Onsdag den 30. november kl. 12.00
Julefrokost på Hotel Medi
Vi gentager successen fra sidste år og byder velkommen til en skøn
dag i adventstiden med god mad og underholdning med musik og sang ved
organist Kirsten Poulsgaard
Tilmelding senest den
16. november.
Pris meddeles til efteråret.

Medlemsblad for
Ikast-Bording LandboSenior
Velkommen til nogle gode oplevelser med Seniorklubben.
Vort formål er at virke for et positivt og aktivt samvær
for nuværende og tidligere landmandsfamilier
samt øvrige interesserede.

Program 2022-2023

Fredag den 6. januar 2023 kl. 13.30
Nytårsmøde på SAGRO, Birk Centerpark 24, kl. 13.30
På grund af den usikre covid-19 situation, kan der desværre ikke træffes aftale med foredragsholder inden redaktionens afslutning.
Sikkert er det dog, at der vil blive et spændende møde, og som sædvanlig er det et samarbejde mellem LandboSenior Herning, AulumHaderup Seniorklub, Ikast-Bording LandboSenior, Herning-Ikast
Landboforening og SAGRO, og det bliver med tilmelding, men betaling ved indgangen.

Ved arrangementer med tilmelding
kan dette ske til én fra bestyresen.
Onsdag den 23. februar 2022

Kl. 9.30 i Bøllingsø Bryghus
Generalforsamling

Der startes med kaffe og derefter vil Jørgen Tværmose Andersen
fortælle om Kølkæregnen i1800-tallet med udgangspunkt i den
slægts– og lokalhistoriske bog: ”Kirsten Marie og drengene”
Kl. 12.00 er der stegt flæsk og persillesovs.

Onsdag den 22. februar 2023
Generalforsamling med sædvanlig dagsorden
Efter generalforsamlingen vil der være et indlæg - mere herom når
tiden nærmer sig.
Navn

E-mail

Mobil

Jens Carl Nielsen

jenscarln@gmail.com

2467 6272

Jane Pedersen

jane-bent@hotmail.com

2024 5044

Erling Østergaard

ostergaard.erling@gmail.com

4033 2331

Bent Hansen

beh51mr@gmail.com

3121 2242

Esther Thorkildsen

ekt@fibermail.dk

2288 3111

Kl. 13.00 Generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning ved Jens-Carl Nielsen
3. Regnskab ved Erling Østergaard
4. Valg til bestyrelsen - på valg er:
Jane Pedersen
Ellen Christensen - ønsker ikke genvalg
5. Valg af suppleanter - på valg er:
Annette Gammelgaard og Esther Thorkildsen
6. Valg af revisorer - på valg er:
Jens Karl Jensen og Ejvind Holm Nielsen
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Denne dag er gratis, men vi vil gerne have tilmelding senest
den 16. februar.

Onsdag den 9. marts kl. 9.30 i Bording Hallen
”Sandheden om Nordkorea”
Tryllekunstner, forfatter og foredragsholder Jesper
Grønkjær, Brabrand, kommer og fortæller om diktaturstaten Nordkorea. Foredraget er en unik førstehåndsberetning fra en lukket verden. Som den første danske
forfatter, er det lykkes Jesper Grønkjær at opspore og
lave interviews med nordkoreanske afhoppere. De fortæller om det samfund som Jesper blev nægtet at se. Hør personlige
beretninger om drab, tortur, flugt, menneskehandel og fangelejre.
Klik ind på www.tryllestav.dk - Jesper kender vi jo fra et vellykket arrangement i oktober 2021. Ingen tilmelding - pris 60 kr.
Onsdag den 6. april kl. 9.30 i Bording Hallen
”Med sol og megen glæde”
Freelance-museumsformidler ved Ringkøbing-Skjern Museum og foredragsholder Lisbeth Lunde Lauridsen fortæller om Kaj Munk ud fra dette emne. Kaj Munk rummede
mange facetter og var en personlighed, der satte spor i
danmarkshistorien. Hans liv og virke giver anledning til
eftertanke, og hans livsglæde og humor får smilebånd og
lattermuskler rørt hos de fleste.
Efter 2 udsættelser glæder vi os nu til dette møde.
Ingen tilmelding - pris 60 kr.

Onsdag den 4. maj
Medlemstur med start fra Ikast Svømmecenter kl. 9.30
Vi skal besøge Bangsbo Slagtekalve v/Lene og Rasmus Alstrup, Gråtopvej 4, 6920 Videbæk. Rasmus vil
fortælle os om virksomheden, som er med til at skabe
en af fremtidens bedste fødevarer ved at sikre et produkt med et lavt CO2 aftryk. Se evt. Bangsbo’s Facebook-profil.
Vi kører herfra videre til Café Møltrup, Bredgade 12,
6920 Videbæk, hvor vi skal nyde deres kendte tarteletter. Fhv. forstander Ebbe Larsen vil fortælle os lidt om
stedet, om processen, hvor hotellet blev til Møltrup Optagelseshjems socialøkonomiske café-koncept.
Tilmelding senest den 27. april - pris 90 kr.

3-dages tur med Sørens Rejser til Toppen af Danmark
Det bliver dagene 1., 2. og 3. juni med opsamling ved Bording
Hallen. Se vedlagte folder.
Onsdag den 17. august kl. 9.30 i Bording Hallen
”Tak for ’ed” - noget om originaler
Vi får besøg af sognepræst Thomas Frøkjær fra Galten, der vil fortælle ud fra sin bog »Tak for ’ed!«
Bogen, som foreløbig er udkommet i to oplag, rummer historier og oplevelser fra forfatterens barndom i
1960’erne i landsbyen Heltborg i Thy – den handler
blandt andet om møder med en række mennesker,
som vi i dag nok vil betegne som originaler.
Historierne fortælles med begejstring, frimodighed og
ud af stor taknemmelighed. Det er hensigten både at
oplyse og vække til eftertænksomhed, men bestemt
også at der skal være noget at grine af.
Ingen tilmelding - pris 60 kr.
Onsdag den 5. oktober ”Sort sol”
Kl.10 afgang fra Bording Hallen med Sørens Rejser
Vi skal opleve Danmarks flotteste naturfænomen, ”Sort Sol”, som opstår, når landets største stæreflokke samles over marskens tagrørsområder.
Vi kører med pause undervejs til Sønderjylland, hvor vi får en frokostpakke. Vi får en naturguide ombord, før vi kører ud i marskengene,
som giver grundlag for et rigt fugleliv.
Efter en rundtur her skal vi opleve ”Sort Sol”, som er et naturfænomen, der kan ses om efteråret, når stærene samles i enorme flokke i
Tøndermarsken inden det lange træk sydover. Lige før stærene går
ned på jorden for natten, tegner de store flokke fasinerende mønstre
på himlen.
Mange har nok oplevet det før, men mon
ikke vi gerne gør det igen? Vi siger farvel
til vores guide her, og en spændende dag
slutter med en 2-retters middag på en kro
på hjemvejen. Hjemkomst ca. kl. 22.30.
Tilmelding senest den 19. september.
Pris 695 kr.

