Landbrugets Seniorklub
Sydhavsøerne
Program – april 2022 til september 2022

Et stort udbud af oplevelser.

Kære medlemmer af Seniorklubben

Hermed præsenterer vi programmet for sommeren og en del af
eftersommeren.

Vi håber at I finder de tilbud så spændende, at I som sædvanlig møder op
– og dermed får nogle gode og spændende oplevelser.

Måtte I have nogle ideer til oplevelser, så giv os endelig en mail herom til
en af bestyrelsesmedlemmerne, som I kan se andet steds.

Vel mødt til Seniorklubbens arrangementer.

Mange hilsner Erik Strange.

Billede fra Grillarrangement på Store Riddersborg Gods i sommeren 2021

Torsdag, den 5. maj 2022
Bustur til Fejø

Vi skal besøge Vesterled Frugtplantage, hvor vi håber, at frugttræerne
blomstrer. Fejø er især kendt for sin lange tradition for dyrkning af
Danmarks bedste frugt. Den høje kvalitet skyldes Fejøs klima, som er ideelt
til frugtavl.
Vesterled Frugtplantage dyrker æbler, pærer og blommer.
Vesterled Frugtplantage dyrker både økologisk og efter principperne i
Dansk I.P., hvilket betyder at kemikalieforbruget holdes på et absolut
minimum til gavn for både dig og miljøet.
Efter besøget i frugtplantagen, skal vi besøge Heideaway Vingård, hvor der
bl.a. er vinsmagning.
Besøget på Fejø indeholder også Frokost med kaffe og kage på Fejø Nye
Kro.
Der vil blive serveret kaffe med boller i bussen fra Nakskov til Kragenæs.
Pris pr. person kr. 640,00
Max. 50 personer og minimum 40 personer.
Tilmelding senest 26. april 2022, til Rita rij@vkst.dk.
Opsamlingssteder gives ved tilmelding.

7. -13. juni 2022
Busrejse til Dresden
Vi har 43 deltagere til turen incl. 2 personer som guider.
Rejsen er fuldtegnet.

Onsdag den 29. juni 2022
Kør-selv tur til Søholt Gods.

Vi besøger Søholt Gods og medbringer eftermiddagskaffe og madkurv,
samt borde og stole.
Søholt Gods ejes af Frederik von Lüttichau.
Hvis man ønsker at komme ind i Barokhaven, er der en indgangspris på 20
kr. per person, der betales på stede.
Tilmelding senest 15. juni til Rita rij@vkst.dk.

Onsdag den 13. juli 2022
Grillarrangement på Tofthøj i Hjertebjerg på Møn.
I år afholdes vores grillarrangement på Møn hos Uffe Vinter-Nielsen, der
har et landbrug og er vinavler.
Uffe vil fortælle om gården og vinavlen på Møn
Eftermiddagskaffe medbringer man selv, som vi plejer. I år skal vi også selv
medbringe kaffen til lagkagen. Medbring service, bord og stole.
Vi sælger øl, vin og vand til maden til ”høkerpriser”
Mødetid og sted: Kl. 14 på Klintevej 229, Hjertebjerg, 4780 Stege
Begrænset deltagertal.
Pris kr. 250,- der inkluderer spisningen.

Sidste frist for tilmelding den 1. juli til Rita.
– tlf. nr. 54 84 04 29 eller mail rij@vkst.dk. Melder I til på mail, skal I have
en bekræftelse fra Rita på dette.

Onsdag den 24. august 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 15. august til Rita – tlf. nr. 54 84 04 29 eller
mail rij@vkst.dk. Melder I til på mail, skal I have en bekræftelse fra Rita
på dette.

Fredag den 9. og lørdag den 10. september 2022.
Besøg på HJV Center Skovhuse. (Tidligere radarstation i Stensved.)

Rundvisning på det der i dag hedder Hjemmeværns Center Skovhuse. (HJV
Center Skovhuse).
Centeret er hjemsted for Veteranklub 8101, der har opbygget et meget
omfattende museum om hjemmeværnet fra 1945 til i dag.
I bunkeren er der også et lille museum om da der var radarstation på stedet.
En rundvisning varer ca. 3 timer og omfatter:
- et foredrag om radarstationens funktion under den kolde krig. (Max G.
Jensen)
- et foredrag om hjemmeværnet fra 1945 til dets opgaver i dag. (ved
Carsten Pedersen, historiker og leder af veteranklubben)
- rundvisning i bunkeren og rundvisning i tårnet med radomen (kuplen)
Incl. Kaffe og kage.
Max. 40 personer pr. dag.
Mødetid og sted, kl. 13.00 på Skovhus Gade, 4773 Stensved
Pris kr. 50,00
Tilmelding senest 22. august 2022 med angivelse af dag, 9 eller 10. til Rita
rij@vkst.dk.

Landbrugets Seniorklub Sydhavsøerne
Agrovej 1, 4800 Nykøbing F.

Ved generalforsamlingen skete der en ændring i bestyrelsen ved, at Anni
Skov udtrådte af bestyrelsen og i stedet for indtrådte Birthe Lund, Horbelev.
Søren Hansen udtrådte som suppleant og i stedet for indtrådte Berit
Henriksen, Herritslev.
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

Hanne Munk

Slotsbryggen, 4800 Nyk. F.

Cypernparken 20, 4800 Nyk. F.

Mobil 40 26 75 43

Mobil 40 28 90 50

Mail bjarup@mail.dk

Mail hanne-bjarne@munk.mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Suppleant:

Birthe Lund

Berit Henriksen

Kildegårdsvej 1, 4871 Horbelev

Vestvej 10, 4880 Nysted

Mobil 25 89 29 99

Mobil 40 95 44 05

Mail bmlund@email.dk

Mail berit_henriksen@dlgtele.dk

Sekretær og kasserer:
Rita Jensen, VKST, Agrovej 1, 4800 Nykøbing F.
- Tlf. nr. 54 84 04 29 - mail rij@vkst.dk

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.

Huskekalender
På denne kalender kan du krydse af, når du har tilmeldt dig et af
Seniorklubbens arrangementer.
Hermed undgår vi dobbelte tilmeldinger

Dato

Arrangement

5. maj 2022

Bustur til Fejø

29. juni 2022

Kør selv tur til Søholt Gods

13. juli 2022

Grillarrangement på Tofthøj ved
Hjertebjerg på Møn

24. august 2022

Vin og Velsmag

9. september
2022

Besøg på HJV Center Skovhuse

10. september
2022

Besøg på HJV Center Skovhuse

Tilmeldt dato

Regler for tilmelding:
Der åbnes for tilmeldinger til Rita Jensen fra den 19. april på tlf.nr. 54 84 04
29 og følgende hverdage.
Tilmelding på mail:
Fra 22. april 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.

Kommende arrangementer:
Onsdag den 26. oktober
Sangaften ”Velkommen til en musikalsk tidsrejse fra Grundtvig til Kim
Larsen” med Birgitte Hansen, tidligere højskolelærer på Grundtvigs
Højskole Frederiksborg, Gerlev Idrætshøjskole og Ryslinge Højskole og var i
femten år forstander for Skælskør Folkehøjskole.

Onsdag den 23. november
Foredrag ved Søren Jespersen, tidligere landbrugsleder på Krenkerup
Gods. Han fortæller om sit liv på Krenkerup Gods. Afholdes i Toreby
Hallens Cafeteria.

Onsdag den 7. december 2022
Besøg i Klosterkirken, Nykøbing F. kl. 16 med efterfølgende julefrokost på
Restaurant Kikko Bar

