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                     Julefrokost 
  Fredag den 3. december kl 12.00 på Bredehus 

 
At spise ude, socialt samvær, hygge, musik og sang—det 
har vi savnet i corona-tiden. Derfor har julefrokost måske 
stor betydning. Vi starter med en god julefrokost kl 12 og 
slutter ved 17-tiden. Det er julemåned med julehygge, 
julesalmer og sange. Og vi har overraskelser. 
 
Tilmelding til Asta senest fredag den 12. 

november.  
Deltagerprisen er 300 kr. Betaling overføres til 
0758 – 3225641438 senest fredag den 26. november  
 
_____________________________________________________________ 
 
 Generalforsamling afholdes den  20. januar  2022  -  kl 13.30 
_____________________________________________________________ 

 
Beststyrelse  
   Carsten Hess Jensen, formand  2125 8529/7588 3219 
    hanne.carsten.hess@gmail.com 

   Bente Suhr           2230 0632/7556 2932 
    bcsuhr@yahoo.dk 
   Asta Poulsen, kasserer  2344 0408 
   astapoulsenskelborg@gmail.com 
   Jens Lassen Jensen    2074 7587 
   Jens.lassen.jensen@gmail.com 
   Alfred Futtrup, sekretær    4041 9170 
    futtrup.vejle@mail.dk 

  
 Hjemmeside: www.landbosenior.dk 

Program 

2. halvår 2021 

Kære medlemmer.  
 
Coronakrisen har påvirket os alle, og den påvirker os stadigvæk. 
Den påvirker vor hverdag, vor kontakt med venner og vore fa-
miliefester. Det er virkeligt rart at det går den rigtige vej, og at 
vaccinationsprogrammet fungerer. 
Det har påvirket vores forening meget. Vi har måttet aflyse man-
ge gode arrangementer. Vi har også måttet aflyse vor generalfor-
samling. Vi kommer hurtigt frem til generalforsamling i januar, 
så 2021 blev et år uden generalforsamling. 
Til efteråret er alle medlemmer formentligt vaccineret. Med  
dette program indbyder vi til udflugt, virksomhedsbesøg,  
foredrag og festligt julearrangement. Husk også vort tilbud om 
at invitere venner – med håb om udvidelse af medlemslisten. 
 
        Med venlig hilsen og på gensyn. Bestyrelsen 



.  

Husk tilmelding 
På grund af coronavirus er det vigtigt med tidlig tilmelding. Vore besøgs– og 
beværtningssteder kræver tidlig  besked om gennemførelse og antal.  
Vi vil altså være kede af at måtte aflyse på grund af at vore medlemmer  
fortager for sen tilmelding!!! Husk også ”først til mølle”. 
 

Ved alle arrangementer er noteret hvem der tager imod tilmelding – se  
telefonnumre og e-mails på bagsiden af programmet.  
______________________________________________________________ 

 
Bustur til Sydfyn den 26. august 

 
Vi starter kl 07.45 fra Papuga i Vinding. Efter kaffe skal vi se hørvævs-
musseet, der er et aktivt og arbejdende mu-
seum, takket være et stort antal frivillige.  
Vi fortsætter til De Japanske Haver med 5 
forskellige sansehaver. Vi spiser frokost i 
Jordløse Bakker og Svanninge Bakker. 
 
Turen fortsætter til Sydfyn, hvor vi skal be-
søge en vingård. Her skal vi også have vin-

smagning.  På vejen hjem får vi aftensmad på Vissenbjerg 
Storkro. Forventet hjemkomst kl 20.00  
 
Tilmelding til Carsten senest den  2. august.  Prisen er 
85o kr alt incl på nær egne drikkevarer. Betaling ved 
overførsel til 0758—3225641438 senest den  16. august 
 
 

Billede fra Svanninge Bjerge      

Virksomhedsbesøg den 23. september 

 
Vi besøger Enorm Biofactory, Hedelundvej 15, Hvirring, 8762       
  Flemming, hvor vi mødes kl 13.30. 

 
Her er der nytænkning! Der er produktion 
af protein på grundlag af fluelarver, som 
40-dobler deres vægt på en uge. Der pro-
duceres cirka 100 tons om dagen med 65 
% protein. Anvendes som foder i  fiske-
opdræt. 
 
 
Max 30 deltagere 

efter ”først til mølle”. Tilmelding til Bente 
senest den 10. september. Betaling 100 kr pr 
deltager overføres til  0758 – 3225641438 se-
nest den 15. september. 

   
    
    

Foredrag den 20. oktober 
 

Vi får besøg af Jesper Birkler kl 13.30 på Bredehus i Bredsten.  
 
Jesper Birkler har siden 2011 været fængselspræst i statsfængselet på 

Enner Mark. Han har her oplevet den barske hverdag 
blandt fanger, der afsoner fængselsstraffe fra få år til 
livstid.  
 
Det bliver med billedvisning et foredrag om den barske 
hverdag i fængselet, om det kirkelige arbejde i fængse-
let, om skyld og straf, om håb og længsel. 
 
Tilmelding til Jens senest den 4. oktober. Betaling 
100 kr incl kaffe - overføres til 0758 – 3225641438   

        senest den 11. oktober.  


