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Forår / sommer 2022 
 

 

 

 

 

Find os på www.landbosenior.dk 

 

http://www.landbosenior.dk/


OVERSIGT OVER ARRANGEMETER 

Forår / sommer 2022 
 

 

10.marts    Foredrag   kl.14.00 

 

21.april    Foredrag  kl.13.30 

                            

Tur til Portugal 13. – 20. maj 2022 

 

02.juni     Kør – selv – tur til Hornsherred  
    Mødetid Egholm Slot kl. 13.30 

 
21.juli    Sommer tur m/ bus kl.08.30 
 
     

18.aug.     Grillaften på  kl. 15.00 
 Østby havn 

 
    

Alle foredrag / arrangementer afholdes på Kulsviergården 
Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød. 

BOWLING 
 

 
 
Vi starter op igen tirsdag den 1. februar 2022, kl. 14.00 

  Bowling Centret 

  Københavnsvej   

Pris: 70,- for 2 timers bowling, leje af sko og kaffe. 

 



 

Kære medlemmer 

 
Da jeg skrev til jer sidste gang, var vi vaccineret 2 gange, nu er alle vaccineret 3 
gange og vi er sluppet for mundbind.  
Alligevel skal vi alligevel hjælpe hinanden med at passe på, også fremover (især med 
brugen af sprit). 

Ikke mange arrangementer blev det til i 2021, dog nåede vi, at komme på en dejlig 
tur i august til Sverige.  

Grillfest og foredrag nåede vi i efteråret og lige efter vores julefest med 
underholdning af Tina Siel, lukkede Danmark ned igen, det betyder at vi mangler 
vores nytårskur. 

Forår og sommer / programmet 2022 byder på mange gode oplevelser. 

Rejsen til Portugal i maj kan 37 deltagere glæde sig til, men også de andre 
arrangementer foredrag, udflugter og grillaften kan vi se frem til.  

Det er ingen hemmelighed, at alting er blevet dyrt. Det mærkes når vi i bestyrelsen 
tilrettelægger vores ture. Vi prøver at holde priserne, så alle kan være med, det er jo 
jer der tegner foreningen, og gør en forskel for, at vi kan få nogle gode timer 
sammen.  

Over hele landet har det været svært at fastholde medlemstallet. 3 foreninger har 
måtte lukke i de 2 år som coronaen har stået på. 

Der er sket meget i dansk Landbrug, og mange foreninger er jo også startet for 25 år 
siden.  

I Landbosenior Nordsjælland går det godt, vi er nu 153 medlemmer flere end nogen 

sinde, mit ønske er, at I alle vil gøre en indsats for, at vi kan blive endnu flere. 

Bestyrelsen og jeg glæder os til at åbne op for et nyt program her i 2022 

 

Hilsen Poul 

 
  



                    

 
Torsdag den 10. marts 2022 kl. 14.00  
Foredrag v/ Michael Ruge 
 
I dag har vi fælles arrangement med 
Kulsvierklubben.  
Formanden for ”Alsønderup fester” Michael 
Ruge har stor viden og entusiasme når det 
gælder forholdene politisk som socialt i USA, ikke mindst nu efter valget, hvor  der er 
kommet ny præsident. 
Michael Ruge krydrer sit foredrag med lysbilleder.  
  
Pris: 100,-kr. pr. person, inkl. kaffe & lagkage 
Tilmelding senest den 7. marts til Neel mob. 2011 6590 / nwo@agrovi.dk 

 
 
 
 
 
Torsdag den 21.april 2022 kl.13.30 
 Foredrag v/ Suzan Daoud 
 

 
Fra opvækst i en flygtningelejr i Libanon til 
Lokalpolitiker i Fredensborg Kommune 
 
 

 
En spændende beretning om Suzan Daouds liv. Fra hendes opvækst i 
flygtningelejren Wavel i Baalbeck i Libanon – som statsløs palæstinenser – om rejsen 
til Danmark, om kultursammenstødet i Danmark og hendes lokalpolitiske karriere. 
Suzan Daoud er født i 1980 og kom til Danmark 1992. 
Hun er stifter og formand for Fredensborg Multikulturel Kvindeforening. 
 
 
Pris: 150.- kr. pr. person, inkl. Kaffe og kage 
Tilmelding senest 18.april til Neel, mob. 2011 6590 / nwo@agrovi.dk 
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Portugal fra den 13. maj – 20. maj 2022 

 
 
 
 
 
 

37 medlemmer er tilmeldt og glæder sig til turen. 

 
 

Kør – selv - tur 
Torsdag den 2. juni 2022 
 
Kl. 13.30 mødes vi ved Egholm Slot, Trehøjevej 47,  
4070 Kirke Hyllinge,  
 
Egholm Slot er bygget 1842 af Wolfgang Von Haffner. Det er meed sine 2000m2 
Beboelse et lille slot, men med stor historie. 
Vi skal have rundvisning på slottet / museum, se udstillingen af  
og Slotsruinen 
Eftermiddagskaffe bliver serveret her. 
Efter besøget på Egholm Slot, vender vi næsen mod Gerlev Kro, Bygaden 4,3630 
Jægerspris, hvor de venter på os med en 2-retters sommermenu.  
 
