
 

 

 

 
 
 
 
 

                  PROGRAM 2022 

__________________________________________________________________ 

 

Onsdag d. 19. januar kl. 14,00 

Ulkebøl Forsamlingshus - Foredrag  

”Fra Bondekone til Borgmester” v/Else Møller 

Et causeri over mange skønne oplevelser, som har medvirket til at forme min tilværelse.  
Kom som ung husholdningslærer takket være min mand Frederik Møller til Hverringe Gods.  
Her var jeg aktiv medspiller i landbrugsbedriften i 30 år, havde en ret stor folkehusholdning 
samtidig med undervisning, det politiske arbejde og vores 3 døtres opvækst. 
Deltagerbetaling kr.125 
Tilmelding senest torsdag d. 13. januar.  
 

Onsdag d. 23. februar kl. 14.00  
Ulkebøl Forsamlingshus  

Generalforsamling 

(Dagsorden udsendes senere). 

Efter generalforsamlingen fortæller Peder Jørgensen Jensen om ”Mit liv, med og for landbruget”. 
Tilmelding senest torsdag d. 17. februar.  
 
 

Onsdag d. 2. marts kl. 10.00  

Gråsten Landbrugsskole Højskoledag  

I samarbejde med LandboSenior Aabenraa  
Traditionen tro bydes der på morgenkaffe, middag og eftermiddagskaffe. 
Om formiddagen holder tidligere formand for Landbrug og Fødevarer Martin Merrild foredrag og 
forstander Bjarne Ebbesen fortæller om nyt fra skolen. Om eftermiddagen sangforedrag med 
Rasmus Skov Borring, der er pianist, komponist, cand,mag. i moderne kultur og kulturformidling. 
Rasmus har samarbejdet med digter Jens Rosendal og er repræsenteret med flere sange i den 
nye højskolesangbog. 
Deltagerbetaling kr. 350,00 incl. 1 øl/vand - opkræves forud.  
Tilmelding senest fredag d. 18. februar. 

LandboSenior  
Sønderborg 

Tilmelding til alle arrangementer: 
 

Hos LandboSyd pr. telefon eller mail 
Tlf.: 74 36 50 00 

Mail: seniorsonderborg@landbosyd.dk 
 

Husk afmelding ved forfald. 

 
 



 

 

 
Tirsdag d. 5. april kl. 14,00  
Ulkebøl Forsamlingshus – Mamma Doc 

Mamma Doc med det borgerlige navn Wiera Malamà Jensen fortæller om de mange udfordringer 
livet har givet hende.  
Wiera er opvokset i Polen, og da hun var 16 år valgte familien at flygte til Danmark. Er uddannet 
læge og har i 17 år været læge i det danske forsvar og var i den periode udsendt 10 gange til 
internationale militære aktioner. I dag arbejder Wiera som deltids praktiserende læge i 
Frederikshavn. 
Deltagerbetaling kr. 125. 
Tilmelding senest torsdag d. 31. marts. 

 
Onsdag d. 11. maj kl. 8,00 
Udflugt til Rømø-Sylt med bus 
Kl. 8,00 afgang fra Ulkebøl-hallen 
Vi kører i bus til Rømø og får kaffe og et smurt rundstykke på turen. Kører en lille rundtur på øen 
og slutter i Lakolk, hvor der er mulighed for at kigge i butikker eller gå en tur på stranden. 
Efterfølgende frokost i Havneby, – en sandwich med en øl. 
Færge fra Havneby til Sylt. Her får vi en guide med i bussen.  
På Sylt kører vi gennem naturområdet Listland forbi Kongehaven og vandreklitten. Sydpå til den 
mondæne ferieby Kampen og videre til øens pæneste by Keitum og øens sydligste punkt Hörnum. 
Herfra kører vi nordpå til Westerland. 
Kaffe med kage på Restaurant Luzifer. 
Med Sylt shuttle fra Westerland med biltog over Hindenburg dæmningen. 
Middag om aftenen; 2-retters menu på Steak´n more,Handewitt. 
Forventet hjemkomst Ulkebølhallen kl. 21,00 
Deltagerbetaling kr. 650. Max 50 deltagere. 
Tilmelding fra torsdag d. 21. april kl. 10.00. Senest d. 27. april. 

 

Onsdag d. 1. juni kl. 16,00 
Besøg Munkegaard Traktormuseum, Pøl 
På Munkegård er mere end 250 veterantraktorer, mange gamle motorer og landbrugsmaskiner. 
Jes Peter Skovgård Petersen viser rundt i museet og fortæller om traktorernes historie. 
Dagen slutter med pølser, kartoffelsalat og en øl/vand i haven. 
Max 20 deltagere. I kører selv til Pøl Nørregade 5. 
Deltagerpris kr. 75. 
Tilmelding senest onsdag d. 25. maj.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dag i nostalgiens tegn  
med traktorer og landbrugsmaskiner  
som da farfar var dreng.  

