stoholm.
Guidet rundvisning i gruberne og information om den omfattende
renovering og det flotte byggeri, der blev indviet i september 2017.
Prisen for det store anlægsarbejde var ca. 28.000.000 kr. Det blev
finansieret med betydelig støtte fra forskellige fonde bl.a. Realdania.
Deltagerne bedes medbringe kaffe, som vi nyder i Kalkværket ca. kl.
15.30. Entré 70 kr. - Tilmelding 3050 0636 inden 11/4. - Max 50
personer.

Maj

Mandag / tirsdag d. 14. og 15. 2-dages tur til Fyn. Der indbydes til en
god og indholdsrig tur med besøg på TV 2 i Odense og Den
Romantiske Have v/ Susanne og Erik Vind, Sanderumgaard. - Egen
medbragt frokost nydes i haven eller indendørs lokale. Der er bestilt
kaffe m. kage i Herskabsstalden. Vi kører til Kerteminde og bliver
indkvarteret på Danhostel, Kerteminde – et veludstyret vandrehjem.
Her nyder vi naturen og en god aftenbuffet. Tirsdag skal vi se
udstillingen "Fjord og Bælt" i Kerteminde. Frokostpause på Tornøes
Hotel og derfra til Johannes Larsen Museet. På hjemvejen besøger vi
Ditlevsdal Bisonfarm, hvor vi skal se bisonokserne og smage en
bisonbøf. (se i øvrigt vedlagte program)
Mødested: Asmildklostervej 11, 8800 Viborg mandag kl. 07.30.
Medbring madpakke til frokost mandag.
Pris 1875 kr. - Tilmelding 3050 0636 og betaling til konto 9255-8895
153 967 inden 13/4. - Max 54 deltagere.

Juni

Onsdag d. 20. kl. 18.30. Grillaften på Karlslyst, Hobro Landevej 94, Nr.
Vinge, 8830 Tjele. Efter spisningen vil indehaveren Bo Wieck Hansen
fortælle om familiens og gårdens historie. Desuden om gårdens drift
og store produktion af slagte-kyllinger. Vi får en rundvisning i den
smukke park og ser gårdens store driftsbygninger. Efter rundvisning
drikker vi kaffe og synger et par sange.
Der er stole og borde til rådighed i et hyggeligt nyrenoveret lokale.
Medbring selv grillmad, drikkevarer, kaffe og service. Ingen Entré men tilmelding 3050 0636.

Udlandsturen går i 2018 til Gardasøen i tiden 27. sept. til 4. oktober.
Programmet udsendes allerede nu af hensyn til bestilling af det foretrukne hotel
og flybilletter.

Landsforeningen LandboSenior har arrangeret ture til Canada og det vilde
Vesten i 2018. - 2 ture er udsolgte, men der tilbydes yderligere en tur i tiden 18.
juni til 1. juli.
Program og nærmere oplysninger kan indhentes hos Mols Rejser tlf. 7587 1212
eller pr. mail: info@molsrejser.dk.
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