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1. Formanden har ordet 
 

Kære landboseniorklubber 

”Tålmodighed er en dyd”, men det er ikke altid lige nemt at mestre den.  At 
besidde tålmodighed betyder at kunne vente stille og roligt på noget, også når der 
opstår frustrationer og modgang. Men vi må nok erkende, at vor tålmodighed for 
tiden er sat på hård prøve. Heldigvis er der gang i vaccinationsprogrammet for 
Covid-19, og der åbnes op rundt omkring, og jeg fornemmer en vis optimisme i 
klubberne, hvor mange er ved at have et nyt program klar. 

Det blev heller ikke i marts 21, vi fik afholdt vort årsmøde. Men Landsforeningens 
bestyrelse blev på bestyrelsesmødet i maj enige om at prøve med en ny dato. Så 

jeg vil gerne bede jer sætte et x i kalenderen d. 25.-26. oktober 2021 til 

årsmøde/generalforsamling på Pejsegården i Brædstrup. Invitation samt 
tilmeldingsskema er på vej ud til kontaktpersonerne i de lokale klubber. 

Jeg glæder mig til at se jer alle igen. 

Poul Jensen   
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2. Rejsen til USA 
Rejserne til USA i 2021 udsættes til 2022.  
Så snart opdaterede program foreligger, vil det blive oplagt på hjemmesiden.  
Vi forventer turene vil finde sted:  
• Tur 1: den 19.-29. aug. 2022 

• Tur 2: den 9.-19. sept. 2022 

 
Er du interesseret i én af rejserne, er du velkommen til at kontakte Christian Mols, 
Mols Rejser, på tlf. 7587 1212. 
 
 
3. Medlemsoversigt  
Vedhæftet følger en samlet medlemsoversigt opgjort ultimo 2020. 

 
4. Ny hjemmeside 
Hjemmesiden www.landbosenior.dk har fået en ansigtsløftning, der skulle gøre 
siden mere brugervenligt. Vi håber, at I vil tage godt imod siden. Vi vil gerne 
opfordre til, at klubberne kigger på ”deres egen klubside” og melder ind med evt. 
rettelser og/eller tilføjelser til siden. Vi modtager også meget gerne tekst samt 
fotos fra klubberne til oplægning på siderne. 
 
Vi må erkende, at det i dagens Danmark ikke er til at komme uden om de sociale 
medier. Med de sociale medier kan klubberne interagere med nuværende og 
potentielle medlemmer og sikre dialog og synlighed. På årsmødet i oktober vil vi 
introducere jer til de tanker, som vi gør os om både den nye hjemmeside men 
også omkring de sociale medier. Men verden står jo ikke stille inden årsmødet, 
derfor har vi allerede nu oprettet en facebook- og en instagram-profil.  
 
På de sociale medier vil vi fokusere på de mindre historier – gerne historier fra jer. 
Har du en hjemmeside hos Landsforeningen, kan du også benytte dig af 
foreningens Facebook – og Instagram. Send blot tekst og foto til 
landsforeningen@landbosenior.dk, så vil sekretæren lægge det op. Sekretæren vil 
dog have ret til at sortere og tilrette det fremsendte.  
 
Har du INGEN hjemmeside under www.landbosenior.dk, kan du nå det endnu. 
Send blot sekretæren en mail med klubbens oplysninger og anmodning om 
oprettelse af en klubhjemmeside under Landsforeningen. 

http://www.landbosenior.dk/
mailto:landsforeningen@landbosenior.dk
http://www.landbosenior.dk/
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Vi håber, I vil tage godt imod initiativet – og så glæder vi os til at fortælle nærmere 
på årsmødet. I mellemtiden må I gerne kigge forbi: 
https://www.facebook.com/Landsforeningen-LandboSenior-110522190712081 
https://www.instagram.com/landbosenior/ 
 
NB: Jo flere, der deler og liker – jo længere kommer vi ud – og des mere 
synlighed/omtale/reklame får de lokale klubber. 
 
NNB: Der vil i første omgang ikke blive lagt arrangementer op under begivenheder 
på facebooksiden, for så vil vi drukne i arrangementer fra 61 klubber, men 
nærmere herom på årsmødet. 
 
