
 
 
 
 Bestyrelsen: 
 
Formand: Tonnie Rasmussen tlf. 25532925 
Tonnieholm@gmail.com 
 
Næstformand: Mogens Jensen tlf. 61769588 
mogensraskjensen@gmail.com 
 
Kasserer: Gunhild Bach tlf. 86859027/ 21566047 
fam.bach@privat.dk 
 
Sekretær: Inger Døssing tlf. 40562029 
lundmosevej@gmail.com 
 
Gudrun Knudsen  tlf. 86880148/ 26150148 
knudsengudrun@gmail.com 
 
Medlemskontingent for 2022 er 100 kr. pr. medlem 
 
Kontingent betales efter 1/1 2022 og senest 31/1 2022 
Indbetales på Reg. 7840 konto 1264375, husk afsender navn. 
 
Husk at der stadigvæk kan betales med kontanter.  
Tilmelding til vores arrangementer: 
Mogens Jensen Tlf. 61769588 
eller 
Tonnie Rasmussen Tlf. 25532925 
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Kære medlemmer 
 
Hermed en hilsen til alle vores medlemmer. 
På trods at det har været et træls år, syntes vi i bestyrelsen, at   
klubben er kommet godt igennem 2021. I har været rigtigt gode  
til, at bakke op om de arrangementer som det er lykkedes, at  
gennemføre. Her i bestyrelsen har vi den holdning, at vi må  
bevare optimismen og se fremad.    
Vi starter jo året 2022 med, at gøre flittig brug af vores 
sponsoreret Højskolesangbøger, vi skal nemlig synge sammen en 
hel aften i januar og det er sange fra ”Den Blå.” 
Vedr. betalinger kører vi samme måde som 2021, og på bagsiden 
af programmet kan i se bank, kt.nr og reg.nr. som i skal benytte. 
Til vores arrangementer kan i stadigvæk betale kontant eller 
mobil pay, eller ved bankoverførsel 5 dage før et arrangement.  
 
I skal huske, at vente med, at betale jeres kontingent til efter 
1. januar 2022 af hensyn til bogholderiet. Og husk ingen girokort,  
i skal overføre kontingentet til banken, eller betale kontant til 
Kasseren. 
Kontingentet 2022 er uændret 100 kr. for et medlemskab. 
 
Fra Bestyrelsen skal der lyde en tak for året der gik. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
      

 

 
 
 
 

Huskekalender          
Her kan du krydse af, når du har tilmeldt dig et af 
Seniorklubbens arrangementer. 
  

 Dato  Arrangement Tilmeldt 

18. januar Sangaften v/Bente Sørensen  
24.-28. januar Senior Velvære  

22. februar De uartige piger på øen  

22. marts Generalforsamling  

25.-29. april  Miniferie Holland  

17. maj Heldags tur til Fyn  
21. juni Grillaften på Aunsbjerg Gods  

16. august Heldagstur til Jammerbugten  

20. september Høstfest   

 25. oktober Pottemagerens Caberet  
 29. november Julehygge  

 
 

Tilmeldingsfristen bedes overholdt på grund af 
køkkenet og er bindende.  

 

Landsforeningens hjemmeside er:  
Landsforeningen 
www. LandboSenior.dk 
 



Marts: Tirsdag d. 22. kl. 19.00 i Glassalen 
Generalforsamling. Foreningen er vært v/2 snitter,  
1 øl eller 1 vand, der serveres også kaffe og lagkage. 
På valg er: Gunhild Bach og Inger Døssing, 
Inger ønsker ikke genvalg. 
Demenskonsulent Pia Østergaard, Silkeborg 
Kommune, kommer og fortæller om  
”sygdommen  Demens”. 
Der er Am. lotteri med skænkede gevinster. 
Gratis adgang for medlemmer  
Sidste tilmelding: d. 17/2 

                    __________________________________________ 
 
 April: d.25.april til 29. april miniferie til Holland 

Vi holder ferie i Holland mens tulipanerne blomstrer, 
så det bliver en oplevelse at se, sammen med alle de 
andre steder vi skal besøge. Se det vedlagte program 
over Holland turen. 
Pris for turen: 4595 kr. 

