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Et stort udbud af oplevelser 
 

 

 

 

 

Et stort udbud af oplevelser 



Kære medlemmer af Seniorklubben 

Dette Nyhedsbrev er det første i den nye bestyrelse for 

Seniorklubben. 

 

Vi fik på generalforsamlingen fejret Kristian Stausholm ved at 

udnævne ham og Anna Margrethe som æresmedlemmer efter 

deres store indsats gennem årene i Seniorklubben. 

 

 

 

 

 

 

 

Med dette program byder vi velkommen til nye oplevelser i 

Seniorklubben. Vi håber, at I tager godt imod det – og som 

sædvanlig møde talstærkt frem til vore arrangementer. Vi 

bestræber os hele tiden på at skabe nogle oplevelser lidt ud over 

det sædvanlige. Det lykkedes – takket være vore besøgsværter, 

der beredvilligt stiller deres faciliterer til skue. 

 

Måtte I have nogle ideer til oplevelser, så giv os endelig en mail 

herom til en af bestyrelsesmedlemmerne, som I kan se andet 

steds. 

 

Vi ønsker Jer alle en god vinter, og håber, at se mange af Jer til 

de arrangementer, der er omtalt i dette Nyhedsbrev. 

  



Tvedemose Champignon 

Tirsdag den 9. november 

Vi besøger stedet fra kl. 19.00-

21.00. Her vil vi få en rundvisning på 

virksomheden og et indblik på, 

hvordan man fremstiller 

champignon. 

Max. 30. personer. 

 

 

Adresse: Tvedemosevej 2, Snesere, 4750 Lundby. 

Praktiske sko anbefales. 

Sidste frist for tilmelding den 26. oktober 2021. 

 

 

Sct. Nikolai Kirke i Nakskov 

Onsdag den 8. december  

Vort kirkebesøg op til jul er i 

år henlagt til Nakskov og Sct. 

Nikolai Kirke. Vi mødes kl. 

14.00, hvor sognepræst 

Jesper Vigant vil tage imod. 

 

Efterfølgende kaffe på 

Restaurant Fjorden ca. 

kl.15.00. 

Sidste Frist for tilmelding den 24. november 2021. 



Nytårskur 

Onsdag den 12. januar 2022  

Vin og Velsmag,  

C.E. Christiansens Vej 1, Maribo 

fra kl. 18-.21 

Vinsmagning og en mindre 

menu bestående af kalvesteg 

stegt som vildt med 3 vine. 

 Pris kr. 325,00 pr. person. 

Min. 20 personer og max. 50 

personer. Først til mølle princip. 

 

Sidste frist for tilmelding den 22. december 2021. 

 

Krenkerup Bryggeri 

Onsdag den 23. februar 2022 

 Vi mødes kl. 14.00 

  

Rundvisning og smagsprøver og 

lidt historie om godset m.m. 

 

 Pris kr. 130,00 pr. person. 

  

Min. 20 personer og max. 40 

personer. 

Sidste frist for tilmelding den 9. februar 2022. 



Årsmøde og generalforsamling 

9. marts 2022 

Vi følger traditionen og holder vores generalforsamling på 

Restaurant Bangshave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter generalforsamlingen er afviklet er der, som vi plejer 

mulighed for at deltage i en fælles middag, hvorefter vi så 

svinger os i dansen i et par timers tid. 

 

Der udsendes på et senere tidspunkt mødeindkaldelse med 

dagsorden til samtlige medlemmer. 

 

Mødetid og sted Kl. 17.00 på Bangs Have i Maribo. 

Pris: 310 kr. for spisning. 

 

Deltagelse ved generalforsamlingen er gratis. 

 

Tilmelding til Rita Jensen, VKST – tlf. nr. 54 84 04 29 

  



Betalingsbetingelser for Seniorklubbens arrangementer 

Som hovedregel gælder der følgende vedr. betaling til diverse 

klubarrangementer. 

 

Arrangementer med deltagerpris på 1.000 kr. og derover: 

 

- Ved afbud tidligere end 60 dage forud – fuld tilbagebetaling, 

dog afhængig af den pågældende rejsearrangørs vilkår. 

 

- Ved afbud mellem 60 og 30 dage forud – 50% tilbagebetaling 

 

- Ved afbud senere en 30 dage forud – ingen tilbagebetaling, 

medmindre der er medlemmer på venteliste, der kan 

tiltræde. 

 

Betaling for deltagelse kan indtil videre ske ved direkte 

bankoverførsel via netbank eller indbetaling i nærmeste NORDEA 

filial eller til Seniorklubbens bankkonto – reg. nr. 2650 konto nr. 

6445 721 946. 

 

 

  



Landbrugets Seniorklub Sydhavsøerne 

Agrovej 1, 4800 Nykøbing F. 

 

Bestyrelsens sammensætning 2021 

Formand Bestyrelsesmedlem 

Erik Strange Ejner Jensen 

Ulvshalevej 53, 4780 Stege Orebyvej 201, 4990 Sakskøbing 

Mobil 40 14 10 70 Mobil 20 32 40 56 

Mail bes@c.dk Mail ejner@sejensen.dk 

 

Næstformand: Bestyrelsesmedlem 

Jens Bjarup Anni Skov 

Slotsbryggen, 4800 Nykøbing F. Kildegårdsvej 2, 4871 Horbelev 

Mobil 40 26 75 43 Mobil 24 62 55 96 

Mail bjarup@mail.dk Mail abskov@mail.dk 

 

Bestyrelsesmedlem Suppleant: 

Hanne Munk Søren Hansen 

Cypernparken 20, 4800 Nyk. F. A.P. Hansens vej 10, 4780 Stege 

Mobil 40 28 90 50 Mobil 23 36 96 80 

Mail hanne-bjarne@munk.mail.dk Mail am-s@hansen.mail.dk 

 

Sekretær og kasserer: 

Rita Jensen, VKST, Agrovej 1, 4800 Nykøbing F.  

- Tlf. nr. 54 84 04 29 - mail rij@vkst.dk 

mailto:bes@c.dk
mailto:bjarup@mail.dk
mailto:am-s@hansen.mail.dk
mailto:rij@vkst.dk


Huskekalender 

På denne kalender kan du krydse af, når du har tilmeldt 

dig et af Seniorklubbens arrangementer. 

 

Hermed undgår vi dobbelte tilmeldinger 

 

Dato Arrangement Tilmeldt dato 
9. november Tvedemose Champignon  

8. december Sct. Nicolai Kirke i Nakskov  
12. januar 2022 Vin og Velsmag Maribo  

23. februar 2022 Krenkerup Bryggeri  

9. marts 2022 Generalforsamling Bangs Have  
 

Regler for tilmelding: 

Der åbnes for tilmeldinger til Rita Jensen fra den 28. september 

2021 på tlf.nr. 54 84 04 29 og følgende hverdage. 

 

Tilmelding på mail: 

Fra 30. september 2021 kan tilmelding også ske på mail 

rij@vkst.dk. Vær opmærksom på, at I skal have en mail tilbage om 

at tilmeldingen er sket. 

 

Afbud skal altid ske til Rita Jensen – tlf. nr. 54 84 04 29 eller mail 

rij@vkst.dk. 

 

Husk: Opgiv navn, arrangement og dato Det forebygger 

misforståelser. 

 

mailto:rij@vkst.dk

