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Bemærk, at vi som forsøg har flyttet nogle af arrangementerne til Café Holmen på 
Havnen i Nykøbing Mors. Dette for at prøve noget nyt, men her er også bedre parke-
ringsmuligheder. Så vi håber, at I vil tage godt imod flytningen.
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Forord
Efterårsprogram 2022 - andet halvår

Corona er ikke længere kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, og alle restrikti-
oner på kultur- og fritidsområdet er ophævet. Lad os håbe, det fortsætter året ud. Vi har 
lagt et corona-frit program, men ingen kender morgendagen, så vi kan kun opfordre til, 
at vore medlemmer følger med i medierne omkring evt. foranstaltninger, hvis vi skulle 
blive ramt igen. Desværre oplever vi andre ting, som spiller ind på hverdagen. Krigen 
i Ukraine har f.eks. sat sig dybe spor med bl.a. prisstigninger på benzin og fødevarer 
- og svækker væksten i dansk økonomi. Og vi skal nok forberede os på, at det ikke er 
overstået lige med det samme. Samtidigt har vi fundet ud af, at der IGEN er noget, der 
hedder DEM og OS.

Men du sidder nu med Morsø LandboSeniorklubs efterårsprogram 2022. Vi håber, at du 
vil tage godt imod programmet, og kender du nogen potentielle nye medlemmer, er de 
meget velkommen. I Morsø LandboSeniorklub er der ikke noget, der hedder DEM og 
OS - her er kun VI. Og jo flere VI er - jo sjovere er det. Så prik dine naboer på skulderen 
og spørg, om de ikke kunne tænke sig at være med. Prisen er 150 kr. pr. år/prs.

OBS...VIGTIGT...OBS

Tilmelding og MobilePay
Vi har valgt at prøve at flytte vore tilmeldinger fra Fjordland til foreningens kasserer, 
Johannes Sandal. Tilmelding kan ske samtidig med indbetaling af pris for det pågælden-
de arrangement. Overføres beløbet til konto 9100 1025826090 eller MobilePay 202513 
med angivelse af navn og dato for arrangementet og antal personer, så er du/I tilmeldt 
det pågældende arrangement. Tilmelding kan også ske på tlf. 2179 2160 eller på mail 
til Johannes Sandal på: johsan13@gmail.com. Du får en bekræftelse, når du er tilmeldt.

Facebook
Morsø LandboSenior er også kommet på Facebook. Søg på Morsø LandboSeniorklub, 
og I må meget gerne ”synes godt om” og dele opslag, da det er en nem og hurtigt måde 
at komme ud til medlemmer og evt. kommende medlemmer.
   
Vel mødt til et forhåbentlig coronafrit efterår!
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Vestermølle, Bunkerne og Art Expo
(busudflugt til Skanderborg)

Onsdag d. 24. august 2022 kl. 07.30

Program:
kl. 07.30 Afgang fra gl. Landbrugscenter, Ringvejen 63, Nykb. M. i bus.
kl. 09.00 Kaffepause.
kl. 10.00 Ankomst Vestermølle - 2 timers guidet rundvisning.
kl. 12.00 Frokost i Restaurant Vestermølle.
kl. 13.00 Afgang Vestermølle.
kl. 13.30 Ankomst Skanderborg Bunkerne, introduktion og udstilling.
kl. 15.00 Afgang Bunkerne.
kl. 15.30 Ankomst Galleri Art Expo, fortælling v/galleriejer Sarah Høi.
  (kaffe)
kl. 17.00 Afgang Art Expo.
kl. 19.00 Forventet hjemkomst Nykøbing Mors.

En fornøjelig dag fuld af oplevelser for alle sanser. 

Vi starter ved Vestermølle med rundvisning og fortælling om stedet, der for 40 millioner 
kroner siden var ruin, men i dag et Kultur- og Oplevelsescenter. På den guidede rundvis-
ning vil vi komme omkring Vestermølles historie og karakteristiske, nyrenoverede byg-
ninger, bl.a. Møllehuset, Laden og Riddersalen samt vildtbanestenen og stødhæverten. 
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Sted:  Mødested v/gl. landbrugscenter, Ringvejen 63, 7900 Nykb. Mors.
Pris:  600,- kr. incl. bus, rundvisninger/entré og forplejning.
Tilmelding: Senest onsdag d. 10. august ved at overføre beløbet til konto 9100
    1025826090 eller MobilePay 202513. Husk navn, arrangementsdato og  
   antal personer. Eller på tlf. 2179 2160 eller mail: johsan13@gmail.com.

