
Familielandbrugets Seniorklub 

Program 2022/23 
Velkommen til Familielandbrugets Seniorklubs program for året 2022/2023.  

Kære medlem! 

Endelig er vi fri for Coronaens begrænsninger! Det har været træls og besværligt at 

navigere i reglerne – hele tiden at skulle passe på 

– hvad kan lade sig gøre nu, hvor må vi tage hen og 

hvordan, Corona pas og mundbind. 

 Vi er glade for, at alle har støttet op om vores 

klub trods disse vanskelige Corona-tider, og vi har 

glædet os til at udforme og præsentere årets 

program.  

   Så for næste år har vi sammensat et normalt 

program med én-dagsture til nærområdet, en lidt 

længere rejse med overnatning samt flere 

kulturelle og oplysende events sidst på året. 

Vores 2-dagstur i år går til Frederikshavn og 

Læsø. Vi skal overnatte i Frederikshavn og derefter tager vi en hel dag på Læsø, hvor 

vi får en lejlighed til at opleve en helt speciel ø-kultur. Ved hjælp af bus kan vi nå 

hele øen rundt og guiden vil gøre stop interessante steder og forklare om forholdene.  

Til efteråret holder vi en hyggelig gammeldags høstfest i Det ottekantede 

Forsamlingshus på Mors, med spisning og musik ved Gårdsangerne fra Thy. 

Høstfesten er en festdag, hvor man markerer det veloverståede høstarbejde med 

muntert samvær.   

Tag godt imod programmet, vi håber på stor deltagelse som sædvanlig. Vores forening 

er stadig åben for nye medlemmer, som i henhold til vores formålsparagraf” føler sig 

som en del af landbrugsmiljøet”, og kontingentet er kr. 100 pr. år, der skal være 

indbetalt inden generalforsamlingen. Husk at anføre jeres navn ved betalingen. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Tirsdag den 19. april 2022 

Besøg hos Galleri Karin Østergaard 

140 m2 lyse og venlige lokaler med masser af lækre stoffer, 

sy kit, broderimaterialer, redskaber og tilbehør. Her er 

masser af inspiration at finde og professionel vejledning til 

stofvalg og syning. 

Karin har i næsten 40 år arbejdet med patchwork og 

quiltning, og hun har mere end 30 års erfaring med 

undervisning. Nu også med butik og webshopp. 

En rigtig spændende aften - også for mænd. 

Mødested: Kl. 19.00 - Åsvej 43, 7700 Thisted 

Betaling: Gratis – der serveres kaffe/kage 

Tilmelding: Senest den 13. april på tlf. 96185700 

 

Tirsdag den 03. maj 2022 

Besøg hos Jørgen Blazejewicz, 

Holstebro der avler Storålam. 
Afhængig af tidspunkt på året har han 4.000 - 

6.000 får og lam. Han vil fortælle om sin produktion, 

håndtering af fårene med hyrdehunde. Problemer 

med ulvene m.m. 

Han har også 100 kreaturer til naturpleje. 

 

Herefter besøger vi: 

Flamingo Naturpark, Vemb 

Flamingo Naturpark ved Vemb er en spændende blanding af natur og forunderlige haver. Her 

er pavilloner, søer, vandfald, hyggelige siddesteder, ønskebrønd, springvand, Slyk Kloster og 

meget mere. 

Idemanden bag parken Knud Christensen vil fortælle og vise rundt i parken hvor du vil opleve, 

at natur og park blander sig i skøn forening, så hold derfor øje med dyrespor, ællinger og 

andre dyreunger i parken. 

Vi starter med frokost i parkens Pavillon. 
 

 

Mødested: kl. 8.00 - afgang med bus fra Videncenter Thy-Mors 

Betaling: 150,- kr./person 

Tilmelding: Senest den 25. april på tlf. 96185700 
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Tirsdag den 24. maj - onsdag den 25. maj 2022 

Frederikshavn med det ”Maritime kraftcenter”, 

Krudttårnet m.m. Efter overnatning en 

heldagstur på Læsø med guide. 
Nærmere program følger senere, du kan trygt tilmelde dig. 

Endnu er oplevelse af de bedre!! 

 

Mødested: Kl. 7.30 Afgang Videncenter Thy-Mors 

Tilmelding: Senest den 29. april på tlf. 96185700 

Betaling: 1.000, - kr./person, incl. overnatning og forplejning.  

 

Lørdag den 11. juni 2022 

Dyrskue pladsen, Thisted kl. 10.00-16.00  
Besøg Familielandbrugets Seniorklubs stand og få en 

hyggelig snak over en kop kaffe. 

Vi glæder os til at se jer!! 

 

Mandag den 20. juni 2022 

Kongenshus Mindepark 

Vi nyder den medbagte formiddagskaffe i Madpakkehuset.  

Herefter vil skovfoged John Milther vise os Mindedalen med  

39 sten som symbol på hvert herred, hvis befolkning var med 

til at opdyrke heden.  
 

Grønhøj kro – Morten Kochmuseet – Kartoffeltyskermuseet – 

Lancaster R5679 
 

Vi starter med frokost og under maden fortæller 

kromanden om egnens og slægtens historie, og spiller et 

par fællessange. 

