
1

Vinterprogram 
2021/2022

Skiveegnens LandboSenior

skive@landbosenior.dk • 9615 3000 • www.skivelandbosenior.dk



Vinterprogram 2021/2022
Kære medlemmer i Skiveegnens LandboSenior.

Et nyt vinterprogram er nu klar, med en del fra sidste års vinterprogram. I 2020 
var alt jo nedlukket.
Men nu er vi næsten alle vaccineret og tror ikke, der kan blive problemer i den 
retning fremad rettet.
Som sædvanlig modtager I to eksemplarer, hvor I meget gerne må forære det 
ene eksemplar til venner og/eller bekendte.
Vi håber, at I vil deltage i mange af de kommende aktiviteter.

Vi starter sæsonen med af følge Familien på Farten rundt i Afrika.
Vores samarbejde med Salling Bank og LOF Skive om et fælles foredrag 
fortsætter også i denne sæson. Til orientering kan vi oplyse, at vi endelig 
kan byde velkommen til Ulf Pilgaard, som vil give os et udpluk af hans liv.  
HUSK ændret dato. Da vi desværre havde en fejl i datoen i sommerprogrammet.
Julefrokosten vil Slagtermesterinden stå for og hun vil lave en fantastisk buffet 
og derefter vil der være sang og julehygge.
Knud Erik Mark vil komme og fortælle om sin mormor, der fik 19 børn og 
havde tid til en enorm livskvalitet.
I den kolde februar skal vi en tur til Hancock og smage på den lokale øl.
I marts slutter vi vinterprogrammet af med generalforsamling og fortælling fra 
tidligere politibetjent Jørgen Breum Hansen.

HUSK:
Programmet findes også på vores hjemmeside www.skivelandbosenior.dk
Vi håber, at alle får et dejligt efterår og vinter.

På bestyrelsens vegne
Kris Thorhauge 
Formand

Skiveegnens LandboSenior
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Familien på farten i Afrika
Rejseforedrag

Fredag den 8. oktober 2021 kl. 14.00
hos

Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive

To eventyrlystne mennesker  Anne Grethe og Helge 
vil komme og fortælle et spændende foredrag fra 
deres tur rundt i Sydafrika, Namibia, Botswana, 
Zimbabwe, Lesotho og Swaziland. På deres 
levende og underholdende måde, vil de med ord og 
billeder føre os rundt i deres rejse, som varede 4 
måneder. De kørte 22.000 km. og det var fortryllende 
og forunderligt. Med billeder har de bygget et 
foredrag op, som viser stor kærlighed for livet i det 
sydlige Afrika, og ikke bare om betagende natur, 
eksotiske dyr og farverige mennesker, men også en 
historie om fem sydafrikanske politifolk, som brugte 
en hel arbejdsdag på at sikre, at to pensionister i en 
havareret dansk bil ikke led overlast. Og en historie 
om en idyllisk storvask, hvor fire mødre med 
samme ægtemand hyggede sig ved et vandhul i 
den namibiske ørken med deres 27 børn. Og om en 
ranger i Botswana, der skældte ud på naive 
danskere, der ikke troede på, at de blev spist af en 
løve, hvis de forlod bilen. Og meget meget mere... 

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

Sted: Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive

Pris:  80 kr.

Tilmelding: Senest 24. september via hjemmesiden: www.skivelandbosenior.dk eller  
på tlf.: 9615 3000  
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Kontaktperson: Kris Thorhauge, tlf.: 2890 3582

Sted: Skive Theater, Teaterpladsen 10, 7800 Skive

Pris:  100 kr.

Tilmelding: Arrangementet er udsolgt. Vil du på venteliste, så kontakt sekretariatet på 
tlf.: 9615 3000  

Mit liv som Ulf
Foredrag af Ulf Pilgaard

Torsdag den 4. november 2021 kl. 19.00
i

Skive Theater, Teaterpladsen 10, 7800 Skive

Glæd jer til et fantastisk foredrag med Ulf Pilgaard, 
hvor mere end 50 års sjov, revy og teater bliver sat 
sammen.
Ulf Pilgaard fortæller nu endelig, efter mere end 50 
år med hovedroller på landets teater- og revyscener, 
i radio samt i tv-serier og film, hele historien om 
sin enestående karriere. Tag med Ulf på en rejse 
tilbage til gennembruddet på ABC Teatret, de 
mange forskellige roller på teatrene og de mere end 
30 år i Cirkusrevyen.
 
I dette foredrag giver Ulf Pilgaard også os et 
unikt indblik i de store personligheder, som han 
arbejder og har arbejdet sammen med blandt andet 
Dirch Passer, Preben Kaas, Morten Grunwald, 
Claus Ryskjær og Lisbet Dahl. Det hele serveret 
i en humoristisk og overraskende fortælling om 
opvæksten i et præstehjem og med sjove anekdoter 
fra skuespillerverdenen samt tankevækkende 
historier om at finde sin egen plads i livet.

    Arrangeret i samarbejde med    
    Salling Bank og LOF Skive

Vær OBS 
på datoen
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Årets julefrokost afholdes igen hos Fjordland i 
Skive. I år med underholdning af Anna Lise Bach, 
som vil læse en kort julehistorie op for os, derefter 
vil der være musikalsk underholdning med Anna 
Nørgaard som spiller klaver.