Frokosten foregår på Restaurant Vestermølle, der henter sin inspiration til maden i det 
nordiske køkken, hvor årstidens friske råvarer er omdrejningspunktet.

Efter frokosten kører vi til Skanderborg Dyrehave, hvor tyskerne brugte området som 
dansk hovedkvarter for Luftwaffe i 1944-1945. Mange af sporene kan stadig ses i form 
af branddamme, flade rydninger, hvor der har stået barakker og naturligvis bunkerne. 
Fra 1945-1946 var der desuden tysk flygtningelejr i området. Udstillingerne fortæller om 
2. verdenskrig i både lokalt, nationalt og internationalt perspektiv, herunder tyskerne i 
Dyrehaven, modstandskampen og dagligdagen i Danmark.

Eftermiddagen slutter på Galleri Art Expo, hvor vi skal høre lidt om gallerilivet v/galle-
riejer og stifter Sarah Høi. Her er både malerier, skulpturer og kunsttryk m.m. Galleri Art 
Expo er ét af Danmarks største gallerier med 9 udstillingsrum og 72 danske kunstnere 
tilknyttet. Galleriet ligger ned til Stilling/Solbjerg Sø, og alt afhængig af vejret kan vi slut-
te af med en gåtur i det skønne område inden busturen hjem. Og selvfølgelig får vi også 
vor eftermiddagskaffe - enten på Galleriet eller ved søen.



25 år1997-2022
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 Jubilæums- og høstfest
(Morsø LandboSeniorklub har 25 års jubilæum)

Torsdag d. 29. september 2022 kl. 18.00

Morsø Landboseniorklub kan i 2022 fejre 25 års jubilæum, dette fejres med en kom-
bineret jubilæums- og høstfest på Feggesund Kro med musik, sang og underholdning.

Kl. 18.00  Velkomst ved formand Hans Jørgen Jakobsen.
Kl. 18.45  Underholdning - et musikalsk indslag.
Kl. 20.00  Festtale ved borgmester Hans Ejner Bertelsen.
Kl. 21.30  Gerhard Mark spiller op til dans.
Kl. 23.30  Natmad.
Kl. 24.00  Godnat - musikken spiller sidste nummer.  

Sted:  Feggesund Kro, Feggesundvej 81, 7900 Nykøbing Mors.
Pris:  400 kr. incl. 1 glas pr. prs.
Tilmelding: Senest fredag d. 23. september ved at overføre beløbet til konto 9100
    1025826090 eller MobilePay 202513. Husk navn, arrangementsdato og  
   antal personer. Eller på tlf. 2179 2160 eller mail: johsan13@gmail.com.
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GreenLab - Skive Biogas
(eftermiddagsmøde)

Onsdag d. 26. oktober 2022 kl. 14.00

Kl. 14.00  Vi mødes v/GreenLab Skive Biogas anlæg, Greenlab 10, Kåstrup.  
   Rundvisning på GreenLab v/bestyrelsesformand Arne Bisgaard.
Kl. 14.30  Rundvisning på Biogas anlægget.
Kl. 15.00   Afgang til Oddensehus Cafeteria, Andrupvej 1C, 7860 Spøttrup
   (Oddense Hallen - ca. 5 min. kørsel).
Kl. 15.10   Kaffe.
Kl. 15.30   Fortællingen om GreenLab v/Arne Bisgaard derefter mulighed for 
   spørgsmål.
Kl. 16.15   Tak for i dag.

Kør selv til GreenLab i Kåstrup - nævn ved tilmelding, hvis der ønskes samkørsel fra gl. 
Landbrugscenter i Nykøbing Mors.

