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Program Efterår og Vinter 2021 - 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu lysner det. 

Første del af 2021 har været træls med mange aflysninger grundet Corona, men her i maj lykkedes 

det at afvikle en vellykket tur til København – Møn og Falster. Vores årlige grillaften, i år på 

Høgholt blev her i juni afviklet med fin tilslutning, og vores tur til Færøerne her i juli er udsolgt. 

Du sidder nu med vort nye program for perioden fra august til og med januar, som vi forventer at 

kunne gennemføre uden aflysninger. 

Bemærk vort 25 års jubilæum den 2. september, hvor vi håber på stor tilslutning. 

Vi glæder os til at byde jer velkommen til en ny sæson med Landbosenior. 

 

 

 



 

 

Tirsdag den 17. august 2021 kl. 13.00  

Besøg på Jackon, Industrikajen 9, Hirtshals. 

Bo Nielsen (Annette Nielsen`s søn) vil give en rundvisning og orientering om firmaet`s fremstilling 

af isolering. Efterfølgende kaffe på Hirtshals Hotel, Havnegade 2. 

Efter kaffen kommer tidligere teknisk direktør for Hjørring 

Kommune Andreas Duus og konstitueret direktør for Hirtshals 

Havn indtil første august, og orienterer om den spændende 

udvikling havnen er inde i. 

Pris inkl. kaffe 100.- kr. 

Tilmelding senest 10 august  

 

Torsdag den 2. september kl. 16.30 Generalforsamling og Foreningens 25 års Jubilæum. 

Bemærk: Byens Hus, Stationsvej 12, Vrensted. 

Dagsorden ifølge vedtægter. 

På valg: Annette Nielsen, Niels Munkbak Andersen og Svend Aage Nielsen.  

Efter generalforsamlingen optræden af Ingstrup Efterskole. 

Spisning kl. 18.30  

Pris 100.- kr. incl. en øl – vand eller vin. 

Kl. 20.00  – 22.00 kommer Maries Festival Band (kendt fra 

Sommersang i Mariehaven, og har nok Danmarks bedste 

harmonikaspiller i bandet). De underholder os med sang og musik. I 

pausen serveres der kaffe. 

Der er mulighed for kørsel fra Landbogården, Aalborgvej 94, Hjørring 

kl. 15.45 og Vrå Station kl. 16.00. 

Ønskes kørsel SKAL det oplyses ved tilmelding. 

Tilmelding senest den 20. august.  
 

Tirsdag den 21. september 2021 kl. 18.00 

Høstfest i Kulturcenter Vendsyssel, Sæby Landevej 417, Sæsing. 

Fælles høstfest for de 4 Landbosenior foreninger med spisning, taler og 

dans.  

Orkestret ”Midt i Ugen” underholder og spiller op til dans. 

Høsttale ved Lars Mellemkjær, 1. næstformand i LandboNord. 

Pris 280.- kr. pr. pers. for en 3-rettersmenu inkl. kaffe. 

Bindende tilmelding senest 13. september tlf. 9624 2424.  
 

Tirsdag den 19. oktober 2021 kl. 13.30 på Idrætscenter, Stadionvej 17, Vrå. 

”Familien på farten.” 

Anne Grethe Trangbæk og Helge Rude Kristensen, kørte i maj 

2019 et halvt år på landevejene mellem Atlanterhavet, 

Stillehavet og Ishavet i Canada og Alaska en strækning på ca. 

50.000 km. i deres gamle LandCruiser. 

Eventyrturen kommer de og fortæller om i et billedforedrag.  

Pris inkl. kaffe 100.- kr. 

Tilmelding senest den 12. oktober 
 

 

 



Tirsdag den 9. november kl. 13.30 på Idrætscentret, Stadionvej 17, Vrå 

”Fra pøbel og almue folk”. 

Er titlen på det foredrag som Ebbe Larsen, forstander på Møltrup Optagelseshjem siden 1999 

holder. 

