
 

 
 

   

 

 

 

 

  

Musiker Martin Hvass, Østerild. 

Dansemusik for det modne publikum. 

Fødselsdag, guld- og diamantbryllup. 

Altid afdæmpet musik under 

middagen. 

Tlf. 21914260. 

Nyt                 Nyt 
Da Bowling er slut i Fjerritslev Vil vi prøve om vi kan starte 

noget Bobspil op det bliver på Jammerbugt Idræt center Som 

vil begynde onsdag d. 21 september KL 19. 

Hvis der vises interesse. 

Vi vil gerne have tilmelding hurtigst mulig på grund af indkøb af 

materiale. Pris inkl. Øl eller vand 50 kr. pr gang 
Tilmelding og er der spørgsmål til ovenstående  

 

Erik på Tlf. 97991074 / 29241905 

Bestyrelsens sammensætning: 

Formand: Erik Sørensen, tlf. 97991074/29241905. erik-sørensen@live.dk. 

Næstformand: Lars Bach, tlf. 22203587. larsbach@c.dk. 

Kasserer: Kaj Ostenfeld, tlf. 20242001. Kaj.Ostenfeld@mail.dk. 

Sekretær: Birthe Kjær, tlf. 98225487/20962591. bikj487@yahoo.dk. 

Nanny Madsen, tlf. 98231429/60851429. nannymadsen@gmail.com. 

 

                           Program for 

2. halvår 2022 

Medlemsnyt 
Han Herred 

Landbosenior af 1999 
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          Madlavning starter 
        Mandag d. 26 september 2022. 

 

 Foredrag / Adventshygge 
Torsdag d. 8 december kl. 19 på Kultur og Seniorcentret 

Ved Forfatter og Kulturjournalist Erik Lindsø  
Erik Lindsø er forfatter og kulturjournalist og en af landets mest efterspurgte 

foredragsholdere og fortællere, der med muntre historier og humorens bid 

sætter tilværelsen under lup. Han har været højskoleforstander på 

Rønshoved Højskole, programmedarbejder i Danmarks Radio og redaktør 

for Højskolebladet og Magasinet Grænsen.  

". Erik Lindsø har desuden udgivet bøgerne ”Der er nu noget ved livet, man 

ikke finder andre steder” og ”Livet er i det mindste en historie værd”. Han er 

i dag tilknyttet Rødding Højskole 

 
Pris 100 kr. inkl. Gløgg og Æbleskiver                                  Alle er velkomne 

 

 

Vadehavet 15 – 18 august 2022 
I samarbejde med Hanstholmrejser arrangeres en 4 dages tur til 

Vadehavet. Vi besøger Fanø – Rømø – Sild – Mandø  
Opsamling og afgang fra Fjerritslev Rutebilstation d. 15 august kl. 8 og 

Frøstrup Rutebilholdeplads  
Pris 4098 kr. pr person i dobbeltværelse tillæg for enkeltværelse 900 kr. 

Tilmelding senest 15.06.22 til Erik Sørensen tlf. 97991074 / 29241905 

Husk Pas 

 

 

Foredrag 
Torsdag 3 november kl. 19. på Kultur og Seniorcentret 

Hjertelæge Benedict Kjærgård kommer og fortæller om sit virke 
Benedict Kjærgaard er overlæge ved Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling ved 

Aalborg Sygehus og landets førende specialist i at behandle 

hypotermipatienter med hjertestop. Han har været med til at udvikle en 

mobil hjerte-lunge-maskine, som redder mange liv. 
 

Pris 50 kr. inkl. kaffe.                                                              Alle er velkomne. 

 

Foredrag 
Torsdag d. 22 september kl. 19 på Kultur og Seniorcentret 

Pædagogisk/Psykologisk konsulent Jes Dige 

Kommer og fortæller om sit virke 
Jes Dige har igennem 25 år været en karakter indenfor Arbejdet med børn i sorg. 

Først gennem sit mangeårige samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, og nu hos 

SKYGGEBØRN. Det var Jes, der stod bag oprettelsen og driften af de allerførste 

samtalegrupper i Danmark. Han er ligeledes initiativtager til foreningen 

SKYGGEBØRN, og er i dag direktør og daglig leder. 

Pris 50 Kr. inkl. Kaffe                                                           Alle er velkomne 

Musikalsk underholdning  
Torsdag d. 6 oktober kl. 19. På kultur og Seniorcentret 

Annette Klingenberg & Bo Young 
 
Annette Klingenberg og Bo Young har gennem mange år været 

Blandt toppen af Dansktoppen 
Pris 100 kr. inkl. Kaffe                                                          Alle er velkomne 

 

 

 

  
 

  

     

 

Nytårsfest 

Fredag den 20 januar 2023 