Pris pr. person 425,- kr. Entre Egholm Slot, kaffe og middag på Gerlev kro,  
ekskl. drikkevarer. 
Tilmelding senest fredag den 27.maj til Neel, mob. 2011 6590 / nwo@agrovi.dk 
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Torsdag den 21.juli 2022  
Sommer tur med bus  
 
Afgang fra Nordsjællands 
Landboforeningen kl. 8.30 
 
På vej mod Næstved, bliver der i 
bussen serveret kaffe og et 
rundstykke.  
Kl. 10.30 går vi ombord i M /S Friheden og sejler en fantastisk tur fra Næstved via 
Gavnø Slot til restaurant De Hvide Svaner i Karrebæksminde.  
Kl. 12.00 går vi i land og der venter det lækre kolde bord. 
Der vil være musik, og for dem der kunne få lyst til en lille svingom, er det også 
muligt. 
Kl. 15.00 Vil bussen hente os, men inden vi vender næsen hjemad, besøger vi 
Skovtårnet. På turen hen til tårnet vil vi opleve den smukke sjællandske natur. 
I prisen 800,- kr. er der inkluderet entre til tårnet, De af jer der ikke ønsker at tage til 
tops, vil få entre beløbet retur, inden hjemturen er der mulighed for, at købe en 
sandwich. Vi lander i Hillerød ca. kl. 19.30                           

Pris: -800,- kr. pr. person. Kaffe / rundstykke, sejltur, det kolde bord og 
Skovtårnet, ekskl. drikkevarer. 
Tilmelding senest den torsdag 14. juli til Neel,mob. 2011 6590 / nwo@agrovi.dk 

Vi har 50 pladser i bussen, så tilmeldingen er ”først til mølle” 

Torsdag den 18. august 2022 
Grillaften på Østby Havn, Skovvænget 2, 4050 Skibby 
Mødetid: kl. 13.00 

Vi skal have en hyggelig eftermiddag og 
aften på Østby Havn, hvor vi skal grille. 
Om eftermiddagen skal vi på   
sightseeing med NaturEkspressen - den 
traktor trukne persontransport - og opleve 
de naturmæssige perler.   
Hver især medbringer det kød, de ønsker 
at grille samt tilbehør og drikkevarer. 
Bestyrelsen står for kaffe og kage. 
Pris:  150,-kr. pr. person.  
Tilmelding senest fredag 12.august til 
Neel, mob. 2011 6590 nwo@agrovi.dk 
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Bowling: Tirsdag i ulige uger,  
kl. 14.00 
vi slutter den 26. april 

 

 
 
 
Gåture: Torsdag i ulige uger kl. 10.30 
Torsdag den 17. februar 
Turene aftales fra gang til gang. 

 
 
Cykelture: Tirsdag i lige uger  
Start: tirsdag den 3. maj kl. 11.00 
Turene aftales fra gang til gang. 

 

Madlavning for rigtige mænd: 
Desværre kan vi i skrivende stund ikke sætte dato 
på, hvornår madholdet igen kan svinge gryderne. 
Vi håber i løbet af foråret at Sisse er på højkant. 

 

 
 

Program efteråret 2022 / vinter 2023 
Torsdag den 15.september foredrag  
Torsdag den  13.oktober  Virksomhedsbesøg 
Torsdag den  17.november foredrag 
Torsdag den  08.december julefest 
2023 
Torsdag den  12.januar Nytårskur / m. underholdning 
Torsdag den  09.februar generalforsamling / foredrag  
 
   



  



 



Bestyrelsen: 

Formand: Poul Jensen, Frederiksværksgade 11A, 3-12, mob. 4219 2019 
tammose@sol.dk 
 
Næstformand: Niels Chr. Nielsen, Roskildevej 92, 3400 Hillerød, mob. 2099 7214, 
bendtsgaard.freerslev@gmail.com 
 
Kasserer: Anni Lenskjær, Humlebækvej 46, 3480 Fredensborg, mob. 2460 9253, 
lenskjaer@live.dk 
 
Ingelise Olsen, Søfryd 24, Ramløse, 3200 Helsinge, mob. 2447 1161 
iol.jdo@gmail.com 
 
Knud Kjær Petersen, Venslevleddet  3, 4050 Skibby,  tlf. 4752 9559 
knud@kjaer-petersen.dk 
 
Suppleant: Hanne Rasmussen, Baunehøjvej 2A, 4050 Skibby, mob. 2992 9172 
ostbygaard@mail.dk 
 
Sekretær: 
Neel Wolff, Bæverdalen 19, 3400 Hillerød, 
mob. 2011 6590, nwo@agrovi.dk 
 
 
Pressechef: Allan Kongsted, mob. 4074 6095, allan@fedtsted.dk 
Musik: Ernst Nielsen, mob. 4051 5416, magleholm@pc.dk 
 
 

Årligt kontingent: 150,- kr. pr. person, som opkræves ved årsskifte 
 
 
Betaling til udflugter og større arrangementer indsættes på foreningens konto:  
Danske Bank 4356 16495913 

 
 

Turene reserveres efter ”først til mølle” princippet 
Bemærk: Tilmelding er bindende. 
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Ambassadørkort 
 

Jeg har talt med nedenstående, der ønsker at blive kontaktet af Landbosenior med 
henblik på, at blive medlem: 
 
 

  

 Kuponen er indleveret af: 

 

 

 

 

Når medlemmet er tilmeldt Landbosenior, vil du deltage i lodtrækning om en 

ambassadørgave ved generalforsamlingen. 

 

Navn: 

Navn: 

Tlf. 

Tlf.                                                          Mail: 


