
 

Invitation til kommende møder 2.halvår 2021. 

I ROSKILDEEGNENS LANDBO SENIOR KLUB. 

Kør selv tur til ”Greve Museum ”Grevegården” Bækgårdvej 9, 2670 Greve, onsdag d.30 juni kl.12 

Besøget starter med en frokost platte. Efterfølgende er der rundvisning og foredrag med arkivleder 

Mikkel Stage. Under foredraget bliver der serveret kaffe og småkager 

Pris 100 kroner pr. person, tilmelding senest torsdag den 24 juni. Husk mundbind og pas 

 

Kør selv tur til ”Landbo Museet Lundekrog” Ejbyvej 32, 4623 Ll. Skensved, onsdag d.8 sep.kl.13.30 

På landbomuseet oplever vi en kæmpe udstilling på et areal af  2000 m2 med tusinde effekter, der i 

hovedpunkter dækker perioden 1840 til 1950, der  omfatter en lang række af landsbyernes små 

værksteder, herre og damefrisører, skolestue anno 1940, Vedskølle Smedje, og meget mere.           

Efter rundturen drikker vi eftermiddagskaffe med kage i hyggeligt samvær med hinanden. 

Pris 100 kroner pr. person, tilmelding senest torsdag d.2 september. 

 

Jule og Advent møde i Vor Frue Sognegård, onsdag d.1 dec. Kl.12.00   

Vi starter med en jule- buffet, samt synger nogle af vore kendte advent og jule- sange.  

Efterfølgende kl. 14 kommer vores foredragsholder ”TINE POULSEN” og fortæller os – 

                                                  ”LAD FØDDERNE BÆRE SORGEN” 

Om gang kan lindre sorgen, både ens egen og andres. Det ved TINE POULSEN, to år efter hun blev 

enke som 45 årig, gik hun en periode på seks uger sit livs gåtur ”CAMINOEN  RUTE 1” i Spanien. 

Hver dag dedikerede hun sine skridt til andre, og så skete der ting og sager, både med sorgen, 

hende selv og de mennesker, hun mødte på sin vej. 

Pris 150 kroner pr. pr. person, tilmelding senest den 25 november 

Husk at medbring mundbind og gyldigt coronapas, hvis dette er påkrævet ! 

Tilmelding til Ellen Olsen på tlf. 60625360 eller mail engo38@live.dk  

 

Med disse nye aktiviteter glæder vi os alle til igen kan fortsætte vore sammenkomster, og at vi 

forhåbentlig kan lægge denne pandemi bag os. 

Med venlig hilsen bestyrelsen for ” ROSKILDE EGNENS LANDBO SENIOR KLUB” 

mailto:engo38@live.dk


 

 

 

                                                                            

                                                                                  

 

 

 

 

 

 


