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Efter Corona. Efter den voldsomme corona-epidemi er foreningen i gang igen, og der er i efteråret 

afholdt 3 gode arrangementer med godt resultat og godt fremmøde. Det gule program for 1. 

halvår 2022 er vedlagt, og der tilbydes kulturelle og sociale arrangementer med varierende 

indhold. En ny smittebølge ser ud til at være på vej. Vi følger situationen nøje.  

 

Kontingent 2022. Efter kontingentfrit år i 2021 anmoder vi om indbetaling af kontingent for 2022. 

Det er uændret 100 kroner. Se forsiden af det vedlagte nye program - 1. halvår 2022. Vi er bevidst 

om, at ikke alle har mulighed for selv at overføre kontingentet hjemmefra. I så fald vil jeres børn 

eller venner sikkert kunne hjælpe – de unge er jo vokset op med EDB. 

 

25 års jubilæum. Vores forening blev oprettet den 2. december 1996. Vi har således i år 25 års 

jubilæum, og det blev markeret og fejret ved julefrokosten den 3. december på Bredehus med en 

god frokost, tale og sang.  Landbosenior blev startet af ældre medlemmer af Vejle-Fredericia 

Landboforening, og havde fra starten navnet Vejle-Fredericia Landboforenings Seniorklub. Det er 

ændret, så landmænd uden medlemskab af en forening eller af en anden forening naturligt kan 

deltage her i den tredje alder.  

 

Vedtægter. Efter foreningens vedtægter er klubbens formål: at virke for en aktiv og udbytterig 

tredje alder for nuværende og tidligere landmandsfamilier, samt øvrige beboere i distriktet/egnen. 

Befolkning uden direkte landbrugskontakt med forståelse for landbokulturen er således også 

velkomne som medlemmer. Og her er der mange mulige medlemmer, måske er barneskoene trådt 

i landbruget. Også erhvervsaktive fra andre erhverv er velkomne. Fællesskab giver mål og mening.  

 

Ambassadører. Vi har i øjeblikket 170 medlemmer, den ældste er 95 år og den yngste er 61 år. 

Vore medlemmer er vore bedste ambassadører, og vi vil opfordre jer til at hjælpe med 

medlemsfremgang. Fortæl venner om gode oplevelser i Landbosenior, og inviter dem med til 

arrangementerne. Der kan dog være problemer med busture, hvis medlemmerne fylder bussen. 

Der betales ikke kontingent i indmeldelsesåret. Vi har nu ”ambassadørkort”, som vi udleverer,  

f. eks. ved vore arrangementer. Skaffer du 3 nye medlemmer, kvitterer vi med en flaske god 

rødvin. Vi tager kontakt til de pågældende for at få adresse og fødselsår, -måned og -dato. Det skal 

vi have for at opnå støtte af udlodningsmidler fra Ældreministeriet.  

 

Påmindelser. Vi udsender e-mail som påmindelse om tilmelding forud for hvert arrangement, hvis 

ikke der er fuldtegnet. Det er derfor vigtigt, at man holder øje med sin elektroniske postkasse. Det 

er ikke alle, vi på denne måde har mulighed for at sende til, men det er - trods senioralder – 95 % 

af medlemmerne. 
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