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Sommerprogram 2022

Kære medlemmer i Skiveegnens LandboSenior.

Her i den svære Coronatid, håber vi at Coronaen må lette hen over sommeren 
og at næsten alle er vaccinerede tredje gang.

Vi har lavet et varieret program for sommeren.

Vi begynder allerede i begyndelsen af april med Krolf på banen bag Fjordland.
Så går turene rundt i alle retninger i ind- og udlandet – korte og lange ture og 
nogle med kort tilmeldingsfrist.

Ved kommende arrangementer skal I holde øje med, om der skal medbringes 
Coronapas.

Alle arrangementer er lagt op på vor hjemmeside skivelandbosenior.dk og 
alle turene er med først til mølle-princippet. På de længere ture kan vi være 
behjælpelige med at finde løsninger på overnatning, da der er tillæg på 
enkeltværelser.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Kris Thorhauge
Formand

PS! Der er stadig enkelte, som vi ikke har mobil nr. eller mailadresse på 
endnu. Vi vil gerne have det for kommunikationens skyld.

Skiveegnens LandboSenior
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Krolf
Sæsonstart

Tirsdag den 12. april kl. 13.30
på det grønne areal ved

Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive

Kom og vær med og få masser af frisk luft og god motion.

Vi spiller krolf i de naturskønne omgivelser ved Fjordland tirsdage og onsdage efter aftale. 

Krolf er en mellemting mellem golf og kroket og spilles i hold. Samtidig er det en aktivitet, 
hvor alle kan være med, og det giver både motion og hyggeligt samvær. 

Vi kan være alt mellem 5 og 20 
personer hver gang og hygger os 
efterfølgende med vores medbragte 
brød og kaffe.

Kontaktperson: Vagn Pedersen, tlf.: 9758 4153 

Sted: Det grønne areal ved Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive
 
Pris:  Gratis

Tilmelding: Senest den 7. april via hjemmesiden: www.skivelandbosenior.dk eller 
 på tlf.: 9615 3000.

Antal: 5 - 20 personer
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Vesthimmerland
1-dags tur

 Torsdag den 5. maj kl. 8.00
med afgang fra 

Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive

          

Turen køres over Sundstrup til Risgårde, hvor vi holder en lille pause ved udkigstårnet, her er en 
fin udsigt over Risgårde Bredning og til Salling. Herfra til Vilsted Sø hvor vi skal have kaffe og 
rundstykke ved bussen. Vilsted Sø er med sine 450 hektar Nordjyllands næststørste sø efter Lund 
Fjord med sine 491 ha. Vilsted sø blev genskabt i 2005-2006 efter at have været afvandet i mere 
end 100 år.

Herfra køres til Glenholm Vingård, her skal vi på rundvisning i vinmarken og vineri. Turen går nu til
Løgstør, hvor vi holdere en pause ved kanalen, her nyder vi også vores frokostpakker. Der bliver
mulighed for at gå en lille tur langs den flotte kanal. 

Herfra køres mod til Staude Engen i Nibe, her skal vi se, dufte og nyde de mange stauder, blomster, 
buske, rododendron, frugttræer, frugtbuske, træhortensia, aronia buske, og hører om aronia saft, 
aronia the, aronia bær som er ren terapi for ens krop. Vi får kaffe med kage under foredraget. 

Skiveegnens LandboSenior
Turen er arrangeret i samarbejde med Sørens Rejser
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Vi kører til restaurant Skivum Krat, som er idyllisk beliggende i en fredet egeskov i Sønderup Ådal 
imellem Løgstør, Nibe og Aars. Her nyder vi en 2-retters menu. Herfra køres direkte mod Skive.

Kontaktperson: Henning Nielsen, tlf.: 2024 6205

Sted: Afgang kl. 8.00 fra Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive

Pris:  755 kr. pr. person (Sørens Rejser fremsender opkrævning på forhånd)
 
 Prisen er inklusiv følgende:
 Kørsel i 4-stjernet røgfri turistbus
 Kaffe og rundstykke
 Besøg på Vingården med rundsvisning
 Frokostpakke 
 Besøg ved Stauderengen og foredrag om aronia saft
 Eftermiddagskaffe og kage
 2-retters middag på Skivum Krat
 
Tilmelding: Senest 18. april på hjemmesiden: www.skivelandbosenior.dk eller
 på tlf.: 9615 3000.

