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Program 1. halvår 2022. 
 
Jan.  Onsdag den 19. kl. 14.00 på Landbocentret, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg. 
         Foredrag ved Jacob Panton, Veteran som udsendt til Kosovo, Irak, Afghanistan. 
         Jacob har som kampvognskommandør været med helt fremme i verdens  
         brændpunkter. På sin rolige facon fortæller han om udfordringerne i forskellige 
         sammenhænge, og om hvordan han som hårdt såret og døden nær, redder sig 
         i sikkerhed. Han fortæller om kammeratskabet og de menneskelige tab, han var 
         vidne til. 
         I dag er han igangsætter og driver virksomheder, hvor hans primære mål er, at 
         hjælpe tidligere udsendte veteraner, krigsinvalide og PTSD ramte videre i livet. 
         Pris inkl. kaffe 80 kr. - Alle er velkomne - tag naboen med. 
         Tilmelding 3050 0636  inden 12. januar.  
          
Feb.  Onsdag den 16. kl. 19.30 på Landbocentret, Asmildklostervej,11, 8800 Viborg. 
          Generalforsamling - medbring venligst den udsendte dagsorden. 
           Efter generalforsamlingen fortæller tidligere amtskommunaldirektør Haakon  
           Brandt om afdøde amtsborgmester P.E. Eriksens liv og virke.  
           Det er en spændende beretning om et menneske, der trods en speciel  
           opvækst formåede at sætte markante aftryk på dannelsen af Viborg Amt i  
           1970 og løsning af utallige udfordringer i 20 år som amtsborgmester. 
           Haakon Brandt fortæller også om det unikke og respektfulde samarbejde, de 
           havde gennem alle årene. 
           Seniorklubben er denne aften vært ved et par stykker brød og kaffe. 
           Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk inden 9. februar. 
 
Mar.  Tirsdag den 8. kl. 19.00. Besøg på hovedstationen hos Midt- og Vestjyllands 
           Politi, Stationsvej 74, 7500 Holstebro. 
           Der vil være en rundvisning, hvor vi hører om politiets arbejde og udviklingen 
           i den kriminelle verden. - Vi ser den 12.000 m2 og syv etagers bygning, der  
           blev taget i brug foråret 2016. Her arbejder politibetjente, jurister, administra- 
           tive medarbejdere og servicemedarbejdere, hver dag sammen om politiets 
           opgaver. Under rundvisningen kommer vi bl.a. forbi stationens vagtcentral,  
           visitationsområde og detention. 
           Besøget varer ca. 2 timer. Politiet er vært ved kaffe og the. -  Seniorklubben 
           giver en kage til. 
           Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk senest 1. marts. Max. 30 deltagere.  
 
 



 
Apr.    Torsdag den 7. april kl. 13.30. Besøg på Mita-Teknik, Håndværkervej 1,  
            8840 Rødkærsbro. 
            Vi får en orientering om den verdensomspændende virksomhed, som er 
            førende leverandør af styringsautomatik til vindmøller og automationsindu- 
            strien. Hvorledes virksomheden er organiseret, og hvor produkterne bliver 
            fremstillet. Mita-Teknik er vært ved en kop kaffe. 
            Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk inden 1. april. 
 
Maj.   Torsdag d. 5. maj til søndag d. 8. maj udflugt til Solskinsøen Bornholm. 
            Mødested: Asmildklostervej 11, 8800 Viborg torsdag kl. 06.00. 
            I samarbejde med Sørens Rejser indbyder vi til en spændende 4- dages tur. 
            Vi nyder busturen på tværs af Danmark, runder Sydsverige og ankommer til 
            Rønne, hvor den lokale guide er klar til at vise rundt og fortælle os om øens 
            seværdigheder og særprægede natur. - se vedlagte program. 
            Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk inden 15. marts. max 54 deltagere. 
            Pris 3.925 kr. + evt. tillæg for enkeltværelse 525 kr. 
            indbetales inden 15. marts til konto 9255 - 8895 153 967. 
 
Juni.    Torsdag d. 16. kl. 18.30. Besøg på den nyrestaurerede Randrup Hovedgaard, 
             Vinkelvej 141, 8800 Viborg. Ejeren Niels Rauff Hansen vil fortælle om gården 
              og vise rundt på det store idyllisk beliggende landbrug. 
              Rauff Hansen er uddannet på Asmildkloster Landbrugsskole og fik tidlig lyst 
              til at engagere sig i større landbrug. Allerede som 24 årig blev han medejer  
              af Søvang ved Højslev, og i dag er han en betydelig aktionær i udenlandske 
              Poldanor, der driver landbrug i Polen, Ukraine, Slovakiet og Rusland. 
              Deltagerne medbringer selv denne aften mad, service, drikkevarer + kaffe. 
              Medbring desuden bord og stole, så vi kan sidde udendørs eller inde alt efter 
              vejr og vind.  
              Ingen entré - men tilmelding senest 11. juni til 3050 0636. eller pr. mail. 
 
             
              Landsforeningen Landbo Senior tilbyder i 2022 hele 2 rejser til USA. 
              Tur 1: 19. - 29. august. Tur 2: 9. - 19. september. Arrangør Mols Rejser. 
               Se udførligt program på WWW LandboSenior.dk. 
 
 
 
 



Landbrugets Seniorklub Viborg 
 

Formand:  Vagn Aage Kjeldsen 

Industrivej 8, Ørum 

8830 Tjele 

2940 9960 

pindsgaarden@gmail.com 
 

Næstformand: Lissy Andersen 

Brøndumsvej 19 5tv. 

8800 Viborg 

3055 1246 

86451246@privat.dk 
 

Kass., sekretær: Poul Pilgaard 

Åbrinken 3, Tapdrup 

8800 Viborg 

8660 0198 

post@pilgaard.biz 
 

   Jørgen Halkjær 

Søbakken 31, Rødding 

8830 Tjele 

8665 1110 

jorgenhalkjaer@hotmail.com 
 

Sekretariat:  Velas 

Asmildklostervej 11 

8800 Viborg 

3050 0636 

lfmj@lfmj.dk 

 

Indmeldelse i seniorklubben og ideer til arrangementer 

meddeles til bestyrelsen 
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