Sted:  Mødested GreenLab, Greenlab 10, Kåstrup, 7860 Spøttrup.
Pris:  100,- kr. incl. kaffe.
Tilmelding: Senest onsdag d. 19. oktober ved at overføre beløbet til konto 9100
    1025826090 eller MobilePay 202513. Husk navn, arrangementsdato og  
   antal personer. Eller på tlf. 2179 2160 eller mail: johsan13@gmail.com.
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Sangeftermiddag
(på Café Holmen)

Onsdag d. 16. november 2022 kl. 14.00

En hyggelig eftermiddag hvor vi synger fra højskolesangbogen sammen med Conny 
Cold Laursen, organist Ansgarkirken.

Vi er mange, der er glade for vores danske sangskat, og at synge gør én i godt humør. 
Og alle kan være med - enhver fugl synger med sit næb - så kom, uanset om du kan 
tage det høje C eller ej. 

Undervejs serveres kaffe med brød.

Tag gerne din nabo med. 

Sted:  Café Holmen, Lystbådehavnen, Jernbanevej 3, 7900 Nykøbing Mors.
Pris:  100 kr. incl. kaffe.
Tilmelding: Senest onsdag d. 9. november ved at overføre beløbet til konto 9100
    1025826090 eller MobilePay 202513. Husk navn, arrangementsdato og  
   antal personer. Eller på tlf. 2179 2160 eller mail: johsan13@gmail.com.
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Julefrokost og -hygge
(på Café Holmen)

Onsdag d. 7. december 2022 kl. 18.00

Vi byder julen velkommen med sang og god mad.

Kl. 18.00  Velkomst v/formand Hans Jørgen Jakobsen.
Kl. 18.10  Julemenu.
Kl. 19.00  Julefortælling v/Steen Sunesen, Sognepræst Lødderup-Elsø-Ljørslev-
   Ørding. 
Kl. 22.00  Afslutning.

Sted:  Cafe Holmen, Lystbådehavnen, Jernbanevej 3, 7900 Nykøbing Mors.
Pris:  (pris meddeles senere)
Tilmelding: Senest onsdag d. 30. november ved at overføre beløbet til konto 9100
    1025826090 eller MobilePay 202513. Husk navn, arrangementsdato og  
   antal personer. Eller på tlf. 2179 2160 eller mail: johsan13@gmail.com.



Sted:  Bowl’n Fun, Sdr. Boulevard 13, 7800  Skive.
Pris:  Vi betaler pr. gang.
Tilmelding: Til Gudrun Kristensen, tlf. 6154 5895.
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Bowling

Start onsdag d. 28. september 2022

Vi bowler i Skive hver onsdag i ulige uger fra kl. 14.00-15.00.

Bowling er både sjov, hyggeligt samvær og en sund måde at holde sig i 
gang på. Vi træner både hånd- og benmuskler - og måske kan man også 
mærke det på ballerne ;-)

Men det giver god motion uden løb og hop - og alle kan være med.

Og når der står STRIKE på skærmen, fordi du fik alle 10 kegler i første 
hug, kan man næsten ikke få en federe fornemmelse og være lidt stolt. 

Både begyndere og rutinerede deltagere er velkomne.

Efter bowling drikker vi en kop kaffe og hygger med en lille snak.



Mød os / følg os på Facebook og Instagram
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Bestyrelsen
     Hans Jørgen Jakobsen, formand
     Skolebakken 64
     7950  Erslev
     sdrkirk@gmail.com
     Tlf. 9774 6012 / 3097 5012

     Finn Larsen, næstformand
     Langelinie 5
     7900  Nykøbing Mors
     Tlf. 9774 1479 / 2020 1479     

     Birgit Søndergaard
     Fasanvej 27
     7900  Nykøbing Mors
     Tlf. 6176 1675

     Gudrun Kristensen
     Rolstrupparken 146
     7900  Nykøbing Mors
     Tlf. 6154 5895     

     Johannes Sandal, kasserer
     Birkkærvej 13, Tæbring
     7900  Nykøbing Mors
     johsan13@gmail.com
     Tlf. 9776 9069 / 2179 2160

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



morsoelandbosenior@hotmail.dk      www.landbosenior.dk


