Kaffemøde

Bjerringbro / Langå
Landboseniorklub

tirsdag d.9. januar 2018 kl. 9.30
Viften, Realskolevej 12, 850 Bjerringbro
Hyggeligt samvær med kaffe og brød
Pris: 75 kr.
Tilmelding: senest 4. januar til bestyrelsen

Bowling hver onsdag i Tinghallen i Viborg kl. 14.
( Ferie i juli måned )

Bestyrelsen:
Formand: Anker Kirkegaard

Tlf.86 68 19 53

fridakirkegaard@bknet.dk

Næstformand: Poul Erik Larsen

Tlf.86 68 23 82

kikala@fibermail.dk

Kasserer: Erik Rasmussen

Tlf.86 68 62 80

erik_margit@energimail.dk

Sekretær: Aase Maagaard

Tlf.87 50 01 50

aamken@tdcadsl.dk

Karen Johannesen

Tlf.86 68 24 49

hakahedevang@bknet.dk

Tilmelding ved foregående møder eller til bestyrelsen.
Vi vil gerne have jeres mailadresser indsendt på :
erik_margit@energimail.dk

Landsforeningen arrangerer en tur til Canada i 2018, program
kan ses på hjemmesiden www.landbosenior.dk hvor også
programmer fra andre klubber kan ses.
Vi lægger billeder ind, når der er nogle, fra vores arrangementer på Bjerringbro / Langå’s side

Program 2. halvår 2017

Grillaften hos JEMA Maskinfabrik

Bustur til Flyvestation Karup

Fredag d. 4. august kl. 17.00
Kløservejen 2, Sahl, 8850 Bjerringbro

Torsdag d. 14. september
Afgang fra Byhaven, 8850 Bjerringbro kl. 12.00

Jens-Peter Pedersen vil vise rundt og fortælle om
produktionen.
Alex er klar ved grillen kl. 18 med laks, oksemørbrad,
svinekam og pølser, dertil serveres kartoffelsalat, brød
og blandet salat.
Feriegæster er velkomne.
Medbring selv: Stole, tallerken, bestik, glas, kop og
kaffe.
Pris: 200 kr. inkl. mad og drikkevarer - børn gratis.
Tilmelding: senest 27. juli til bestyrelsen.

Ved hovedvagten får vi en guide med i bussen. Vi vil se
området og besøge deres brandstation og en af
helikopterne, og guiden vil fortælle lidt af flyvestationens
historie.
Vi skal ind og ud af bussen nogle gange og gå et stykke,
hvilket kan være en udfordring for gangbesværede.

Endagstur til ” Den Genfundne Bro” og
Juelsminde
Torsdag d. 24. august
Afgang fra Byhaven, 8850 Bjerringbro kl. 8.30
Vi kører først til den ” Genfundne Bro ” ved Brædstrup,
hvor vi får kaffe og rundstykker. Her vil en guide fortælle
om projektet med broen. Derefter kører vi til
Røgepladsen i Juelsminde, hvor vi får vores med-bragte
håndmadder og drikkevarer. Efter frokost skal vi besøge
havne-museet, hvor vi har en guide, der fortæller om
stedet. Vi kører derefter til Barrit Gods, hvor de
producerer og sælger økologiske måltidskasser. Her er
der også en guide, der viser rundt. Vi slutter af med kaffe
og kage ved bussen. Så går turen tilbage til Juelsminde,
hvor der kommer en guide med i bussen, og vi kører en
tur rundt i naturen. Vi afslutter med middag
på restaurant ” På Havnen ”. Forventet hjemkomst ca. kl.
20.30.
Pris: 550 kr. inkl. mad og drikkevarer. Max 53 personer.
Tilmelding: senest 17. august til bestyrelsen

Pris: 150 kr. inkl. kaffe med brød, som vi får på
Soldaterhjemmet.
Tilmelding: senest 8. september til bestyrelsen. Max. 53
personer

Foredrag med Provst Anders Bonde
Tirsdag d. 7. november kl. 14.00
Viften, Realskolevej 12, 8850 Bjerringbro
”Når bonden lægger seletøjet ta’r konen bukserne på
om humor i alderdommen”
Med udgangspunkt i et møde med mennesker, der er nået
til de ”ældste” klasser i ”Livets skole” giver han et muntert
indblik i det “Livets efterår”, som for de fleste rummer
mange spændende nuancer. Ofte kan det være et liv på
trods, men selv her kan alderdommen vise sig at være
en udfordring, der giver mening og livskvalitet. Og her
spiller en god gang lune og en varm latter en ikke ringe
rolle. Anders Bonde er præst på landet, bonde og provst.
Landbokulturen er hans inspirationskilde. Her er der
netop tradition for at tillægge livserfaringen stor betydning. Og det er foredragsholderens opfattelse, at de
ældre rummer en ressource af indsigt, som samfundet
som helhed kunne være tjent med at drage større nytte
af.
Pris: 100 kr. inkl. kaffe med brød
Tilmelding: senest 1.november til bestyrelsen

Julefrokost på Nørgårds Højskole
Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro
Fredag d. 1. december kl. 17.30
Julefrokost med drikkevarer til rimelige priser.
Musik: Jens Christian Sørensen.
Pris: 330 kr.
bestyrelsen

Tilmelding: senest 24. november til