Antal: Max 54 personer
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Nordtyskland
3-dages tur

Tirsdag den 31. maj kl. 6.00 - Torsdag den 2. juni
med afgang fra

Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive

Program

1. dag - Sylt
Vi mødes kl. 6.00 ved Fjordland i Skive, hvor vi samles op af bussen. Der køres sydpå, undervejs 
holdes der en lille pause hvor vi får kaffe med rundstykke fra bussen, herfra til Rømø hvor vi skal med 
færgen til Sylt, som er den største af de Nordfrisiske Øer. Ved ankomsten til Sylt, stiger den 
dansktalende guide på bussen. 
På rundturen ser og oplever vi den spændende Vadehavs ø fra første parket. Ophold i Westerland, 
med tid til frokost. Derefter fortsætter ø rundturen, i det eventyrlige landskab med interessante 
kontraster lige fra de fineste sandstrande, blomstrende heder og vadehavet. 
Om eftermiddagen kører vi ombord på biltoget, som bringer os til Niebüll. Turen går over den 11 km. 
lange Hindenburgdæmning. Derefter til vores hotel i Bordesholm, hvor vi bliver indkvarteret og spiser 
aftensmad.

Skiveegnens LandboSenior
Turen er arrangeret i samarbejde med Sørens Rejser
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2.dag - Friedrichstadt
Efter morgenmaden køres til Friedrichstadt, her er det som at komme ind i en lille hyggelig hollandsk 
landsby. Den charmerende arkitektur har klare paralleller til det mindre naboland (Holland) i form af 
gavlhuse og kanaler. Vi skal have en ”Grachtenfahrt” (kanalrundfart). Der bliver tid til vi kan slentre i de 
hyggelige gader, og rig lejlighed til at beundre den hyggelige hollandsk inspirerede by. Byen regnes for 
den mest idylliske i hele Schleswig-Holstein. 
Vi fortsætter forbi Tönningen til Eider Sperrwerk. Da Ejderdæmningen blev oprettet, blev der inddæmmet 
cirka 1200 hektar. Dæmningen sikrer et areal på omkring 2000 km2 mod oversvømmelse fra Eiderstedt 
til Rendsborg. 2 gange dagligt strømmer 30 – 40 mio. m3 vand igennem. Der bliver mulighed for at 
komme op og stå på dæmningen. 
Der køres ad andre veje hjem til hotellet. Til aften skal vi have musik og dans efter maden samt fri øl, 
vand og vin i 3 timer på hotellet.

3.dag - Slesvig - Skamlingsbanken
Efter morgenmaden pakkes bussen, turen nordpå køres over Eckenförde til Slesvig, hvor vi besøger 
Holmen, en gammel fiskerbydel i Slesvig, hvor indbyggerne i århundreder har haft deres egne sæder og 
skikke. Betegnelsen Holm er dansk og betyder lille ø. Den idylliske bydel ved Slien var indtil 1933 
omkranset af vand. 
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Vi spiser frokost i Wikingturm på 28. etage med en fantastisk udsigt. Efter frokost kørers forbi A.P. 
Møller skolen og nordpå til Grænsen. 
 
Op igennem Jylland, og ved Christiansfeld drejer vi fra og kører ud til Skamlingsbanken og holder 
pause ved mindesmærkerne. Mest markant er en 46 meter høj støtte stablet op af 25 granitblokke. 
Skamlingsbanken er et smukt naturområde og har gennem mange år været et folkeligt og nationalt 
samlingssted. Vi forsætter til Sunds hvor vi nyder aftensmaden på Søgården. Vi forventer at være 
hjemme i Skive sidst på aftenen.

Kontaktperson: Else-Marie Hedegaard, tlf.: 2396 5377

Sted: Afgang kl. 6.00 fra Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive

Pris:  2.595,- kr. pr. person (Sørens Rejser fremsender opkrævning på forhånd)
 
 Prisen er inklusiv følgende:
 Kørsel i 4-stjernet røgfri turistbus
 2 x hotelovernatninger
 2 x aftensmad
 1 x kaffe og rundstykke ved bussen
 2 x morgenmad
 1 x frokost i Slesvig
 1 x sejltur til Sylt
 1 x togtur fra Sylt
 1 x kanalrundfart i Friedrichstadt
 1 x danseaften m/fri øl, vin og vand i 3 timer samt musik og dans
 1 x aftensmad dag 3
 Udflugter ifølge programmet

Hotel info: Hotel Carstens, Holstenstrasse 23, 24582 Bordesholm, Tyskland. 
 Telefon: 0049 43 22 75 800.
 Hyggeligt hotel, med venlig betjening. Hotellet ligger centralt i byen. Alle 

værelser er med bad/toilet, tv samt telefon. Bemærk: indkvartering på 
gæstehuset, ca. 50 m. fra hotellet må påregnes.

