
   

 

  

        Hjørring 

  Program Vinter – Forår – Sommer 2022. 
 

 

 
 

 

 

Vi glæder os til at byde jer velkommen til en ny sæson med LandboSenior, som vi håber kan 

gennemføres på trods af corona. 

Inviter gerne familie/naboer og venner med. 

 Vi vil ønske jer alle en rigtig glædelig Jul og et lykkebringende Nytår 

 

 

  

 

 



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. 

Der krydres med gode historier og anekdoter om sangene, forfatterne og komponisterne.  

Pris inkl. kaffe 100.- kr. 

Tilmelding senest den 11. januar 2022. 

 

Tirsdag den 22. februar kl. 12.30 Vendsyssel Teater.  

”Onkel Vanja” 

Der startes med frokost Hos Uffe og kl. 14.00 opføres Onkel Vanja.  

Et tragikomisk mesterværk af den russiske dramatiker Anton Tjekhov 

om et spildt liv og frygten for forandring. 

Foreningen har reserveret 50 billetter. 

Teaterbillet + frokost og drikkevarer 400.- kr.  

Tilmelding senest den 20. januar 2022 

Der betales ved tilmelding på Mobil Pay 21760352 eller konto 9070-1627431542. 

 

Højskoleophold på Nørre Nissum Seniorhøjskole   

Er der interesse for et højskoleophold på Nørre Nissum Seniorhøjskole, vil foreningen reservere pladser. 

Kursus nr. 14B: Øhop og magiske Mors- samt Livø og Venø 11.05 – 17.05 2022  

Flere oplysninger på højskolens hjemmeside. Tilmelding senest den 1. februar til LandboNord 

 

Onsdag den 2. marts kl. 9.30 Højskoledag på Idrætshøjskolen Parkvej 67, Brønderslev. 

Den årlige højskoledag i Landbosenior starter med kaffe, boller og højskolesangbogen. 

Derefter en kort info om Idrætshøjskolen ved forstander Eva Terp Hansen. 

Foredrag ved det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen der fortæller et upolitisk 

indlæg, om rejsen til Christiansborg, og om hverdagen i folketinget. 

Efter frokosten foredrag med Erik Lindsø, ”Livet er en gave, og en gave pakker man ud.” 

En kendt foredragsholder og med et arbejdsliv i folkehøjskolen. Et farverigt og humørfyldt foredrag. 

Kaffe og afslutning. Pris 275.- kr. (max 135 pers.) 

Betaling ved tilmelding Mobil Pay 21760352 eller konto 9070-1627431542 senest den 21. februar. 

 

Tirsdag den 22. marts kl. 13.30 på Idrætscentret Stadionvej 17, Vrå 

Generalforsamling. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

På Valg: Annette Dissing, Hans Mikkelsen. 

Efter kaffen kommer Per Østergård, og fortæller om hans arbejde med landbrugsprojekter i 

bl.a. Tanzania, Uganda, Ethiopien. Per Østergård nyeste arbejdsområde er som rejsearrangør og rejseleder 

for studierejser i Tanzania. 

Af hensyn til kaffebord er der tilmelding senest den 15. marts. 

 

Tirsdag den 26. april kl. 13.30 Besøg på Smidstrup Bioenergi, Smidstrupvej 461, Vrå 

Micella og Daniel Overgård Pedersen vil vise os rundt og fortælle om Biogas 

virksomheden. 

Entre inkl. kaffe 50.- kr.  

Tilmelding senest den 19. april 

 

 

 



Tirsdag den 31. maj – 1. juni. I samarbejde med Nille`s Busser, tur t/Thy Nationalpark, Jenle, Mors og 

Salling. Afgang Hjørring kl. 7.45 Vrå Banegård kl. 8.00 

Turen indeholder en guidet tur i Thy Nationalpark bl.a. ophold ved Bulbjerg – Østerild Testcenter – Vorupør 

– Lodbjerg. 

Overnatning på Hotel Pinenhus. 

2. dagen besøg på Traktormuseet Mors. Jenle – Jeppe Aakjær kunstnerhjem  

hvor der bliver guidet rundvisning. 

Pris 2.100,- kr. Enkeltværelsestillæg 350.- kr.  

Tilmelding senest den 1. marts 

 

 

Fredag den 17. juni – Lørdag den 18. juni Hjørring Dyrskue. 

Kom og mød og få en snak med bestyrelsen og medlemmer af seniorklubberne i LandboNords  

Store telt. 

Der vil være kaffe på kanden. Der er brug for hjælpere både før, under og efter dyrskuet. 

Kontakt LandboNord på tlf. 96242424, eller bestyrelsen i seniorklubberne. 

 

Tirsdag den 28. juni kl. 18.30 Grillarrangement. 

Grillarrangementet afholdes i år hos Jonas Risager, Rakkebyvej 125, Hjørring 

Jonas vil give en orientering omkring driften af Lundegård, og 

fremtidsplanerne som 

kvægbonde. Derefter vil der blive serveret grillbøffer med tilbehør, 

Mød op til en aften med hygge og samvær. 

 

Husk at medbringe bestik og kaffe. 

Pris pr. pers. 130.- kr. inkl. drikkevarer. Tilmelding senest den 20. juni 

 

Søndag den 25. september – 2. oktober udenlandstur til Portugal. 

I samarbejde med Mols Rejser arrangeres der en tur til Portugal. 

Afrejse fra Aalborg Lufthavn 

Pris pr. pers. dobbeltværelse 11.775,- kr.  

Enkelt værelsestillæg 1.075.- kr. 

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Mols Rejser tlf. 7581212 eller Sekretæren. 

 

Mød op til bowling hver onsdag fra kl. 14.00 – 15.30 i Bowlinghallen, Ringvejen 10, Hjørring 

Der startes med en gang bowling derefter kaffe og kage. Der er ingen tilmelding – man møder bare op. 

Pris pr. gang 55.- kr. 

Yderligere oplysninger Svend Erik Hansen tlf. 30248190. 

 

Tirsdag den 20 september er Vendsyssel Kulturcenter reserveret til den fælles høstfest 

Nærmere omtale i næste program. 

 

Kort omtale af Landsforenings USA tur. 

Landsforeningen for Landbosenior arrangerer i samarbejde med Mols Rejser 2 ture til USA. 

1.tur fra fredag den 19. august – mandag den 29. august 2022 

2.tur fra fredag den 9. september – mandag den 19. september 2022 

Gå ind på Landbosenior dk. For at se hele programmet. 

 

 

 

 

 



Bemærk:  

Til alle vores arrangementer kan der betales med Mobil Pay 21760352. 

Bliver man forhindret i at deltage i et arrangement, som man er tilmeldt – er det vigtigt at melde afbud 

senest dagen før kl. 10.00. Gerne til formand eller sekretær. 

Da der ved flere arrangementer er kommet meget sene afbud og udeblivelse, kan man fremover forvente 

at blive opkrævet for entreen. 

 

 

Generelt. 

Til arrangementer, hvor der er tilmelding, skal dette ske til LandboNord på tlf. 9624 2424. 

Ring gerne mellem kl. 10.00 og kl. 11.00, da det er den tid hvor receptionen er bedst bemandet. 

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

Log ind på LandboNords hjemmeside. 

Gå inde 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`s hjemmeside. www.landbosenior.dk  

 

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

 

Ved udsendelse af SMS sendes til alle medlemmer, også dem som er tilmeldt til arrangementet. 

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

 

 

 

 
            Kaffepause med Rude Strand Højskole                                                  Besøg på Jackon 

 

 

 

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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