
Efterårs og vinterprogram for 

Holstebro-Struer Landboforenings seniorklub. 

2021/22 

 

Mandag 27-09  Vi mødes i Nupark kl. 13.30 til foredrag med Ulla Fasting. 

Ulla Fasting har en baggrund som sygeplejerske, underviser, forsker, landmand og medlem af Det 

Etiske Råd. Hun har arbejdet internationalt med uddannelse af sundhedspersonale i krigshærgede 

lande. I en periode var hun medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland. 

Hun har skrevet bogen : Som boblerne i bækken. Hendes foredrag tager udgang i denne bog. 

 

Onsdag den 27-10. Vi mødes i Nupark til kl. 13.30 til foredrag med Hans Laurids Pedersen. 

Hans L. Pedersens foredrag hedder : Fra køkkenmaskiner til vindmøller. 

Han har en lang karriere hos Vestas. 

 

Onsdag 24-11 . Juletur til HUNE. 

Bussen kører fra Nupark kl. 12.00 ( se vedhæftede beskrivelse ) 

Pris : 550,00. 

Tilmelding senest 14-11- til Erik:  20858468 (gerne SMS ) eller  rogeholmgaard@dlgtele.dk                                        

Eller Inger Marie                           30696160 (gerne SMS )  eller   Frifelt@frifelt.dk 

                                                                      

 

Torsdag 27-01-22  kl. 18.00 Vinterfest i Langhøj sognegård 

Spisning og underholdning med ” Det grå guld ” 

Det grå Guld – Sydthy er en musikgruppe der består af 11 personer, der alle kan lide at spille og 

underholde, men først og fremmest, at have det godt og skægt sammen. 

Pris 350,00 

Tilmelding senest 16-01- til Erik:  20858468 (gerne SMS ) eller  rogeholmgaard@dlgtele.dk                                          

Eller Inger Marie                           30696160 (gerne SMS )  eller   Frifelt@frifelt.dk 
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Tirsdag den 22-02 Højskoledag i Valgmenighedens hus , Skolegade 32. 

Vi starter kl.10.00 og slutter ca. kl 15.30. 

Med biskop Henning Toft Bro. 

Pris : 275,00  ( incl. kaffe, frokost og eftermiddagskaffe ) 

Tilmelding senest 11-02- til Erik:  20858468 (gerne SMS ) eller  rogeholmgaard@dlgtele.dk                                            

Eller Inger Marie                           30696160 (gerne SMS )  eller   Frifelt@frifelt.dk 

 

 

Onsdag den 30-03 kl. 13.30 i Nupark, Generalforsamling. 

Dagsorden ifølge vedtægter. 

Generalforsamling  på valg er : Inger Friis Hansen og Erik Holmgård. 

Tidligere regionsformand på Sjælland  Chr. Ebbensgård kommer og fortæller ” Om livet ” 

Chr. Ebbensgård har også adresse i Hvam. 

 

Onsdag 27-04 udflugt til VW retro og Stauning flymuseum. 

Se vedhæftede beskrivelse 

Pris: 700,00 

Tilmelding senest 13-04- til Erik:  20858468 (gerne SMS ) eller  rogeholmgaard@dlgtele.dk                                    

Eller Inger Marie                           30696160 (gerne SMS )  eller   Frifelt@frifelt.dk 

 

 

Vi arbejder, sammen med Bæks busser, på at planlægge en 3 dages sommertur til Lolland Falster 

I den sidste uge i juli. 

Herom senere. 

 

Håber at se rigtig mange af jer til vore arrangementer. 

Hilsen bestyrelsen 
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