                     __________________________________________ 
 
   Maj: Tirsdag d. 17. Heldags tur til Fyn 

Vi tager på en spændende tur med Sørens Rejser til 
Fyn. I kan læse i jeres vedlagte program om alle de 
steder vi skal omkring og se og opleve.  
Vi slutter dagen af med en 2- retters middag på 
Pårup Kro. 
Pris for Turen: 740 kr. 
 
 

Juni: Tirsdag d. 21. kl.18.00 ”Grillaften” 
 Vi afholder vores Grillaften på Aunsbjerg Gods. 
 Grillmester Kjeld vil sørge for grill menu. 
 I bedes selv medbringe service og bestik. 
 Drikkevarer kan købes. 
 Holger Preetzmann vil fortælle om stedet derude. 
 Pris for denne herlige aften: 200 kr. 
 Sidste tilmelding: d. 16/6   
 __________________________________________ 
  

August: Tirsdag d. 16. Heldags tur til Jammerbugten 
 Sørens Rejser kører os på en spændende heldags  
 tur nordpå. Vi slutter dagen af ved Gullestrup 
 Strandkro, hvor vi nyder en 2- retters middag. 
 Se vedlagte program. 
 Pris for denne tur: 695 kr.  
 ___________________________________________

      
  September: Tirsdag d. 20. kl. 18.30 Glassalen 

Høstfest vi afholder vores årlige høstfest med 2 retters 
menu, kaffe-te, småkager og chokolade.            
Høsttaler bliver Gdr. Jørgen Rask, Thorning.   
Ivan Tang spiller op til dans. Så det skal nok blive en 
god og festlig aften. 
At holde Høstfest er jo en meget gammel tradition, 
og den prøver vi jo at holde i hævd. 
Pris: 275 kr.  
Sidste tilmelding: d. 12/9 
  
 



 
 
 
Oktober: Tirsdag d.25. kl. 19.00 i Glassalen 
Pottemagernes Caberet hold kommer og viser os  
deres arrangement. Caberet forestillingen leveres 
af øvede amatører, der holder af at underholde med 
sang, musik og optræden. 
Pris for denne aften er 150 kr.  
Sidste tilmelding : 20/10 
___________________________________________                    

               
November: Tirsdag d.29. kl. 19.00 i Glassalen  

 Julehygge/Banko i Glassalen. 
 Vi serverer Gløgg-æbleskiver-kaffe-te-klejner og 
 brunkager. 

Der er også Amerikansk lotteri og det er 10 kr.
  pr. strimmel med fem nr. og bankoplader à 10 kr. 

Vi skal også synge en masse julesange, så vi kommer 
i den rette julestemning. 
Pris: 150 kr.  
Sidste tilmelding: 24/11  
____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    Januar: Tirsdag d. 18. kl. 19.00 i ”Glassalen 
   Officiel indvielse af den nye Højskolesangbog.  

 Bente Sørensen, kommer og spiller og vi synger    
 en masse sange fra Højskolesangbogen,  
 som vi jo var så heldige, at få doneret fra Nordea  
 Fonden. Vi   håber, at i er klar til at bruge en  
 aften på fællessang. 
 Pris: 150 kr.  Sidste tilmelding: 13/1 2022 
_____________________________________________ 
  Januar: Fra den 24. – til den 28. Senior Velvære 2022 
Tag med på denne fantastiske rejse til Polen. Vi skal 
nyde roen og styrke vores velvære. Kolobzeg har 
vundet anerkendelse som en af de bedste og største 
kurbyer i Polen. Prisen for denne tur er kun 2.o95 kr.            
_____________________________________________ 

   
 Februar: Tirsdag d. 22. kl. 19.00 i ”Glassalen” 

Flemming Rishøj kommer og fortæller om ” De farlige 
kvinders Ø Sprogø”. Engang var Sprogø, midt i 
Storebælt, et naturligt fængsel, hvor flere hundrede 
kvinder fra 1923 til 1961 blev isoleret og placeret på 
ubestemt tid. Disse kvinder var under åndsvage 
forsorgen, som det hed dengang. En tankevækkende 
mennesker som set med samfundets øjne forblev 
tabere. 
Pris: 150 kr. Sidste tilmelding: 17/2 2022 

    

http://andreabrunsfotografie.de/sommer/

