Frederikshavn LandboSenior
Program 2. halvår 2021

Klubbens formål:
At virke for en aktiv og udbytterig tredje alder
for nuværende og tidligere landmandsfamilier
samt øvrige beboere i landboforeningens
område.
- så mød op og tag naboen med!

Grillfest samt generalforsamling på Knivholt tirsdag den 27.
juli kl. 14.00
Vi starter med generalforsamling og dagsorden iflg. vedtægterne.
På valg er: Doris Nielsen og Ragna Jensen. Valg af suppleanter og
revisor.
Kl. 15.00 er kaffen og kagen klar, og kl. 17.00 startes grillen,
hvorefter vi skal hygge os med grill-mad i godt selskab og
forhåbentlig godt vejr
Pris: kr. 100,- incl. drikkevarer.
Tilmelding til bestyrelsen senest tirsdag den
20. juli.

Onsdag den 18. august. Heldagsudflugt.
Vi skal besøge Clausholm Gods syd for Randers, hvor vi får
rundvisning, derefter besøg i Voldum kirke, som oprindeligt er bygget
af godsets ejer, og efter frokost skal vi besøge Randers Regnskov,
hvor der er mulighed for at købe eftermiddagskaffe. Busturen går
hjemad via østkysten til Egense og en lille færgetur til Hals, hvor vi
skal spise en 2-retters menu på Restaurant Havkatten
Pris: kr. 600,- som dækker bus, guide, entré, frokost, aftensmad og
drikkevarer.
Afgang fra Ravnshøj kl. 8.45 og fra Sæby Rutebilstation kl. 9.10.
Turen køres ad forskellige ruter ud og hjem.
Bindende tilmelding til Tage tlf. 6138 4651 senest mandag den 9.
august.
Tirsdag den 21. september kl. 18.00. Høstfest i Kulturcenter
Vendsyssel, Sæby Landevej 417 Sæsing 9830 Tårs.
Høstfesten holdes i samarbejde med Brønderslev, Hjørring og
Østvendsyssel LandboSeniorklubber.
Høsttalen holdes i år af Lars Mellemkjær, 1. næstformand i
LandboNord.
Pris kr. 280,- pr. person for en 3-retters menu inkl. kaffe. Drikkevarer
købes til sædvanlige priser.
Musikken leveres som tidligere år af ”Midt i Ugen”.
Bindende tilmelding senest mandag den 13. september til
LandboNord tlf. 9624 2424.

Bowlingsæsonen starter tirsdag den 28. september kl. 15.0016.00 og ellers ulige uger resten af året til og med tirsdag den 7.
december. Har du lyst til at være med til at bowle, så mød bare op til
en hyggelig eftermiddag – der er ingen tilmelding. Det hele foregår i
Bowlinghallen, Skippergade 35 Frederikshavn.
Pris pr. gang incl. kaffe kr. 70 – 75,Husk at medbringe sko til indendørs brug.
Onsdag den 6. oktober Kør-selv eftermiddagstur
Vi mødes kl. 12.30 hos GrønGas, Grøngasvej 9760 Vrå (ved
rundkørslen på den gamle hovedvej mellem Hjørring og Brønderslev
og krydset på vejen mellem Tårs og Vrå), hvor vi får rundvisning på
biogasanlægget og hører om driften – meget aktuelt i disse tider med
udnyttelse af vedvarende energi og genbrug.
Kl. 14.15 kører vi nordpå til Kornets Hus, Guldagervej 501, 9800
Hjørring, hvor vi skal starte med at drikke kaffe kl. 14.45 og høre om
huset. Efterfølgende får vi rundvisning i huset og haven. Kornets Hus
er Nordjyllands nye oplevelsescenter for viden om korn, kornets
historie, mangfoldighed og anvendelse, madoplevelser mv.
Pris kr. 150,- incl. rundvisning, kaffe og kage.
Tilmelding senest onsdag den 29. september til bestyrelsen, hvor der
også laves aftale om samkørsel.
Tirsdag den 30. november kl. 12.00 Julefrokost.
Julefrokosten afholdes hos Heidis Spisehus, Brønderslevvej 112B
Gærum.
Henrik Klitgaard kommer med sin harmonika og spiller. Efter
spisningen kommer forfatteren Knud Erik Larsen, Ravnshøj og
fortæller lidt om sine bøger ”Fredenslund” og
”Den svære ungdom”.
Frokosten afsluttes med kaffe og småkager.
Pris: kr. 250,- incl. frokost m. 1 snaps og 1
øl/vand, kaffe og underholdning.
Tilmelding senest fredag den 19. november til
bestyrelsen.
Tirsdag den 14. december 2021 kl. 14,00. Møde på Knivholt
Vi får besøg af fhv. kommandørkaptajn Alex Fiedler – tidligere chef
for Flådestation Frederikshavn – som vil fortælle og vise billeder fra
sit spændende liv. Han har bl.a. været styrmand i Handelsflåden og
ekspeditionsleder på krydstogtskib.
Pris: kr. 50,- incl. kaffe og kage.
Tilmelding senest tirsdag den 7. december til bestyrelsen.

Bestyrelsen
Formand:
Ole Jensen
mieogole@outlook.dk

tlf. 2047 6086

Næstformand:
Tage Johansen
aase.aase@hotmail.com

tlf. 6138 4651/9846 8180

Kasserer:
Ragna Jensen
raoljensen@gmail.com

tlf. 6111 9552/9846 5192

Sekretær:
Doris Nielsen
dn-kjn@mail.dk

tlf. 2944 8201

Medlem:
Karen Gedebjerg

tlf. 2257 5285

Hvis du vil se seniorklubbernes programmer m.v. på LandboNords
hjemmeside, så følg nedenstående vejledning:
• Log ind på LandboNords hjemmeside – www.landbonord.dk.
• Gå ind under fanebladet ”Forening” (midterste faneblad – øverst
på siden).
• Gå herefter ind under fanebladet ”Seniorklubber” (midt på
siden).
• Herefter ligger seniorklubbernes arrangementer tydeligt til
venstre, sammen med megen anden information om
seniorklubberne.