 

5. Udlodningsmidler 2021 
Det blev i januar 2021 besluttet, at sager vedrørende ældreområdet, herunder 
Sundhedsministeriets tilskudssager, skal henlægges under Social- og 
Ældreministeriet. Men da ressortdelingen fortsat ikke er helt på plads, har Social- 
og Ældreministeriet netop tilkendegivet, at Sundhedsministeriet kan træffe 
afgørelser og i øvrigt administrere tilskud (udlodningsmidlerne), indtil de er 
endeligt overdraget til Social- og Ældreministeriet, hvilket har forsinket 
sagsgangen. Landsforeningen har søgt som tidligere år men har i skrivende stund 
endnu ikke fået svar. Så snart der er nyt, vil klubberne blive informeret. 
 
Vi har fået forespørgsel på nogle hjælpepakker, men Landsforeningen har ikke 
modtaget orientering om hjælpepakkerne, og nogle af midlerne fordeles mellem 
organisationer, som tidligere har fået midler i forbindelse med de forskellige 
hjælpepakker fra efteråret/foråret. Måske er det derfor, at vi ikke er kommet i 
betragtning. Men det er noget, som vi følger op på. 

 
 

6. Årsmøde/generalforsamling 2021 
Nogle klubber har henvendt sig med forespørgsel om afvikling af lokale 
generalforsamlinger. Bestyrelsen mener, det er op til klubberne selv at afgøre, 
hvorvidt de vil afholde generalforsamling i 2021 eller suspendere 
generalforsamlingen til 2022.  
 
 
 

https://www.facebook.com/Landsforeningen-LandboSenior-110522190712081
https://www.instagram.com/landbosenior/
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7. Landsforeningen siger stor tak til tidl. sekretær 
Efter en lang karriere i Landsforeningens regi, har Landsforeningens sekretær og 
kasserer Kristian Kamp Justesen givet stafetten videre til Metha Poulsen. 
Den nye sekretær er allerede i sving, men grundet covid-19, har bestyrelsen ikke 
kunnet mødes før nu og sige pænt tak for årene til den tidligere sekretær. Kristian 
blev kasserer for Landsforeningen i 2011 og fra 2013 også foreningens sekretær. 
Kristian har været et stort aktiv for Landsforeningen, der har været i gode og 
kyndige hænder i mange år. Kristian har altid brændt for seniorklubberne, og som 
han engang har sagt: ”Det er nok ikke for meget sagt, at etableringen af de mange 
landboseniorklubber er det største kulturelle tiltag i landbruget siden 
højskolebevægelsen.” 
 
 

 
 
 

8. Landsforeningens bestyrelse og personale 

Navn Mail Tlf. 
Formand Poul Jensen 
Tammosevej 86, 3320  Skævinge 

tammose@sol.dk 48212770 / 
42241715 

Næstformand Martin Andersen 
Rosenvangsvej 10, 9750  Østervrå 

mbholtet@gmail.com 30905080 

Birte Kristensen 
Lerbjerg 7, Snejbjerg, 7400 Herning 

eb@kristensen.mail.dk 97161225 / 
21748455 

Børge Jørgensen 
Langelinie 46, 5450  Otterup 

borgejorgensen7@gmail.com 20203259 

Henning Ølgaard Bloch 
Trolhøjbakken 5, 6800  Varde 

henn.bloch@gmail.com 27640556 

Personale: 

mailto:tammose@sol.dk
mailto:mbholtet@gmail.com
mailto:eb@kristensen.mail.dk
mailto:borgejorgensen7@gmail.com
mailto:borgejorgensen7@gmail.com
mailto:henn.bloch@gmail.com
mailto:henn.bloch@gmail.com
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Sekretær og kasserer Metha J. V. Poulsen 
Bakkevænget 11, Sdr. Dråby 
7900  Nykøbing Mors 

landsforeningen@landbosenior.dk 
 

22110685 

 
Nyhedsbrevet er redigeret af Landsforeningens sekretær, Metha J.V. Poulsen 

mailto:landsforeningen@landbosenior.dk

