
Landbrugets Seniorklub
Viborg

Program
2. halvår 2021



Program 2. halvår 2021.

August    Torsdag den 19. 1-dags tur til Skamlingsbanken, Koldinghus, Jels Voldsted.
                Mødested: Asmildklostervej 11, 8800 Viborg kl. 7.30.
                Vi besøger det nye oplevelsescenter på Skamlingsbanken, der ligger unikt
                placeret i et kuperet terræn med udsigt over Lillebælt. Her blev nationale
                og internationale folkemøder afviklet og stedet rummer utallige minder om
                den tid. Vi besøger Koldinghus og udstillingen "Dronningens Broderier" og
                kører derefter videre til Jels Voldsted, hvor vi får kaffe og senere besøger et
                større familiedrevet landbrug med kvægavl og maskinstation.
                (se vedlagte program)
                Tilmelding: 3050 0636  eller lfmj@lfmj.dk inden 12/8. max 50 deltagere.
                Pris: 690 kr. indbetales på konto 9255 - 8895 153 967 inden 12/8.

 

 Sept.   Onsdag den 8. kl. 14.00. Besøg på Viborg Gymnastikforenings Center på
              Sct. Laurentii Vej 22 a, 8800 Viborg.   
              Formand Preben Jensen vil fortælle og vise rundt i centret der i 2020 har 
              afsluttet et større tiltrængt byggeri og anlæg af en stor parkeringsplads.
              VGF har eksisteret siden 1935 og har gennem årene klaret sig fint inden for
              idrætsgymnastik og deltaget i utallige konkurrencer med gode placeringer.
              De senere år har også breddeidræt fået en stor plads i foreningen. -  Der er
              tilbud til både børn, voksne og motionister.
              TeamGym er seneste skud på stammen. Hold af piger og drenge konkurrerer
              i denne disciplin med hold fra hele landet, og holdene fra Viborg er blandt de
              bedste i landet.
              VGF er vært ved et stykke brød inkl. øl/vand. Vi kan nyde dette og en dejlig
              udsigt fra et lokale med en unik beliggenhed ved Nørresø.
              Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk inden 1. september.

Sept.     I sidste halvdel af september er der i samarbejde med Mols Rejser tilbudt
              en spændende rejse til Grækenland. Turen er udsolgt, men man kan vælge
              at skrive sig på venteliste. - Vi forventer, at restriktionerne til den tid giver
              mulighed for at gennemføre rejsen med de tilmeldte 35 deltagere.

            



Okt.      Onsdag den 13. kl. 14.00. Besøg på Cold Hand Winery, Haversmosevej 21, 
             8920 Randers NV. - Det er en yderst spændende virksomhed, der producerer
             frugtvine af høj kvalitet. Virksomheden har årligt ca. 15.000 besøgende.          
             Programmet vil omfatte: Velkomst, fortællinger, rundvisning, smagning af
             forskellige vine + kaffe og kage.
             Entré 150 kr. indbetales på konto 9255 - 8895 153 967 senest 6/10.
             Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk senest 6. oktober.

Nov.    Fredag den 19. kl. 18.00 markerer vi Seniorklubbens 20- års Jubilæum ved
            en fest i de smukke lokaler på Asmildkloster Landbrugsskole.
            Det dygtige køkkenpersonale vil tilberede en festmiddag og en velkomstdrink.
            Et par festtaler med et tilbageblik på klubbens mangeartede tilbud bliver der 
            plads til under ordet frit. Vi forventer, at der bliver mulighed for et par sange.
                 
           Den kendte og meget alsidige entertainer Trine Gadeberg dukker op med et
           program tilpasset seniorer. Trine har en særlig forkærlighed for at optræde
           for et modent publikum. Vi kan glæde os til et meget alsidigt repertoire.

          Vores kendte musiker Henning Pedersen vil spille underholdningsmusik under 
           middagen, og vi håber at der senere bliver mulighed for dans.
           Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lmfj.dk senest 12/11.
           Entré 300 kr. indbetales på konto 9255 - 8895 153 967 senest 12/11.  

Dec.   Torsdag den 2. med busafgang kl. 09.00 fra parkeringspladsen i bunden ved
            Landbocentret i Viborg. Turen går til Ausumgaard i Hjerm. Vi får en fortælling
            om forskellige driftsgrene, f.eks. udvinding af protein af kløvergræs.
            Vi afslutter besøget med en lun ret inkl. 1 øl eller 1 vand.
            Derefter videre til Struer Museum, herunder B & O museet. Der vil være en
            rundvisning og god tid til at se hele museet. - Vi slutter i museets café med 
            kaffe og kringle.
            Pris 450 kr. pr. person. Beløbet indbetales på konto 9255 - 8895 153 967 
            senest 25. november. Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk senest 25/11.
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Formand: Vagn Aage Kjeldsen
Industrivej 8, Ørum
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pindsgaarden@gmail.com

Næstformand: Lissy Andersen
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Indmeldelse i seniorklubben og ideer til arrangementer 
meddeles til bestyrelsen
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