På Møltrup Optagelseshjem står døren altid åben for mænd, som på den ene eller anden måde er 

kommet på livets skyggeside pga. sociale problemer, misbrug eller ensomhed. Mange af dem har 

haft en opvækst med misbrug og uden omsorg, og har lettere ved at sige farvel til livet end leve 

det. 

Pris inkl. kaffe 100.- kr. 

Tilmelding senest den 2. november. 
 

Tirsdag den 14. december kl. 13.30 på Idrætscentret, Stadionvej 17, Vrå 

Julearrangement. 

Tenor og kirkesanger Rune Møller Nielsen. Kirkesanger 

Jeanet Been og deres pianist Lene Rom Frederiksen 

vil komme og spille/synge og underholde med julens salmer 

og sange. 

Pris inkl. kaffe, gløgg og æbleskiver 75.- kr. 

Tilmelding senest den 7. december 

 

Tirsdag den 18. januar 2022 kl. 13.30 på Idrætscentret, Stadionvej 17, Vrå 

Per Krøis Kjærgård ”Hvorfor er det nu vi synger”. 

Per Krøis Kjærgård er tekstforfatter, komponist og pianist. Han har skrevet både 

musik og tekst til sangen ”Linedanser”. Med lune og glimt i øjet sættes 

sangene i perspektiv til dagsaktuelle emner. 

Det krydres med gode historier og anekdoter om sangene, forfatterne og 

komponisterne. 

Pris inkl. kaffe 100.- kr. 

Tilmelding senest den 11. januar 2022 
 

 

Bowling starter den 1. september kl. 14.00 – 15.30 i Bowlinghallen, Ringvejen 10, Hjørring 

Vi mødes til en bowlingdyst samt kaffe og kage. Der er ingen tilmelding – man møder bare op. 

Pris pr. gang 55.- kr. 

Yderligere oplysninger Svend Erik Hansen tlf. 98998190 – 30248190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bemærk: 

Til alle vores arrangementer kan der betales med MobilePay nr. 21760352. 

Oplys venligst til LandboNord eller sekretær, hvis man får ny adresse – mail eller mobil/tlf. nr. 

 

Generelt. 

Til arrangementer, hvor der er tilmelding, skal dette ske til LandboNord på tlf. 96242424. 

Ring gerne mellem kl. 10.00 og kl. 11.30, da det er den tid hvor receptionen er bedst bemandet. 

Tilmelding kan også ske på LandboNords hjemmeside. www.landbonord.dk  

Log ind på LandboNord hjemmeside. 

Gå ind under fanebladet ”Foreninger” (midterste faneblad – øverst på siden). 

Gå herefter ind under fanebladet ”Seniorklubber” (midt på siden). 

Herefter ligger seniorklubbernes arrangementer tydeligt til venstre, sammen med meget andet 

information om seniorklubberne. Se også Landsforeningen hjemmeside. www.landbosenior.dk  

 

Bliver man forhindret i et arrangement, som man har tilmeldt sig, er det vigtig at melde afbud, da 

der ofte er folk på venteliste. Gerne til formand eller sekretær. 

Oplys gerne ved tilmelding, hvis man er diabetiker eller har glutenallergi. 

Ved udsendelse af SMS sendes til alle medlemmer, også dem som allerede har tilmeldt sig 

arrangementet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse: 

 

Formand Niels Munkbak Andersen niels@munkbak.dk            tlf. 98965350 – 61744453 

Næstformand Annette Nielsen kjanni3@gmail.com             tlf. 98981315 – 22153460 

Kasserer Hans Mikkelsen  mikkelsen.bukholt@gmail.com    tlf. 98933052 - 21760352 

Sekretær Annette Dissing  annette.dissing@icloud.com        tlf. 23264032 

Svend Aage Nielsen  sannyni@post.tele.dk             tlf. 98999099 - 20457755    
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