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Torsdag den 24. november kl. 13.00-17.00
i Fuglebjerg Forsamlingshus

Lundevej 8, Fuglebjerg

JULEFROKOST

I lighed med de foregående år, afslutter vi året med en

hyggelig julefrokost
med gode, gammeldags retter

Det bliver ikke Dinosaurerne, der skal spille i 2022,
- de har gjort det godt hidtil, men vi trænger til lidt fornyelse.

Program med alle oplysninger
udsendes 1 måneds tid før arrangementet
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Sorø-Slagelse Landboforenings
SENIORKLUB

Program 2022

Fulbyvej 15 - 4180 Sorø

Tlf. 70 27 90 00

reception@vkst.dk  www.landbosenior.dk
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Torsdag den 20. januar kl. 19.00
på Gefion, Fulbyvej 15, Sorø

”Ind under præstekjolen”
Foredrag v. sognepræst Kirsten Schmidt,

Orø

Kirsten Schmidt, sognepræst på Orø gennem 30 år, holder et hu-
moristisk foredrag om mennesket bag præsten og de mange ufor-
udsigelige situationer, en moderigtig københavnerpige kan stå i,
når hun bliver præst på en lille ø i Isefjorden.

Pris pr. person: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød
Tilmelding senest tirsdag den 18. januar

__________

Torsdag den 24. februar kl. 13.30
Fornetoftevej 10, Stigsnæs

Kør selv tur til Gartneriet ”Spiren”

Vi mødes i Gartneriet, hvor Marianne Rostén vil fortælle os
alt om påskeklokker og juleroser, hvorefter vi selv kan gå
rundt i de uopvarmede drivhuse. Der er naturligvis mulig-
hed for at købe blomster.
Husk varm påklædning!

Kl. 15.00 kører vi kører til  Restaurant Solsikken ved havnen i Skælskør,
hvor vi får en kop kaffe/te med lagkage.

Pris pr. person: 65,-
Tilmelding senest mandag den 21. februar kl. 12.00
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Mandag den 24. oktober kl. 19.00
på Gefion, Fulbyvej 15, Sorø

”Blandt originaler og andet
godtfolk”

Foredrag v. Per Hansen, Sorring

Der er lagt op til en morsom og spændende aften, når journalist og
tidl. medarbejder ved TV2 Midt-Vest fortæller og viser filmklip på
sin egen Søren Rye facon.

De er der stadig, hvis man altså kan få øje på dem: Gode, gamle,
positive originaler! Mennesker, der tør være anderledes og skiller
sig ud fra mængden, - som er helt sig selv - og hviler i sig selv.

Vi møder nogle af dem på filmlærredet: Marie i Vedersø, meget tro-
ende kvinde, der kunne sætte ord på livsglæden. 85-årige ”Bulder”,
medlem af motorcykelklub med rygmærke og som bandede med
store bogstaver. Stolte Thy-boer med både livsmod og dialekt i be-
hold, og manden, der i mere end 25 år boede muttersalene i en hø-
stak. Vi møder også Anna og Arne på den lille landejendom, hvor
der stadig håndmalkes.

Foredraget kalder på smil og latter, men også eftertænksomheden.
Per Hansens eminente fortælleevne og evne til at lytte til vidt for-
skellige mennesker gør hans indlæg meget interessant.

Pris pr. person: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød
Tilmelding: Senest fredag d. 21. oktober kl. 12.00
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Torsdag den 15. september kl. 13.30

Kør selv tur
til Scanmetals & ”Møller i Mejeriet”

Vi besøger Scanmetals i Kr. Stillinge, som årligt udvinder ca.
45.000 tons metaller af forbrændingsanlæggenes slagger. Slagger-
ne bliver tørret og derefter scannet, røntgenfotograferet og meget
andet, så de forskellige metalprodukter bliver sorteret fra. Virk-
somheden har ca. 70 ansatte og er førende i Europa.

Vi får en rundvisning og derefter nyder vi vores medbragte kaffe.
Kagen sørger bestyrelsen for.

Så fortsætter vi til kunstgalleriet ”Møller i Mejeriet”, hvor vi skal
se aktuelle kunstværker i det 400 m2 store galleri, der rummer
både malerier, glaskunst, keramikkunst, kunstpuder og meget
mere. Galleriet er åbent til kl. 17.30.

Pris pr. person: 50 kr.
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Torsdag den 10. marts kl. 19.00
i Fuglebjerg Forsamlingshus

Ordinær generalforsamling

Kl. 17.30: Der serveres 3 stk. smørrebrød pr. person. Drikkevarer er
for egen regning.