 
Tilmelding: Senest 4. april på hjemmesiden: www.skivelandbosenior.dk eller
 på tlf.: 9615 3000.

Antal: Max 54 personer
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Kør-selv-tur og grillaften
med virksomhedsbesøg hos Toft Care og Washpower

 Onsdag den 15. juni kl. 12.30
Vi mødes hos

Toft Care, Smedevej 1, Harre, 7870 Roslev

Vi mødes hos Toft Care,  Smedevej 1, Harre, 7870 Roslev den 15. juni kl. 12.30.
Peter Toft vil fortælle om produktionen og give en rundvisning i firmaet.

Toft Care er kendt i hele Norden for innovative og smagfulde ernæringsløsninger, baseret på faglig 
integritet forskning og udviklining rettet mod undervægtige/småt-spisende og sportsernæring til 
udholdenhedsatleter.

Efter besøget hos Toft Care kører vi til Washpower på Elmevej 8 i Glyngøre. Forventet ankomst er 
omkring kl. 15.00. Glenn Pedersen, adm. direktør, vil fortælle om huset og produktionen.



11

Skiveegnens LandboSenior

Siden 2013 har Washpower solgt 
automatiske vaskeløsninger til landbrug og 
industri. Washpower blev stiftet af Jakob 
Søndergaard og Glenn Pedersen. 
Det hele startede med ProCleaner X100 
som er en vaskerobot til svinestalde, men 
siden da er der kommet flere produkter til.
Kyllingehusvaskeren P200, Fiskepumpen 
P16 og 2 serier af højtrykspumper.
Washpowers produkter sælges i dag i mere 
end 30 lande, hvoraf  Danmark og USA er de 
største markeder.

Efterfølgende kører vi til Sportspladsen ved 
Harrevig. Kl. 18.00 vil Grillfætter fra Durup 
være klar med en Grillgris med tilbehør.

I tilfælde af dårligt vejr, spiser vi i et telt.

Kontaktperson: Kris Thorhauge, tlf.: 2890 3582 og Hanne Bro, tlf.: 2238 0859

Sted: Vi mødes kl. 12.30 hos Toft Care, Smedevej 1, Harre, 7870 Roslev

Pris:  200 kr. pr. person - betales ved sportspladsen i Harrevig, når vi ankommer 
der til sidst på eftermiddagen.

 Prisen er inklusiv følgende:
 Virksomhedsbesøg
 Grill menu inkl. øl/vand og vin
 Kaffe og sødt
 
Tilmelding: Senest 31. maj via hjemmesiden: www.skivelandbosenior.dk eller  

på tlf.: 9615 3000  
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Fyn
1-dags tur

Onsdag den 10. august kl. 7.00
med afgang fra

Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive

Skiveegnens LandboSenior
Turen er arrangeret i samarbejde med Sørens Rejser

Der køres mod Fyn, med en lille pause undervejs, hvor vi får kaffe, rundstykke ved bussen. Første 
besøg er Ditlevsdal, som er Europas største bisonfarm med mere end 400 bisonokser, her er gårdbutik 
og restaurant. Vi skal på guidet rundtur i prærievogn. Her kører man i prærievogn ud på den nordfynske 
prærie, helt tæt på bisonokserne mens guiden fortæller historien om hvordan bisonokserne endte her. 
Herfra køres til Stige ø, hvor vi nyder vores frokostpakker. 

