
 

Julefrokost  

 Bredehus fredag den 2. december kl 12.00 

De gode erfaringer fra jubilæums- og julefrokosten i 2021 skal følges op 

med gentagelse. December er julemåned med julehygge, socialt samvær, 

musik og sang. Ved julefrokosten er der musikalsk underholdning af 

Anton Stormlund. Vi starter med en god julefrokost kl 12 og slutter ved 

17-tiden.  

 

Der er tilmelding til Asta senest den 25. november. Tag familier og 

venner med.  Deltagerprisen er 300 kr. Betaling overføres til 0758 – 

3225641438 senest den 30. november.  

 

 

Bestyrelse  
Carsten Hess Jensen, formand 2125 8529 / 7588 3219 

hanne.carsten.hess@gmail.com 

Jens L. Jensen, næstformand 2074 7587 

Jens.lassen.jensen@gmail.com 

Asta Poulsen, kasserer  2344 0408 

astapoulsenskelborg@gmail.com 

Kirsten Jensen, sekretær  2721 9556  

dansekirsten@gmail.com 

Jørgen Johansen  2986 4372 

jpj@ejsandagergaard.dk 

 Hjemmeside: www.landbosenior.dk 

 

 

 

                       

Landbosenior 
 

    

GENERALFORSAMLING blev afholdt den 25. april 2022. Vi måtte 

sige farvel og tak til Bente Suhr og Alfred Futtrup. Vi kunne byde 

velkommen til nyvalgte Kirsten Jensen, Stubdrup, og Jørgen Peter 

Johansen, Nørup. Se bestyrelsen efter konstituering på 

programmets side 4. 

 

PROGRAMMET 2. HALVÅR 2022 genopfrisker historiske 

seværdigheder, indbyder til virksomheds-besøg, foredrag om 

kulturelle og etiske emner, foredrag fra kendt politiker om politiske 

erfaringer samt julefrokost med hygge, socialt samvær og sang. 

 

HUSK TILMELDING. Der er ved hvert arrangement anført 

kontaktperson og tidsfrist for tilmelding. Der er også anført konto 

nummer for betaling via overførsel. Kniber det med at kunne 

overføre, så lad børnene eller EDB-kyndige venner hjælpe med 

overførsel. 

 

2. halvår 2022 
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Fredericia Voldene  

torsdag den 16. juni kl 13.30 

Med lokal og erfaren guide oplever vi noget af Danmarks historie. 

Fredericia Voldene og voldgravene er store og er bygget med skovl og 

spade som et fæstningsanlæg fra svenskerkrigene i 1600-tallet – og var i 

brug igen i 1849 og 1864. Vi mødes kl 13.30 overfor Fredericia 

Bymuseum, Jernbanegade 10, 7000 Fredericia. Der er P-plads bag 

museet, og der er kantstensparkering lige overfor museet.  

Efterfølgende har vi lejet lokale i 

nærliggende Madsbypark, hvor vi sammen 

indtager vor medbragte kaffe og kaffebrød. 

Vi medbringer DGI-sangbogen.  

Der er ingen tilmelding og ingen betaling. 

Mød op til en god eftermiddag – tag 

venner med og kør gerne sammen.  

 
 

 

Blue Horse  

torsdag den 25. august kl 13.00 

Vi skal på virksomhedsbesøg hos Blue Horse, 

Tørskindvej 70, 7183 Randbøl. Vi mødes på Blue 

Horse kl 13.00 (bemærk tidligt tidspunktet). Tag 

venner med og kør gerne sammen. På Blue Horse 

er der sket en positiv og næsten eksplosiv 

udvikling indenfor heste-verdenen. Virksomheden ligger i meget smuk 

natur, og med Carsten som guide kører vi kolonnekørsel gennem den 

smukke natur til Bindeballe Købmandsgård til en kop eftermiddagskaffe.  

   Fortsættes næste side 

 

Der tilmeldes til Carsten senest den 18. august. Betaling incl kaffe på 

Købmandsgården er kun 100 kr, som overføres til 0758 – 3225641438 

senest den 23. august. 

Etisk Råd  

Bredehus tirsdag den 27. september kl 13.30 

Vi har fået tilsagn fra Leif Vestergård Pedersen, 

Jelling. Han er formand for Etisk Råd, der består 

af 17 medlemmer – en blanding af fag- og 

lægpersoner. Det Etiske Råd rådgiver og skaber 

debat om bio- og genteknologier, der berører 

menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer. Der arbejdes med 17 

forskellige temaer, herunder etiske spørgsmål, der har at gøre med vores 

sundhedsvæsen. Leif Vestergård Pedersen besvarer gerne spørgsmål fra 

deltagerne.  

 Der er tilmelding til Jørgen senest den 20. september. Prisen er incl 

kaffe kun 150 kr. Betaling overføres til 0758 – 3225641438 senest den 

23. september. 

Søren Gade 

Bredehus den 31. oktober kl 13.30 

Vi kan glæde os over et ja fra Søren Gade, nuværende 

medlem af Europa-Parlamentet (V) og tidligere medlem 

af Folketinget og tidligere forsvarsminister. Han er 

desuden kommitteret for hjemmeværnet. Til sit foredrag 

bruger han titlen: ”Mit liv i politik – ups and downs”  -  det bliver 

spændende! Tag venner med. 

Der er tilmelding til Jens senest den 24. oktober. Betaling incl kaffe er 

kun 125 kr. Betaling overføres til 0758 – 3225641438 senest den 28. 

oktober.  


