Landbrugets Seniorklub
Viborg

Program
2. halvår 2020

Program 2. halvår 2020.
August Tirsdag den 18. kl. 12.00 mødes vi i Flamingo Naturpark, Skalstrupvej 10,
7570 Vemb. Vi nyder en let frokost inkl. 1 øl eller vand. Derefter rundvisning
og fortælling om parken ved parkens ejer Knud Christensen, som vil krydre
sit indlæg med at fortælle om sit engagement med heste og en restaurant
i Holstebro og om sine venskaber med Kim Larsen og Poul Krebs. Efter ca. 1
1/2 times møde med Knud har vi tid på egen hånd. - Besøget slutter med
kaffe og kage i den dejlige pavillon kl. 15.00.
Pris for entré, frokost inkl. øl eller vand, rundvisning og kaffe 200 kr.
Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk senest 11/8.
Betaling til konto 9255- 8895 153 967 senest 11/8.

Sept.

Tirsdag den 22. kl. 13.00. Vi mødes ved Viborg Miniby og Bogtrykmuseet,
Lundvej 8, 8800 Viborg. - Vi får en rundvisning begge steder.
I Minibyen besøger vi værkstedet og udendørs udstillingen af huse i
ministørrelse 1:10, som byen så ud omkring år 1850.
Bogtrykmuseet råder over en fantastisk samling af gamle maskiner, udstyr
og skrifter om bogtrykkerkunstens mere end 500 års lange historie, traditioner og håndværksmæssige færdigheder.
Medbring kop, kaffe/kage som vi efter rundvisningen ca. kl. 15.00 kan
nyde i Bogtrykmuseets mødelokale. Max 50 deltagere.
Entré 50 kr. betales ved start. - Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk
senest 15/9.

Okt.

Fredag den 2. kl. 14.00 besøg hos Procann Aps, Østermarken 5, Breum,
7870 Roslev. Firmaet er et af de selskaber, som har licens til produktion af
medicinsk cannabis i Danmark. - Selskabet har investeret massivt i at få
ombygget og tilbygget i alt 8.500 m2, hvor der både dyrkes planter og
forarbejdes tørrede blomster inden de sendes videre til pakning.
Al dyrkning foregår i helt lukkede haller med kunstigt lys for at sikre en
ensartet kvalitet, som kræves for at leve op til medicinalindustriens krav.
Lars Nielsen vil vise rundt og fortælle om hvordan der dyrkes medicinplanter til det Europæiske marked. Firmaet er vært ved kaffen, hvor der
kan stilles spørgsmål.
Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk senest 25/9.

Nov.

Onsdag den 4. kl. 14.00. Mødested Asmildklostervej 11, 8800 Viborg.
Vi får besøg af Carl Erik Lundgaard, historiefortæller, musiker, komponist
og tidligere lektor på Det fynske Musikkonservatorium.
CEL. har i årenes løb modtaget 2 Danish Music Awards og Fyns Musikpris
og endvidere modtaget DR`s og Festivalens "Årets Folkemusiker" pris.
Modtog i 2011 komponistorganisationens DJBFA´s hæderspris.
Blev i 2015 udnævnt til Rigsspillemand i Danmark.
CEL. har spillet i alle kroge af Danmark og den halve af verden.
I dag er historiefortællingen kombineret med musik på de små harmonikaer
af træ det vigtigste. - Siden starten af denne aktivitet i efteråret 2009 har
CEL. leveret omkring 750 arrangementer over det ganske land.
Pris inkl. kaffe 80 kr. betales ved indgangen. - Alle er velkomne!
Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk senest 28/10.

Dec.

Fredag den 4. kl. 18.00. Julefrokost i Seniorklubben på LandboCenter Midt,
Asmildklostervej 11, 8800 Viborg.
Vi fortsætter den gode tradition med en festaften i højt humør.
Der serveres en righoldig buffet med mange spændende retter tilberedt af
køkkenchefen og personalet.
Vi kan igen i år glæde os til underholdningsmusik af den gode slags under
middagen - og inspirerende dansemusik leveret af den kendte entertainer
Henning Pedersen.
Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk senest 27/11.
Entré 300 kr. indbetales på konto 9255 - 8895 153 967 inden 27/11.

På grund af Coronakrisen har det som nævnt i følgebrevet været nødvendigt at
aflyse en del af arrangementerne i 1. halvår. Landsorganisationen måtte også aflyse
generalforsamling og årsmøde i marts måned. Også udlandsrejser har de måttet
aflyse i 2020.
De forventer mulighed for rejser i sensommeren 2021 og tilbyder allerede nu rejser
til USA / NEW YORK i henholdsvis august og september. Se udførlig omtale på deres
hjemmeside landbosenior.dk
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