 



 

 

Torsdag d. 9. juni kl. 5,00 
8 dages rejse til Kroatien i samarbejde med Risskov Rejser 
Deltagerbetaling kr. 9.995. Tillæg enkeltværelse kr. 1.100 
Tilmelding fra tirsdag d. 4. januar kl. 10 efter først-til-mølle-princippet på tlf.: 74 36 50 00. 
Tilmelding senest tirsdag d. 11. januar.  
 

Tirsdag d. 5. juli kl. 16,00 
Aftentur til Varde Sommerspil 2022 
Jesus Christ Superstar 
Afgang Ulkebøl-hallen kl.16,00. 
Ved ankomsten til Varde spiser vi en lækker skovtursmenu inden forestillingen starter kl. 20,00 
Deltagerbetaling kr. 600, max. 32 deltagere. 
Tilmelding fra tirsdag d. 14. juni kl. 10.00. Senest d. 21. juni. 
 

Onsdag d. 24. august kl. 9,00 
Kreaturslagteri i Holsted – Elmegaard - Årslevgård 

En éndagstur med afgang fra Ulkebøl Hallen. Derfra kører vi i bus til Danish Crown kreaturslagteri i 
Holsted, hvor vi i det nye slagteri får en 2 timers rundvisning på besøgsgangen. 
Herefter kører vi til Elmegaard, hvor vi får en frokost i Hestestalden og mulighed for at besøge 
gårdbutikken, den gamle landbohave m.m. 
Dagen afsluttes med besøg hos Gerth Petersen på Årslevgård,  
en kvægejendom med 500 malkekøer. Gerth vil fortælle lidt om hans  
virksomhed Milcotec ApS, der blandt andet sælger malkerobotter.  
Forventet hjemkomst ved Ulkebøl-Hallen kl. 18,30. 
Endeligt program og deltagerbetaling meddeles omkring 1. juli 2022. 
Tilmelding senest torsdag d. 4. august. 
 

Mandag d. 26. september   
3 dages tur til Lolland Falster i samarbejde med Mols Rejser 
Se vedlagte program for turen fra Mols Rejser 
Deltagerbetaling kr. 4.175. Tillæg enkeltværelse kr. 500 
Tilmelding til Mols Rejser tlf. 7587 1212  
senest fredag d. 1. juli efter først til mølle-princippet. 
 
Onsdag d. 26. oktober kl. 14.00  
Ulkebøl Forsamlingshus – ”Under samme måne” foredrag ved forfatter 
Karsten Skov 

I dette foredrag vil forfatteren Karsten Skov fortælle om sit forfatterskab, der oftest tager 
udgangspunkt i den dansk/tyske fortælling. Han vil kort komme ind på romanerne ”Knacker” og 
”Enkeland”, der foregår under 1.Verdenskrig, for derefter at fortælle om baggrunden og tilblivelsen 
af hans flygtningeroman UNDER SAMME MÅNE.   
Forfatter og lektor Karsten Skov har udgivet 11 bøger, hvoraf tre er historiske romaner. Hans 

første roman ”Knacker” var inspiration til filmen I Krig og Kærlighed, som foregår i Nordslesvig 

under 1.Verdenskrig. Karsten Skov bor i Broager.                                                                                 

Deltagerbetaling kr. 125 

Tilmelding senest torsdag d. 20. oktober. 

 

 

 



 

 

Onsdag d. 16. november kl. 12,30  
Ulkebøl Forsamlingshus 
Julefrokost og musik ved Ronnie Flyvbjerg Olesen  
Vi starter med en dejlig julefrokost fra Ulkebøl Forsamlingshus. 
Herefter ”Et Liv i musikken” ved Ronnie Flyvbjerg Olesen, der til daglig er kapelmester i 
Mariehaven og for Birthe Kjær.  
Han er født i Sydkorea, men opvokset i Danmark. Deltagerne vil få indblik og plads til refleksioner 
over livet som et adoptivbarn, der som ganske spæd kommer til en musikalsk familie i det 
midtjyske. Ronnie mestrer klaveret som sit hovedinstrument og vil føre os igennem en masse 
flotte musikstykker i forskellige genrer, krydret med fortællinger fra sit liv og virke.  
Vi skal naturligvis også synge dejlige fællessange. 
Deltagerbetaling kr. 350 
Tilmelding senest torsdag d. 3. november. 
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Bestyrelsen for LandboSenior Sønderborg: 

Peter Mussmann  Tlf. 7440 4194 / 2022 4194 petermsarup@gmail.com 

Kirsten G Lassen Tlf. 4047 6307  tingholm@mail.dk 

Gunnar Glindvad Tlf. 5123 1272 gunnar.glindvad@privat.dk 

Tove V Duus Tlf. 2838 4878 thduus@dlgtele.dk 

Jørgen Detlefsen Tlf. 2013 5357 tomboelgaard@dlgtele.dk 

Det Sønderjyske Fællesskue i 
Aabenraa d. 3. og 4. juni 2022 
 
Morgenkaffe fredag d. 3. juni 2022 
kl. 09.00 i frokostteltet. 
 
Alle medlemmer af LandboSenior 
Sønderborg er velkomne. 
 
 


