
 

 

 

 

 

 

 
 

Brønderslev 
Program: august 2021 - januar 2022 

 

 

 
 

 
  Indhold: 

 

1. OBS! Til vore medlemmer 

2. Auktionstræf 

3. 4 dages tur til Vestkysten med Mols rejser 

4. Høstfest 

5. Sang- & hyggeaften 

6. Auktionstræf 

7. Julehygge, underholdning og dans 

8. Auktionstræf 
 

 

Alle nye medlemmer er altid velkomne, 

også uden tilknytning til landbruget. 

 
 

http://www.landbosenior.dk/forsiden-1.html


 

OBS! Kære medlemmer i LandboSenior 

Vi skulle have holdt generalforsamling iflg. vore vedtægter før 1. april 2021, men 

pga. Corona blev det aflyst, og da vi først kan holde det i september/oktober, 

har vi valgt, at slå det sammen med næste års generalforsamling. 

Der var ikke noget ekstraordinært på dagsordenen, 

og de bestyrelsesmedlemmer som var på valg fortsatte. 

Vi har også valgt, at gentage en del af de arrangementer, der blev aflyst i 2020. 

Vi synes, vi havde nogle gode og spændende emner, som vi gerne ville holde fast i. 

Arrangementer, som vi ser frem til at opleve sammen med jer medlemmer, 

så forhåbentlig får vi nu en mere normal tid, og kan undgå yderligere aflysninger. 

 

Onsdag den 11. august 2021 kl. 14.00 

Auktionstræf på LandboNord 

Jens Chr. Vestergård, fhv. ungdomskonsulent  

tager os med på et spændende og historisk tilbageblik  

på landbolivet og LandboSenior mv. gennem billeder og ord. 

Pris: 25,- kr. for kaffe  

 

Fredag den 27. august – mandag den 30. august 2021 

4 dages bustur langs Vestkysten i samarbejde med Mols Rejser 

I forrige program var der et bilag indeholdende turen med tilmelding, 

vi kan allerede nu sige, at turen bliver en realitet, og der er stadig plads til flere,  

der kunne have lyst til at deltage. 

Har man mistet turens program og er interesseret, kan I altid henvende jer  

til en fra bestyrelsen og få en kopi. 

Da vi har overskredet tilmeldingsfristen, som var den 1. juli, 

vil Mols Rejser gerne have tilmeldingen direkte på tlf. 7587 1212 

eller til en fra bestyrelsen. 

Vi har af Mols Rejser fået lov at tage mod tilmeldinger også i august.  

 

Tirsdag den 21. september 2021 kl. 18.00 

Høstfest i ”Kulturcentret Vendsyssel” Sæby landevej 417, Sæsing, 9830 Tårs 

Fælles høstfest for Frederikshavn, Østvendsyssel, Brønderslev og Hjørring. 

Høsttalen holdes i år af Lars Mellemkjær, der er næstformand i LandboNord. 

Musikken leveres af ”Midt i ugen” 

Inkl. i prisen er 3-retters menu og kaffe, drikkevarer kan købes. 

Pris: 280,- kr. 

Tilmelding og betaling senest mandag den 13. september til LandboNord 

Betalingen til: Reg. 5655 konto 0805891106, (husk navn ved overførsel) 

Man skal både tilmelde og betale, kan også altid gøres til en fra bestyrelsen. 

Samkørsel fra Hallens p-plads kl. 17.00, oplys ved tilmelding om der ønskes 

samkørsel. 

 

 



 

Torsdag den 14. oktober 2021 kl. 18.30 

Hyggeaften på LandboNord 

Vi mødes til en hyggeaften med underholdning og samvær. 

Jens Ole Jensen kendt fra ”Schwåmpis Venner” 

underholder med sange og måske også lidt irsk stemning. 

Vi starter aftenen med at nyde et glas rødvin, lidt brød og ost. 

Aftenen slutter med kaffe og kransekage. 

Mød op til en hyggelig aften og tag gerne naboen med. 

