Syd-Østvendsyssel Seniorklub
Program
August 2018 – Februar 2019
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. Så mød op og tag naboen med.

Besøg på Porten til Jyske Ås og Jannes have.
Tirsdag den 28. august kl. 13.00 skal vi besøge Porten til Jyske Ås, Landvadhøjvej 16, 9320
Hjallerup. Vi får en orientering om projekt Porten til Jyske Ås og ser anlægget ved Landvadhøjvej.
Herefter kører vi til Jannes Have, Ø. Thorupvej 26, 9320 Hjallerup. Janne Bak fortæller om hendes
projekt med haven.
Der serveres kaffe og kage i haven.
Pris: 75.- kr. pr. prs. inkl. kaffe og kage
Bindende tilmelding til LandboNord senest fredag den 24. august kl. 12.00.

Høstfest 2018.
Tirsdag den 9. oktober kl. 18.00 har vi høstfest i Kulturcentret, Bredgade 6, 9750 Østervrå. I
samarbejde med seniorklubberne i Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn indbydes til årets
høstfest, en fest hvor vi fejrer årets høst med noget godt at spise og efterfølgende dans. Høsttaler
er formanden for LandboNord Niels Vestergaard Salling.
Menu: Stor buffet.
Efter middagen spiller ”Midt i Ugen” op til dans.
Pris: 250,- kr. pr. billet. Først til mølle princippet.
Tilmelding til LandboNord senest mandag den 1. oktober. Husk at oplyste foreningens navn.

Besøg og rundvisning på Vendsyssel Teater, Hjørring.
Tirsdag den 30. oktober kl. 13.30 skal vi besøge Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, 9800
Hjørring. Vi får en rundvisning i det nye teater og ser de mange muligheder der er i et moderne
teater.
Efter rundvisningen drikker vi kaffe med kage i Teater Caféen ” Hos Uffe”.
Pris: 125,- kr. pr. prs. inkl. kaffe og kage. Tilmelding til LandboNord senest mandag den 8. oktober
kl. 12.00. Bemærk tilmeldingsfristen.

Julefrokost med underholdning.
Tirsdag den 27. november kl. 12.30 i Hjallerup kro, Søndergade 1, 9320 Hjallerup. Seniorklubben
indbyder i år til julefrokost som noget nyt. Claus Søby, Lyngså underholder med causeri på
vendelbomål og vi synger nogle af julens kendte sange.
Julefrokost: sild, grønlangkål med medister, flæsk og frikadeller. Dessert er Ris a la mande.
Kaffe og julekage
Pris: ca. 175,00.- kr. pr. prs excl. drikkevare. Tilmelding til LandboNord senest tirsdag den 13.
november kl. 12.00. Bemærk tilmeldingsfristen.

Storm P. aften.
Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19.00 i Kulturhuset, Nørre Allé 3, 9320 Hjallerup indbyder
seniorklubben til en Stom P-aften. Domprovst Niels Christian Kobbelgaard, Aalborg er en stor
kender og formidler af Storm P og det vil han delagtiggøre seniorklubben i. Kom og oplev en festlig
aften.

Pris. 100,- kr. prs. Inkl. kaffe og kage.
Tilmelding til LandboNord senest fredag den 25. januar kl. 12.00.

Ordinær generalforsamling.
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00 i Kulturhuset, Nørre Allé 3, 9320 Hjallerup afholdes ordinær
generalforsamling.
Dagsorden udsendes senere.
Seniorklubben er vært ved et mindre traktement.
Alle medlemmer er velkomne.
Af hensyn til traktementet vil vi gerne have tilmelding til LandboNord senest fredag den 22.
februar kl. 12.00.

Tilmeldinger til arrangementer sker til LandboNord tlf.: 96242424 bedst mellem kl. 10.00 og 11.30
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 Andreasen
Else Marie Pedersen
Grethe Karlsen

mbholtet@dlgtele.dk
gynther@privat.dk
lyngsaa@nordfiber.dk
fam-nielsen@live.dk
holskovlund@nypost.dk
tot.pedersen@mail.tele.dk
gkasport@hotmail.com

tlf.: 98951835 - 30905080
tlf.:
21494368
tlf.:
29820115
tlf.:
50463645
tlf.:
20143459
tlf.:98281179 –25110708
tlf.:
40524876

