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1. Formanden har ordet
Kære landboseniorklubber
”Ind under jul, hvor er det trist”, sådan skrev Jonas Lie i 1866. Og nu går året snart på
hæld – og sikke et år…
Vi må sige, at vi er udfordret. Først nedlukning grundet corona, så en lille åbning, og
nu igen ”lukning” af de sociale arrangementer (indtil videre for 4 uger). Vi nåede dog
at få afholdt vort årsmøde, og jeg ved, at flere af klubberne også nåede at få afholdt
nogle arrangementer. Men vi må indrømme, at det har været og stadig er hårdt. Især
uvisheden.
Men jeg håber, at ”forventningens tid” overstråler tristheden og coronaudfordringerne. At I ser frem til julen i familiens skød, det pyntede juletræ, den gode
mad, salmerne, hyggen, og at dagene bliver lysere og længere. Det gælder om at leve i
nuet og nyde det.
Lige p.t. er vi i færd med at arrangere årsmødet, og vi håber da fortsat på, at vi får lov
– og at folk kan mødes, som vi gjorde i oktober. Men vi må jo nok også se i øjnene, at
vi ikke kender dagen i morgen, før vi står på dagen.
Vi har i år desværre måtte sige farvel til 2 klubber.
Landboseniorklubben Gefion blev nedlagt pr. 6. december 2021. En klub hvor flere
medlemmer er over 90 år, og hvor det har været umuligt at få yngre til at tage over.
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Landbosenior Odder blev nedlagt pr. 1. november 2021. En klub hvor det har været
svært at finde nye til en bestyrelse, der det sidste års tid kun har bestået af 3
bestyrelsesmedlemmer. Der skulle findes 3 nye til bestyrelsen. Dette lykkedes ikke.
Vi er som Landsforening klar over, at der er nogle klubber rundt omkring i landet med
udfordringer og andre, som klarer sig rigtig fint. Derfor vil det også være noget af det
første, som Landsforeningens bestyrelse vil kigge nærmere på i det nye år.
Til slut vil jeg rette en stor tak til alle i seniorklubberne. Jeg ved, at I gør et kæmpe
stykke arbejde, og jeg glæder mig til at møde jer i 2022.
Poul Jensen

2. Årsmøde og generalforsamling 2022
Årsmødet 2022 i Landsforeningen LandboSenior afholdes
Mandag d. 28. og tirsdag d. 29. marts 2022
på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup
Vi håber og satser på, at tingene er nogenlunde normaliseret, når vi når til marts 2022.
Derfor indbydes alle klubber til at deltage i årsmødet. Vi arbejder på at få det endelige
program færdigt og aftalerne på plads, men så snart programmet foreligger, vil det
blive udsendt til klubberne. Samtidigt vil tilmeldingsskema blive udsendt til klubbernes
kontaktpersoner. Landsforeningen vil i samarbejde med Pejsegården sørge for, at
årsmødet bliver afviklet på bedst mulig måde med hensyntagen til myndighedernes
anbefalinger omkring Covid-19 på mødetidspunktet.
Der indkaldes samtidigt til ordinær generalforsamling i Landsforeningen LandboSenior
Mandag d. 28. marts 2022 kl. 13.00
på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup
Dagsorden udsendes på e-mail februar 2022.

3. Landsforeningens bestyrelse og personale
Navn

Mail

Tlf.

Formand Poul Jensen
Frederiksværksgade 11 a, 3400 Hillerød

tammose@sol.dk

42192019
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Næstformand Henning Ø. Bloch
Trolhøjbakken 5, 6800 Varde
Birte Kristensen
Lerbjerg 7, Snejbjerg, 7400 Herning
Børge Jørgensen
Langelinie 46, 5450 Otterup
Annette Dissing
Nøddely 12, 9830 Tårs
Personale:
Sekretær og kasserer Metha J. V. Poulsen
Bakkevænget 11, Sdr. Dråby
7900 Nykøbing Mors

Henn.bloch@gmail.com

27640556

eb@kristensen.mail.dk
borgejorgensen7@gmail.com

97161225 /
21748455
20203259

Annette.dissing@icloud.com

23264032

landsforeningen@landbosenior.dk 22110685

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