Vi fortsætter til Hofmansgave, hvor vi får en fortælling om stedet og kan se parken. Godset Hofmansgave 
er i dag en stor moderne agroindustriel virksomhed, som blandt andet dyrker hvede, byg, majs, 
spinatfrø, græsfrø samt juletræer og pyntegrønt. Videre produceres der mælk fra en højtydende 
malkebesætning. Turen fortsætter over Bogense til Båring Mark, hvor vi skal besøge Tvillingegården. 
Her blev tvillingerne Edward og Harald født i 1916 og levede et nøjsomt og tilbagetrukket liv frem til 
deres død i 1995 og 1999. Vi skal høre den spændende historie om brødrene og stedet samt have 
eftermiddagskaffe med hjemmebagte boller og lagkage. Turen går nu hjemad mod Pårup kro, hvor vi 
skal nyde en 2-retters middag. Efter middagen køres mod Skive.
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Kontaktperson: Henning Nielsen, tlf.: 2024 6205

Sted: Afgang fra Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive kl. 7.00.

Pris:  775 kr. pr. person (Sørens Rejser sender opkrævning på forhånd)

 Prisen er inklusiv følgende:
 Kørsel i 4-stjernet røgfri bus
 Kaffe med rundstykke ved bussen
 Entré Hofmansgave Gods og Park samt fortælling om stedet
 Besøg og prærievognstur på Ditlevsdal
 Frokostpakke
 Besøg Tvillinggården med fortælling samt kaffe, bolle og lagkage
 2-retters middag på Pårup Kro 

Tilmelding: Senest 27. juli via hjemmesiden: www.skivelandbosenior.dk eller  
på tlf.: 9615 3000  

Antal: max 54 personer
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Det nordlige Portugal
8-dages tur

Torsdag den 1. september - Torsdag 8. september
med afgang fra

Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive

    Arrangeret i samarbejde med Mols Rejser

Portugals areal er ca. dobbelt så stort som Danmark og indbyggerantallet ca. 10 mio inkl. Madeira og 
Azorerne. Landets storhedstid opstod med søfarerne, der i 1400 og 1500 tallet koloniserede lande 
verden over: Angola og Mozambique, Brasilien, Macao i Kina, fiskestationer ved New Foundland, 
kystbyer i Kina osv. En stor del af verdenshandlen lå i Portugals hænder. Indtægterne var enorme og 
udgifterne ligeså. Da kolonierne faldt, overtog diktator og fascist Salazar styret med en forarmet 
økonomi til følge. Demokrati opnåedes i 1974 og 1986 kom landet med i EF. Landet var ligesom 
Grækenkland i stor krise efter 2008 og modtog en stor hjælpepakke af EU. Emigrationen blandt unge 
er pt meget stor. Fremtiden tegner dog lys for landet: venlige mennesker tager imod overalt, naturen 
står frodig og byerne er smukke med deres mange kolonibygninger. Atlanterhavet leverer friske fisk i 
store mængder, og det gode stille liv leves. Portugal er et dejligt turistmål. Denne rejse går til det 
nordligste Portugal omkring Porto, også kaldt Minho regionen – Portugals arbejdsomme hjørne og 
nationens ”vugge”.

Program

Dag 1: Udrejse 
Opsamlingsbus til Billund Lufthavn. Afgang med fly midt på dagen, en mellemlanding og ankomst til 
Porto Lufthavn sidst på eftermiddagen. Kørsel til hotellet, der ligger ca 40 minutters kørsel nord for 
Porto. Middag på hotellet. Hotellet ligger med panoramaudsigt til det store og kraftfulde Atlanterhav. Det 
eneste, der adskiller hotellet fra stranden er en træbeklædt strandpromenade (en del af pilgrimsruten 
til Santiago de Compostela i Spanien), der lokker til spadsereture i den friske luft. Hotellet ligger dejligt 
ugeneret mellem grøntsagsmarker og natur. Afstand til små caféer er ca 500 m. Hotellet har et 
uopvarmet poolområde og gode fællesområder både ude og inde.

Dag 2: Guimares og Bom Jesus 
Morgenmad på hotellet. Gennem frodige grøntsagmarker og små marker med vin kører vi den korte vej 
til middelalderbyen Guimaraes (UNESCO), også kaldt Portugals vugge. Her gjorde grev Afonso 
Henriques starten af 1100-tallet sig fri af de spanske lensherrer. De næste 20 år kæmpede han mod 
muslimske maurere syd for Guimares – og som han vandt land opstod Portugal, navngivet efter hans 
oprindelige grevskab. Guimares blev dengang landets første hovedstad. Vi får et indtryk af den 
historiske bydel efterfulgt af frokost. Ved Bom Jesus nær Braga tager vi den stejle tandhjulsbane op til 
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kirken med den utrolig smukke trappe i barokstil med kapeller, fontæner, fantasifulde skulpturer og 
stram symmetri – en fremstilling af Via Dolorosa. Herefter hjemkørsel til hotellet og tid til afslapning før 
middagen. 

