
Brønderslev
Program:   januar 2022 – juli 2022

Foto fra vores vadehavs tur i 2021

Indhold:
OBS!              Til vore medlemmer
Januar:          Auktionstræf / foredrag
Februar:        Virksomhedsbesøg
Marts:            Højskoledag / Generalforsamling.
April.             Auktionstræf / Foredrag.
Maj:               1 dagstur med Jørns Busser
Juni:               Grill – aften på ”Flyvbjerggård”
Oktober:        Indlagt bilag med tur til Kroatien.

En 8 dags tur fra 2. – 9. oktober 2022. I samarbejde med Mols Rejser som
vi ved, gør det godt og guider os igennem en sikker og dejlig tur.
hvor alt er betalt. Læs indlagte bilag og bliv inspireret.



OBS! Kære medlemmer i LandboSenior!!
Vi fra bestyrelsen, vil gerne ønske alle vore medlemmer et godt nytår,
med tak for opbakning og samvær i 2021.
Det nye program håber vi, vil være til inspiration til nye oplevelser og fællesskab.
Skulle i kende nogen, som måske havde lyst til at være med, er alle nye medlemmer altid
velkommen, også selv om de ikke har haft tilknytning til landbruget.
Vedr. Corona situationen, skal vi stadig passe på hinanden.

Onsdag den 19. januar 2022, kl. 14:00
På LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Br.
Auktionstræf med foredrag ved Jens Otto Madsen.
(en Vrensted dreng årgang 1946) Fortæller om:
”En spændende rejse gennem livet” Min opvækst. -arbejdsliv, -rejser,
-pensionisttilværelse og at skrive bøger og få dem udgivet.
Pris: 25, - kr. for kaffe.

Onsdag den 16. februar 2022, kl. 14:00
Virksomhedsbesøg:
Vi kører selv og møder op til et interessant besøg på:
”Elektro–Gruppen A/S” Maltvej 16 – 20, 9700 Br.
En virksomhed i vores nærområde, der er forhandler af:
Tekniske kvalitets komponenter til industrien,
håndværktøj og robotplæneklippere, m.m.
Vi får en guidet rundvisning og kaffe i virksomhedens kantine.
Tilmelding senest den 8. februar.

Højskoledag!!!
Onsdag den 2. marts, 2022. kl. 9:30
På Idrætshøjskolen, Parkvej 67, 9700 Brønderslev.
Den årlige højskoledag i ”LandboSenior”
Starter med kaffe, boller og højskolesangbogen.
Kort info om Idrætshøjskolen ved forstander Eva Terp-Hansen.
Foredrag med det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang
Henriksen,
der fortæller i et upolitisk indlæg om vejen til Christiansborg,
og om hverdagen i folketinget.
Et par anekdoter og rygter bliver måske også omtalt.
Efter frokost: ”Livet er en gave, og en gave pakker man ud”
Foredrag med Erik Lindsø, kendt foredragsholder, med et arbejdsliv i folkehøjskolen. Et
lærerigt og humørfyldt foredrag hvis emne er:
”Humor som medicin”
Pris: 275,- kr. (max. 135 pers.)
Bindende tilmelding senest den 21. februar.
Man tilmelder på LandboNord og indbetaler til
konto: 5655 – 0805891106
(husk navn ved indbetaling) man kan også tilmelde og betale til en fra bestyrelsen.



Onsdag den 16. marts 2022 kl. 19:00
Generalforsamling på LandboNord, Erhvervsparken 1. 9700 Br.
LandboSenior er vært med smørrebrød, vin, øl, og vand.
Derefter vores generalforsamling.   Dagsorden iflg. Vedtægterne.
På valg er: Ruth Andersen,        ( der modtager genvalg)
”      ”      Jens Andreasen         ( der ikke modtager genvalg)

Efter generalforsamling, er der underholdning ved:
Katja Schumann, kendt fra ”Cirkus Schumann”
Der fortæller om en spændende opvækst i Cirkus Schumann, livet på landevejen
som cirkusartist og nu sit liv på Cirkusgården i Løkken.
Kaffe og afslutning.
Tilmelding senest den 9. marts. Pga. smørrebrød.

Onsdag den 27. april 2022 kl. 14.00
Auktionstræf / Billedforedrag på LandboNord, Erhvervsparken 1. 9700 Br.
Vi får besøg af pensioneret kommandør og tidligere chef for flådestation Frederikshavn
og Kattegat Marinedistrikt, der vil fortælle og vise billeder fra sit spændende liv,
tilhørerne kan se frem til indblik i mere end 40 års tjeneste i søværnet,
som ekspeditionsleder og rejseleder på bl.a. Grønland.
Pris: 25, - kr. for kaffe.

Onsdag den 18. maj. 2022 kl. 8:00
1 dagstur med Jørns Busser.
En tur der indeholder masser af besøg og oplevelser.
Vi starter fra Bowling hallens P. Plads allerede kl.8:00
Hammerværket i Godthåb er første besøg, hvor vi får
vores morgenkaffe m./ brød og guidet rundvisning.
Vi kører videre mod Vilsted Sø, her får vi en let frokost og nyder naturen.
Derefter besøger vi ”Glenholm Vingård” med vinsmagning og rundvisning.
Næste stop er ”Han Herred Havbåde” med guidet rundvisning.
Vores aftensmad skal vi nyde på ” Hotel Højgaarden” Slettestrand.
Efter en forhåbentlig dejlig dag, slutter vi med en naturtur hjem gennem Fosdalen.
Vi forventer at være hjemme ca. kl. 21:00.
Pris: 700, - kr. (alt inkl.)  (max. 50 pers.)
Bindende tilmelding den 10. maj.
Man tilmelder på LandboNord og indbetaler til konto: 5655 – 0805891106
(Husk navn ved indbetaling) man kan også tilmelde og betale til en fra bestyrelsen.

Onsdag den 15. juni, 2022 kl. 17:30
Grill – aften på ”Flyvbjerggaard” Serritslevvej 341, 9740 Jerslev
Hos Inge og Mogens Hansen.
Mød op til en sommeraften i hyggelige omgivelser på Flyvbjerggård.
Mogens fortæller og viser rundt på en dejlig gård.
Derefter skal vi hygge os med grillmad, kartofler, salat og brød.
Vi slutter med kaffe og kage.
Pris: 125, - kr.   Tilmelding senest den 8. juni



Landsforeningen i LandboSenior har lavet en 10 dages tur i august/september - 2022.
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
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