Byen Grønhøj er opført af kolonister, de såkaldte 

kartoffeltyskere, som kom til landet i 1759 og gjorde 

kartoflen populær. I kroens gamle gæstehus ”Svenskerhuset”, er der i dag en udstilling om 

kartoffeltyskerne. I kroens kørerstald er der indrettet en mindestue for 7 

besætningsmedlemmer af et Lancasterfly, som styrtede ned nær Grønhøj i 1942. Ved 

kørerstalden er der ligeledes rejst en mindesten. 
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Handbjerg Marine 
Her nyder vi eftermiddagskaffen og får en 

fortælling om områdets tilblivelse. 

Projektet startede i 2002 og blev indviet i 

2014. Det er ikke bare en marine, men et yndet 

udflugtsmål med masse af aktiviteter. 

 

Mødested: kl. 08.00 – Busafgang fra Videncenter Thy-Mors 

Tilmelding: Senest den 10. juni tlf. 96185700 

Betaling:  150,-kr./person 

 

Tirsdag den 23. august 2022 

Thy Økobær og Vild Is. 

Dorthe og Niels Christian Bach Nielsen, driver et 

landbrug på 115 ha, sammen med børnene Søren og Stine,   

hvoraf 30 ha er udlagt til bæravl, bestående af  

stikkelsbær, blåbær, havtorn, røde, hvide stikkelsbær og 

aronia. Her produceres saft, sirup og purè.  

Som sidste nyt er der indgået samarbejde med Vild Is – 

sodavandsis. 

Der vil være smagsprøver, rundvisning og en tur i marken. 

Mødested: kl. 19.00 – Legindvej 139, Sønderhå, 7752 Snedsted 

Tilmelding: Senest den 19. august på tlf. 96185700 

Betaling: 50,- kr. – tag selv kaffekurven med. 

 

 

Tirsdag den 27. september 2022 

Gammeldaws Høstfest i Det Ottekantede 

Forsamlingshus i Øster Jølby – middag – 

festtale - musik af Gårdsangerne fra Thy.  

 
Mødested: Kl. 18.00 – Poulsen Dalsvej 7, 7950 Erslev 

Tilmelding: Senest den 20. september på tlf. 96185700 

Betaling: 150,- kr. person. 
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Tirsdag den. 25. oktober 2022 

Annemieke og Lasse Rysgård på Vesløs Kro. 
En hyggelig cafeaften med lokale musikanter, sang og 

god mad.  
 

Mødested: Kl. 18.00 - Vesløs Kro, Stationsvej 25, 

 7742 Vesløs 

Tilmelding: Senest den 14. oktober på tlf. 96185700 

Betaling: 100,- kr./person 

 

Mandag den 14. november 2022  

”At REJSE er at LEVE” ved Thorkild Møller, 

Bjergby 

Naturvejleder i Nationalpark Thy og ivrig fortæller om 

sine mange rejser i udlandet.  

”Bruger vi tiden fornuftigt” 

 

Mødested: Kl. 19.00 - Videncenter Thy – Mors  

Tilmelding: Senest den 07. november på tlf. 96185700. 

Betaling: 50,- kr./person incl. kaffe. 

 

 

Lørdag den 26. november 2022 

Julehygge med gløgg og æbleskiver 

Udendørs arrangement. 

Husk varmt tøj!! 
 

Mødested: Kl. 13.00 - Borupvej 15, 7730 Hanstholm  

Betaling: Gratis 

Tilmelding: Senest den 23. november på tlf. 96185700 
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Onsdag den 18.januar 2023 

HE-VA ApS landbrugsmaskiner 

Fabrikken i Ørding er med sine 14.500 m2 en vigtig 

lokation for HE-VA. Her sker en stor del af vores 

udvikling og produktionen er specialiseret omkring vores sortiment af såbedsharver,  

såmaskiner, frøsåudstyr, strigler og stubredskaber.  

 

Mødested: Kl. 13.00-16.00 - Doubletvej 2, Ørding, 7990 Ø. Assels 

Tilmelding: Senest den 14. januar på tlf. 96185700. 

Betaling: Gratis – HE-VA er vært ved kaffen 

 

Onsdag den. 8. februar 2023 

”Sundhedspaletten” ved Gerda Bruhn  
 ”Godt brugt – men stadig brugbar” 

Dette foredrag giver forklaringer på ting der forandres og 

forslag til at bevare både psyke og krop. En aften der giver 

en masse til hjerne og smilebåndet. 

Forslag til sundt bagværk serveres til kaffen. 
 

Mødested: Kl. 19.00 - Videncenter Thy-Mors  

Tilmelding: Senest 01. februar på tlf. 96185700 

Betaling: 75,- kr/person 

 

Tirsdag 14. marts 2023 

Generalforsamling 

Mødested: Kl. 18.00 – Vildsund Strand  

Vi starter med middag, herefter generalforsamling og et interessant indlæg. 

Bestyrelsen består af: 

Niels Møller, formand (31779111) 

Lars Gravesen, næstformand (40176492) 

Ester Kristensen (51740426) 

Leif Plougmann (40580336) 

Mette Thingstrup (21741563) 

Birthe Jensen, sekretær/kasserer (61765484) bmj@Fjordland.dk 
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