Dag 3: Porto 
Portugals næststørste by Porto (ca 1,3 mio indb.) er en livlig by med store smukke bygninger, 
kakkelbeklædte huse i fantastiske mønstre og farver samt smalle gyder. Bytur i bus og især til fods til 
en række seværdigheder i den historiske bymidte (UNESCO), bl.a. San Francisco-kirken, Rådhuset, 
de karakteristiske azulejos (kakkelbilleder) på bygningerne, de smalle gader i Ribeira kvarteret ved 
Dourofloden mv. Fælles frokost midt på dagen. Porto har altid haft en stærk og dygtig borgerstand, der 
begav sig af med handel – nu til dags tekstil-, sko- og fiskekonserves. I søfarertiden var det skibsbygning 
og proviantering og frem mod omkring 1900 byggede storkøbmændene den imponerende børs 
”Palacio da Bolsa”, som vi besøger med lokalguide. Middag på hotellet. 
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Dag 4: Heldagstur til Douro-dalen 
Portvinssmagning I dag skal den smukke brede Douro-dal opleves. Druerne til portvinen dyrkes langt 
oppe ad Douro-floden. Her står vinstokkene på smalle terrasser med rødderne i skifer. Portvinen opstod 
ved en tilfældighed, da man gerne ville fragte god vin til bla. England. For at vinen ikke skulle overgære 
stoppede man gæringen ved at tilsætte druesprit – og portvinen var en realitet. Vi kører langs Douro-
flodens bredder til Pinhao. Frokost i Pinhao. Vi kører herefter en smuk vej gennem bjergene og 
vinmarkerne til herregården Mateus – kendt fra de dråbeformede vinflasker. Vi oplever den smukke 
barokhave. Lige overfor får vi en introduktion til portvin inkl smagsprøver. Hjemkørsel og middag.

Dag 5: Vila Nova da Gaia - fri eftermiddag 
Vila do Conde Vi kører til bydelen Vila Nova da Gaia på den sydlige brink af Douro floden i Porto. Her 
ligger de mange kendte portvinshuse. Formiddag med flere muligheder: Man kan sammen med 
rejselederen spadsere over broen Dom Luis 1, der med sine to bildæk og smukke jernkonstruktion er 
ikonisk for Porto. Eller man kan besøge et portvinshus og smage mere portvin. Man kan shoppe – eller 
blot nyde formidagskaffen med udsigten med gamle portvinsbåde, havnefronten og floden. Frokost. 
Eftermiddagen er til egen disposition. Man kan fx gå en tur på caminoen, nyde hotellet eller køre med 
til nabobyen Vila do Conde. Middag på hotellet. 
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Dag 6: Bjergene, vingård med vinho verde 
I grænselandet op mod Spanien ligger nationalparken Penada-Geres. Denne dags køretur bringer os 
gennem meget natursmukke områder med høje bjerge, dybe dale, små byer med stenhuse og utallige 
vinpergolaer. Vi fordeles i minibusser, så vi kan køre på de mindre veje og nyde det fantastiske 
landskab. Og måske er vi heldige at se de brune køer med store horn, som går rundt i området. I 
bjergbyen Soajo gør vi stop og ser flere af de traditionelle majskamre bygget af granit – et ejendommeligt 
syn. Frokost på restaurant. Senere besøger vi en vingård, der producerer vinho verde, den lokale friske, 
boblende vintype, der drikkes allerede første år og kun produceres i dette område. Smagsprøver. 
Middag på hotellet.

