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Efterårsprogram 2021
- andet halvår

Det sidste års tid har været hårdt for rigtig mange, men det ser nu ud til, at Covid-19 er 
på retræte. Mange er blevet vaccineret, så nu satser vi på, at vi kan få gang i vore akti-
viteter igen. Vi fornemmer, at mange savner fællesskabet og at kunne mødes til spæn-
dende arrangementer UDEN de skrappe restriktioner. Der er dog ingen, der kender 
morgendagen, men som det ser ud nu, vil alle restriktioner i forbindelse med Covid-19 
blive udfaset hen over de kommende måneder. Men da epidemien stadig er her, kan vi 
kun opfordre til, at vore medlemmer følger med i medierne omkring foranstaltningerne. 
Og husk stadig de gode råd om smitteforebyggelse, som vi alle har lært at kende i løbet 
af epidemien. Vi har jo set, at det mindsker risikoen for andre sygdomme som f.eks. alm. 
influenza.

Du sidder nu med Morsø Landboseniorklubs efterårsprogram 2021. Vi håber, at du vil 
tage godt imod programmet, og kender du nogen potentielle nye medlemmer, er de 
også velkommen. Prisen er 150 kr. pr. år.

Orientering til medlemmer
Orientering til vore medlemmer vil fortsat ske med udsendelse af vores trykte program 
til alle. Samtidig tilstræber vi at få registreret flest mulige mailadresser, så flere også kan 
orienteres ad denne vej. I kan meddele jeres mail til morsoelandbosenior@hotmail.dk.

Personalenyt
Morsø Landboseniorklubs sekretær, Jens L. Hansen, har valgt at gå på ”pension”. Vi vil 
gerne takke Jens for al den energi, flid og altid gode humør, som han har bidraget med 
til klubbens virke igennem alle årene. Metha Poulsen, Sdr. Dråby, overtager sekretær-
posten og kan kontaktes på morsoelandbosenior@hotmail.dk eller tlf. 22110685.

Ligeledes har klubbens kasserer Karl Bendsen ønsket at stoppe som kasserer. Kasse-
rerposten er overdraget til Johannes Sandal, Tæbring, med virkning fra den kommende 
generalforsamling. Bestyrelsen vil gerne takke Karl for sit store engagement og arbejde 
som kasserer i klubben gennem mange år. 

Vel mødt til et forhåbentlig coronafrit efterår!
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Bowling
Start onsdag d. 29. september 2021

Bowling i Thisted hver onsdag i ulige uger fra kl. 14.00-15.00.
Med hyggeligt samvær og kaffe.

Sted:  Bowl’n Fun, Kirkegårdsvej 6, 7700  Thisted
Tilmelding: Til Gudrun Kristensen, tlf. 6154 5895.
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Generalforsamling
(med efterfølgende foredrag v/Erik Lindsø)

Onsdag d. 11. august 2021 kl. 19.30

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Beretning v/formanden
3. Regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og revisorer
6. Evt.

Efter generalforsamlingen foredrag ved Erik Lindsø:
”Livet er i det mindste en historie værd - kunsten at fortælle om livet”

Erik Lindsø er en efterspurgt foredragsholder og fortæller. Med muntre historier og hu-
morens bid sætter han tilværelsen under lup. Han har været højskoleforstander på Rød-
ding Højskole, programmedarbejder ved Danmarks Radio samt udgivet flere bøger.

”Når livet leves, erfares det - når livet elskes, forklares det,” siger Erik Lindsø, der mener, 
at livshistorien er dér, hvor vi har en mulighed for en forklaring på vores liv.

Sted:  t’bords/KFUM, Skovgade 17, 7900  Nykøbing Mors
Pris:  Gratis
Tilmelding: Senest fredag d. 6. august på tlf. 96153000 eller på 
   mail@landbo-limfjord.dk
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Hvad Thy også byder på...
(1-dags udflugt i fælles bus)

Onsdag d. 18. august 2021 kl. 9.00

Kl. 09.00:  Afgang fra det gl. landbrugscenter i Nykøbing i fælles bus

Kl. 10.00:   Rundtur og fortælling om Hanstholm Havn v/Svend Heiselberg

Kl. 11.30:  Frokost på Hotel Hanstholm

Kl. 13.30:  Besøg i det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild

Kl. 15.00:  Mie Buus, NaturmadThy stiger på bussen og fortæller om sandflugt og 
   nationalparken på turen over Ræhr til Tved Kirke og Tved Plantage. Kort 
   gåtur, vi kigger på ”naturens spisekammer” og indtager kaffe/kage på 
   bålpladsen tæt ved kirken. Derfra går turen videre til Vandet Sø og 
   Vilsbøl Plantage, hvor Mie vil fortælle om skovrejsning i forbindelse med 
   plantagen. Vi kører videre til Vorupør med kort stop ved kirken og 
   fortælling om Indre Mission og fiskeriet. Derefter kører vi ned til 
   Landingspladsen, hvor man kan se det nye nationalparkcenter. 