Pris: 125,- kr. 

Tilmelding senest den 7. oktober 

 

Onsdag den 3. november 2021 kl. 14.00 

Auktionstræf på LandboNord 

Else Marie Pedersen fra Østvendsyssel, fortæller om en interessant  

periode i sit arbejdsliv ”Mit Nordjyske Fetaeventyr hos Kjær i Ørum” 

Pris: 25,- kr. for kaffe  

 

Torsdag den 2. december 2021 kl. 18.00 – 23.00 

Julearrangement på Landboskolen, Danmarksgade 1, Brønderslev 

Der julehygges med fællessange og musik. 

Menu: Karstens lækre buffet og risalamande m/ mandelgave, 

kaffe og hjemmebagte småkager. 

Der bliver underholdning ved 7 friske piger der kalder sig ”Skvalderskrål”, 

der akkompagneres af Else Højgaard. Poul Erik spiller op til dans. 

Kom og oplev en hyggelig fælles-aften 

Pris: 200,- kr. 

Bindende tilmelding senest den 25. november 

 

Onsdag den 19. januar 2022 kl. 14.00 

Aktionstræf på LandboNord 

Jens Otto Madsen (en Vrensted dreng årgang 1946) 

fortæller om ”En spændende rejse gennem livet”, 

Hans opvækst, arbejdsliv, rejser, pensionisttilværelse,  

og at skrive bøger og få dem udgivet. 

Pris 25,- kr. for kaffe 

 

Højskoledagen arbejder vi på, og er klar i vores næste program. 

Vi har datoen som er onsdag den 2. marts 2022,  

så der kan godt allerede nu sættes kryds i kalenderen. 

 

Landsforeningen i LandboSenior har lavet en 10 dages tur i august/september 

til New York, Washington og Amish. Er I interesseret i at høre mere om turen, 

kontakt da Mols Rejser på tlf. 7587 1212 eller mail: info@molsrejser.dk. 

 

 



 

Generelt 

 

Husk!!! At blive tilmeldt SMS beskeder, hvis I ikke allerede er tilmeldt! 

SMS-beskeder bliver sendt ud som påmindelser forud for arrangementerne,  

og andre relevante oplysninger som f.eks. ændringer i programmet. 

For at få SMS-besked skal vi i bestyrelsen have jeres mobilnr. 

 

Bowling fra 1. oktober til 30. april er både tirsdag og onsdag fra kl. 9.35. 

Bowling fra 1. maj til 30. september er kun onsdag fra kl. 9.35. 

 

Til arrangementer med tilmelding skal det ske til LandboNord på tlf. 9624 2424. 

Ring gerne mellem kl. 10.00 og 12.00 da det er den tid, hvor receptionen  

er bedst bemandet. Husk at oplyse hvilken seniorklub du tilhører.  

 

Tilmelding kan også ske på LandboNords hjemmeside www.landboNord.dk: 

1. Log ind på LandboNords hjemmeside 

2. Gå ind under fanebladet ”Forening” (midterste faneblad - øverst på siden) 

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

4. Herefter ligger seniorklubbernes arrangementer tydeligt til venstre, sammen 

med meget andet information om seniorklubberne. 

 

Er man tilmeldt et arrangement og bliver forhindret i at deltage, vil vi gerne have 

en afmelding, da der ofte er folk på venteliste.  

 

 

 
 

 

Alle nye medlemmer er altid velkomne, også uden tilknytning til landbruget. 

 

Bestyrelsen: 

Formand:          Vera Nielsen            9646 5080 veranielsen164@gmail.com 

Næstformand:   Jens Andreasen        4029 0929 jamandreasen@gmail.com 

Kasserer:           Knud E. Olesen       2342 3840 knud9700@gmail.com 

Sekretær:           Ruth Andersen        2266 5066 andersenelholm@hotmail.com 

Sekretær:           Kirsten Hartmann    40851286 erlingkirsten48@gmail.com  

 

http://www.landbonord.dk/
mailto:erlingkirsten48@gmail.com