Dag 7: Grøntsagsbonde, tanghøst. Viana do Castello 
Denne formiddag skal vi besøge et af de små grønsagslandbrug, der ligger lige omkring hotellet. Et 
dejligt møde med den lokale befolkning, som lykkes med at dyrke grønsager klods op ad Atlanterhavet 
i små drivhuse og på friland. Grønsagerne gødes bl.a. med tang fra havet – og en anden lokal 
landmand demonstrerer hvordan tangen indsamles og håndteres. Herefter udflugt nordpå til kystbyen 
Viana do Castello; en by ved Lima flodens udmunding med både gamle kvarterer og helt moderne 
arkitektur. Over byen ligger kirken Santa Luzia, bygget for kun 80 år. Herfra er der en fantastisk udsigt. 
God frokostbuffet på et arkitektonisk moderne hotel. Hjemkomst til hotellet midt på efterniddagen. 
Afslutnings-middag på hotellet med aperitif, portugisiske specialiteter og musik. 
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Dag 8: Hjemrejse 
Morgenmad og udtjek. Med fly retur til Danmark. Herefter kørsel til Fjordland i Skive, mange gode 
oplevelser rigere.

Anbefaling vedr. COVID-19:
Vi anbefaler, at man er færdigvaccineret mod corona. Ikke-vaccinerede er velkommen, men skal selv 
sørge for at indfri relaterede krav. I tilfælde af aflysning af rejsen returneres det indbetalte beløb.

Hotel: 
Hotel Estalagem Santo André ligger nord for badebyen Povoa de Varzim helt ud til Atlanterhavet. 
Udendørs pool. Alle værelser med eget bad, toilet, tv, safetybox. Værelser af uens indretning. Gode 
fællesarealer både ude og inde. Restaurant med panoramaudsigt til havet. Bar.
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Kontaktperson: Kris Thorhauge, tlf.: 2890 3582

Sted: Afgang om formiddagen 1. september fra Fjordland, Resenvej 85, Skive

Pris:  10.990 kr. pr. person i dobbeltværelse - Enkeltværelsestillæg: 1.075 kr.

 Prisen er inklusiv følgende:
 Opsamlingsbus i DK til lufthavn t/rt
 Fly Billund-Porto t/rt, en mellemlanding
 7 nætter på Hotel Estalagem Santo André
 Dansk rejseleder og tolk, er med hele turen fra DK t/rt
 Alle udflugter og besøg
 Bus i Portugal inkl. vejafgifter og parkering alle dage
 Minibus i bjergene
 Skatter, afgifter og bidrag til Rejsegaranti fonden samt EU Ansvarsforsikring
 Fuld forplejning i Portugal:
 7 x middagsbuffet inkl. 1/4 vin hver aften
 Sidste aften: aperitif, potugisiske specialiteter og musik
 6 x gode frokoster på caféer
 7 x morgenbuffet på hotellet
 Entré og rundvisning:
 Billet til tandhjulsbane Bom Jesus
 Entré og rundvisning Børsen
 Entré Katedral San Francisco
 Fortælling om portvin og prøvesmagning
 Entré til haven ved Mateus Herregården
 Rundvisning og prøvesmagning vingård, vinho verde
 Lokal grøntsagsbonde inkl. tolk
 Lokal bonde fortæller om tanghøst inkl. tolk
 Lokalguide i bjergene
 Ikke inkluderet:
 Øvrige drikkevarer og måltider, drikkepenge (beregn ca. 20-25€ pr. per-

son), turistskat ca. 1€ pr. person/nat og private forsikringer.
 
Tilmelding: Senest 1. april 2022 direkte til Mols Rejser på tlf.: 7587 1212 eller på 

info@molsrejser.dk efter først til mølle princippet.
 Alle får tilsendt bekræftelse og faktura kort efter tilmelding

Fysik: De historiske bykerner har ujævn flisebelægning og er bakkede. Derfor 
skal man være godt til bens og kunne følge med i almindeligt gruppe-
tempo. En pejling er, at man hjemme kan gå ca. 2 km i alm. spadsere 
tempo og kan gå op ad trapper til 1. sal. Man skal være helt selvhjulpen.
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Bestyrelsens sammensætning

Formand
Kris Thorhauge  Tlf.: 2890 3582
  kris@thorhauge.nu

Næstformand
Henning Nielsen Tlf.: 2024 6205
  anhen@energimail.dk

Else-Marie Hedegaard Tlf.: 2396 5377
  kemhedegaard@hotmail.dk

Birgit Bak  Tlf.: 7175 0150
  svendaagebak@gmail.com

Hanne Bro  Tlf.: 2238 0859
  sandalbro@gmail.com

Sekretariat
Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive Tlf.: 9615 3000

Zenia Jacobsen  Direkte tlf.: 9615 3018 
  zja@fjordland.dk