Maden leveres igen i år af Slagtermesterinden i 
Balling, som sørger for at vi får en lækker 
julefrokostbuffet. 

Vi håber, at vi får en hyggelig eftermiddag sammen.

Julefrokost
med underholdning

Fredag den 26. november 2021 kl. 13.00
hos

Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive

Kontaktperson: Else-Marie Hedegaard, tlf.: 2396 5377 og Birgit Bak, tlf.: 7175 0150

Sted: Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive

Pris:  250,- inkl. 2 genstande (f.eks. 1 øl og 1 snaps)

Tilmelding: Senest 12. november via hjemmesiden: www.skivelandbosenior.dk eller  
på tlf.: 9615 3000 
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Kontaktperson: Henning Nielsen, tlf.: 2024 6205

Sted: Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive

Pris:  80 kr.

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

Knud Erik Mark
Foredrag

Fredag den 21. januar 2022 kl. 14.00
hos

Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive

Knud Erik Mark er fhv. direktør på Landbogården i 
Viborg. Han er tildelt titlen som Æresbonde i Viborg 
Amts Landøkonomiske Forening.

Knud Erik kommer med foredraget om hans mormor 
Helene (1903-1998) mor til 19 børn. Det er jo en 
enorm præstation i sig selv, at føde og opfostre så 
mange børn.

Men det sublime i Helenes tilfælde var, at dette 
skete under meget svære, sociale og økonomiske 
forhold, og at hun i de svære faser i sit liv altid 
udviste gode og værdifulde menneskelige 
egenskaber overfor sine medmennesker. Foredraget 
rører således ved nogle helt fundamentale 
livsværdier for os alle.
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Hancock Bryggerierne
Virksomhedsbesøg

Onsdag den 2. februar 2022 kl. 9.30-12.00 og 
Onsdag den 9. februar 2022 kl. 9.30-12.00

hos
Hancock Bryggerierne, Humlevej 32, 7800 Skive

Vi skal på besøg hos Hancock Bryggerierne, det lokale bryggeri i Skive, som har rødder helt tilbage til 
1800-tallet, hvor A.P. Lorentzen startede med en lille hjemmeproduktion af hvidtøl. I dag er bryggeriet 
omdannet til et aktieselskab og det er Peter Strange Nielsen, der har overtaget Hancock efter sin far Fritz E. 
Strange Nielsen, som overtog Hancock i 1985 efter sin far Erling Strange Nielsen - Erling var bl.a. med til at 
udvikle øllen, der idag er kendt som ”Old Gambrinus Beer”. Familien Strange Nielsen opfandt i 1974 Sport 
Cola, som er blevet en kæmpe succes.
Hos Hancock Bryggerierne sætter man kvalitet frem for kvantitet. Det er filosofien bag deres produkter og bl.a. 
derfor brygges der stadig efter de gamle metoder. Deres produkter er alle brygget med den dybeste respekt 
for de naturlige processer, der ligger til grund for ølbrygning. Derfor tilsættes der ikke industrielt fremstillede 
enzymer m.v. for at hjælpe naturen på vej.
Rundvisningen tager ca. en time, hvor vi følger øllets vej gennem bryghus og tapperi. Herefter er der 
smagsprøver i den hyggelige kælder. OBS: Der er MANGE trapper på bryggeriet.

Kontaktperson: Hanne Bro, tlf.: 2238 0859

Sted: Hancock Bryggerierne, Humlevej 32, 7800 Skive

Pris:  Gratis

Tilmelding: Senest 19. januar via hjemmesiden: www.skivelandbosenior.dk eller  
på tlf.: 9615 3000  
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Generalforsamling
med efterfølgende foredrag

Fredag den 4. marts 2022 kl. 14.00
hos

Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive

Fredag den 4. marts 2022 afholdes der ordinær 
generalforsamling i Skiveegnens LandboSenior. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved 
traktementet: Boller med pålæg samt kaffe og 
lagkage. 

Herefter vil der være foredrag af Jørgen Breum 
Hansen, som har arbejdet i Københavns Uropatrulje. 
Han har været udlånt til andre specialafdelinger 
i Københavns Politi, hvor han var med i en stor 
narkoefterforskning, for derefter at komme til Skive 
Politi, hvor alting var mere roligt og hvor han blandt 
andet kørte patrulje. Efter mange år hos Skive Politi 
endte han som landbetjent i Vestsalling, et job som 
han blev utroligt glad for, men som selvfølgelig var 
en kæmpe kontrast i forhold til arbejdet i København.
Jørgen vil fortælle anekdoter om et spændende 
arbejdsliv i Dansk Politi fra Vestebro til Vestsalling.

Kontaktperson: Kris Thorhauge, tlf.: 2890 3582

Sted: Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive

Pris:  Foreningen er vært

Tilmelding: Senest 18. februar via hjemmesiden: www.skivelandbosenior.dk eller  
på tlf.: 9615 3000  
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Tag med Landsforeningen LandboSenior på tur 
Læs mere på www.landbosenior.dk

19. - 29. august 2022

9. - 19. september 2022
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Tag med Landsforeningen LandboSenior på tur 
Læs mere på www.landbosenior.dk
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Bestyrelsens sammensætning

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

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

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

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

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

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

Zenia Jacobsen  Direkte tlf.: 9615 3018 
  zja@landbo-limfjord.dk