Kl. 19.00: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne.
På valg til bestyrelse er: Birthe Jensen og Kirsten Lysholm.
På valg til suppleant er: Jessie K. Nielsen

Kl. 19.30: ”Fra bypige til bondekone”. Foredrag v. forfat-
ter og journalist Marianne Jørgensen - kendt
fra Landbrugsavisen.
Hvordan er det at blive bondekone på landet,
når man er født og opvokset i byen? Det kan
man blive klogere på, når forfatter Marianne
Jørgensen går på podiet efter generalforsamlingen.
Her fortæller hun om sine egne oplevelser med det at gifte
sig til en tilværelse som landmandskone. Foredraget serve-
res med humor og nerve, og Marianne Jørgensen beretter
blandt andet om sit møde med begreber som foderenheder,
privatforbrug, generationsskifte og dækningsbidrag. Alt
sammen noget, der skal tages stilling til i et moderne land-
brug. For slet ikke at tale om svigerfamilien, der lever helt
tæt på, om børn, der har langt til alt, og om det somme tider
alvidende lokalsamfund.
Der er med andre ord lagt op til en underholdende aften.

Kl. 20.30: Kaffe og småkager, hvorefter foredraget fort sætter

Tilmelding til spisning senest mandag den 7. marts
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Søndag den 27. marts kl. 15.00
Krabasken, Bredegade 11C, Slagelse

”Den Grønne Elevator”
”Den Grønne Elevator” bliver
kaldt teaterhistoriens største bran-
dert. Og den er også den længstva-
rende. Siden urpremieren på Broad-
way i 1915 har farcen gået sin sejrs-
gang kloden rundt.

Handlingen:
Billys kone elsker at danse og gå i teateret, imens Billy selv helst bare
vil blive hjemme og tit falder i søvn, hvis hun endelig får slæbt ham
med i byen. Blanche (overboen) er gift med en verdensmand, der altid
er frisk på et lille ”bestyrelsesmøde”. Blanche går helst ikke udenfor en
dør, uden at han er med.
Billy og Blanche beslutter sig for, at de to i forening vil udsætte deres
respektive ægtefæller for en gimmick, hvor de vil lade dem tro, at de
har indledt en affære, hvorefter de så skal tages på fersk gerning. For
at gimmicken skal lykkedes, spiller flaskerne i barskabet en stor rolle.
Skarpe replikker, masser af løjer på senen og en brandert der siger
spar to! Se forestillingen, hvis du vil opleve en hylesjov komedie om
ægteskab og tømmermænd.

Pris pr. person: 100 kr.
Tilmelding starter 10. januar og slutter 1. marts

Vi har kun booket 30 billetter, så tilmelding er efter ”først til mølle”-
princippet.

Vi tilbyder at reservere plads på den kinesiske restaurant Siang Jiang
for de, der har lyst til at hygge sig sammen efter forestillingen, men
spisning og drikkevarer er for egen regning.
Bordbestilling skal ske samtidig med tilmelding.
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9. og 10. juni

2-dages bustur til Sønderborg

Afgang fra Gefion, Fulbyvej 15, Sorø 9/6 kl. 9.00
Hjemkomst til Gefion 10/6 ca. kl. 18.00

Program:

Dag 1:
Fra Sjælland kører vi til Skamlingsbanken og spiser frokost. Tu-
ren fortsætter til Sønderborg Slot, hvor vi får en rundvisning. Der-
efter kører vi over til Hotel Sønderborg Strand. Her bliver der lidt
tid til at slappe af, inden vi kl. 18.00 skal være klar til den store
buffet, hvor 2 genstande er inkluderet.
Kl. 20.00 skal vi opleve en forhåbentlig fantastisk revy, der afslut-
tes med natmad.

Dag 2:
Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører til Dybbøl Mølle.
Der bliver et ophold på ca. 45 min., hvorefter det går videre til
Graasten Slot. Her bliver der mulighed for at se den kgl. køkken-
have, forudsat at den kgl. familie ikke opholder sig på slottet.
Vi sætter næsen mod Den Gamle Grænsekro, hvor vi skal nyde
frokosten. Efter maden fortsættes til Langeskov planteskole på
Fyn. Her får vi kaffe/te, en ½ bolle samt lagkage. Der bliver tid til
at se sig lidt omkring i den fantastiske planteskole, inden vi kører
mod Sjælland.

Pris pr. person: 2.495,-. Tillæg for enkeltværelse: kr. 605,-.
Prisen er baseret på min. 40 pers.

Ikke inkl.: Forsikringer, ikke angivne entréer og drikkevarer.
Tilmelding starter d. 3. januar og slutter d. 28. februar

Teknisk arrangør: Nygaards Turist- og Minibusser