Kl. 17.30:  Turen går hjemad

Sted:  P-pladsen, Ringvejen 63, 7900  Nykøbing Mors
Pris:  350,- kr. incl. frokost incl.1 øl/vand og eftermiddagskaffe/kage
Tilmelding: Senest fredag d. 6. august på tlf. 96153000 eller på 
   mail@landbo-limfjord.dk
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Tur til Sdr. Jylland
(3-dags tur i fælles bus)

Tirsdag d. 7. september - 9. september 2021 

Kl. 07.30:  Afgang fra Rutebilstationen, Nykøbing Mors

Kl. 10.00:  Pause v/Skærup Vest (buskaffe m/rundstk.)

Kl. 11.00:  Genforenings- og grænsemuseet, Christiansfeld - foredag og rundvisning

Kl. 12.45:  Frokost, Frederikshøj Kro

Kl. 14.30:  Knivsbjerg - det tyske mindretals mødested. Formand for Bund 
   Deutscher Nordschleswiger Hinrich Jürgensen fortæller

Kl. 18.15:  Sejltur (over v/Ballebro)

Kl. 18.45:  Middag og overnatning i Nordborg

Tur til Sdr. Jylland - dag 2
Kl. 08.00:  Morgenbuffet

Kl. 10.00:  Sønderborg Slot - rundvisning

Kl. 12.30:  Frokost på Colosseum
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Kl. 13.30:  Afgang til Gråsten Slot. Slotshaven og køkkenhaven på egen hånd.

Kl. 17.30:  Ankomst til Hotel Scandic, Sønderborg

Kl. 18.30:  Middag + fortælling om folkene bag genforeningen v/tidl. generalkonsul   
   Henrik Becker-Christensen

Tur til Sdr. Jylland - dag 3
Kl. 07.30:  Morgenbuffet

Kl. 09.00:  Afgang fra Sønderborg

Kl. 12.00:  Frokost, Løgumkloster Højskole

Kl. 13.30:  Russisk krigsfangekirkegård. Fortælling og rundvisning v/tidl. formand   
   for Grænseforeningen, Jens Andresen

Kl. 16.00:  Besøg på rødding Højskole. Fortælling og rundvisning v/Jørgen Bruun   
   Christensen

kl. 19.00:  Aftensmad på Sdr. Omme Kro

Sted:  Rutebilstationen Nykøbing Mors
Pris:  3.000 kr. pr. prs.
Tilmelding: Senest tirsdag d. 24. august på tlf. 96153000 eller på 
   mail@landbo-limfjord.dk
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Høstfest

Torsdag d. 7. oktober 2021 kl. 18.00

Som sædvanlig afholdes fest på Feggesund Kro med god festmad og hyggelig musik.

Særskilt indbydelse udsendes senere. Men sæt gerne et fedt X i kalenderen allerede 
nu.

Sted:  Feggesund Kro, Feggesundvej 81, 7900  Nykøbing Mors
Pris:  (meldes senere)
Tilmelding: (meldes senere)
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”Mit liv i landbrugets tjeneste og derefter”
(foredrag v/ Peter Gæmelke)

Onsdag d. 24. november 2021 kl. 19.30

Peter Gæmelke blev etableret som selvstændig landmand i 1983. Valgt som 2. vicefor-
mand i De Danske Landboforeninger i 1991, valgt som Formand for De Danske Land-
boforeninger og præsident for Landbrugsrådet i 1995. Atter ordinær landmand fra 2010, 
men siden 2011 også formand for Danske Spil og medlem af en lang række tunge be-
styrelser.

Den jyske erhvervsmands styrker er bl.a. at han er en meget vidende, tænksom, alsidig, 
rummelig og energisk person med en god portion charme. 

Kom og hør om Peters liv i landbrugets tjeneste og derefter.

Sted:  t’bords, Skovgade 17, 7900  Nykøbing Mors
Pris:  100 kr. pr. person
Tilmelding: Senest onsdag d. 17. november 2021 på tlf. 96153000 eller på 
   mail@landbo-limfjord.dk
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Julefrokost
(på Øst Vildsund Færgekro)

Onsdag d. 8. december 2021 kl. 18.00

Nærmere program og aftenens menu kommer senere. Men sæt allerede x i kalenderen 
nu.

Hvis man ønsker at være med i bus fra buspladsen ved havnen i Nykøbing Mors kl. 
17.15, kan man tilmelde sig dette ved samme lejlighed.

Sted:  Øst Vildsund Færgekro, Sundbyvej 238, 7950  Erslev
Pris:  200 kr. pr. person
Tilmelding: Senest tirsdag d. 30. november 2021 på tlf. 96153000 eller på 
   mail@landbo-limfjord.dk
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Bestyrelsen
     Hans Jørgen Jakobsen, formand
     Skolebakken 64
     7950  Erslev
     sdrkirk@gmail.com
     Tlf. 9774 6012 / 3097 5012

     Ellen Frøkjær, næstformand
     Vesterhaven 6
     7950  Erslev
     Tlf. 9774 0024

     Karl Bendsen, kasserer
     Bredgade 36, Glyngøre
     7870  Roslev
     Tlf. 9774 4083

     Ida Iversen
     Østerbakken 11
     7980  Vils
     Tlf. 4030 5499

     Gudrun Kristensen
     Rolstrupparken 146
     7900  Nykøbing Mors
     Tlf. 6154 5895

     

     Metha Poulsen, sekretær
     Bakkevænget 11
     7900  Nykøbing Mors
     morsoelandbosenior@hotmail.dk    
     Tlf. 9775 1382 / 2211 0685
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