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Program 2. halvår 2019. 
 
August   Onsdag den 14. kl. 16.00. Besøg på Verdenskortet, Søren Poulsensvej 5, 
                Klejtrup, 9500 Hobro. - Medbring kaffe som vi nyder i det fri, hvis vejret vil. 
                Derefter rundtur i parken og "hele Verden" på egen hånd. Utallige dyr og  
                skøn natur præger området. Info tavler viser fakta om de forskellige lande. 
                Kl. 17.30 mødes vi til middag i restauranten, hvor vi nyder en 2 retters  
                menu inkl. kaffe til desserten. -  Drikkevarer for egen regning. 
                Flemming vil under middagen fortælle om det omfattende anlægsarbejde, 
                som i sin tid blev påbegyndt af Søren Poulsen. Stedet drives i dag som en 
                familieejet virksomhed med et årligt besøgstal på ca. 35.000 mennesker. 
                Forstander for Klejtrup Friplejehjem Birgith Sæderup vil efterfølgende   
                fortælle om fordele og ulemper ved oprettelse og drift af hele 2 Fripleje- 
                hjem i Klejtrup. - Hjemmene har vakt interesse og været forbillede for de 
                mange Friplejehjem, der etableres rundt i landet. 
                Pris for hele arrangementet 225 kr. som indbetales ved tilmelding på  
                konto 9255 - 8895 153 967. 
                Tilmelding 3050 0636 og betaling inden 7/8.  
 
                I tiden 22. - til 28. august gennemføres i samarbejde med Mols Rejser en 
                tur til Estland og Letland. 
 
Sept.      Onsdag den 11. kl. 19.00. Vi mødes ved Naturskolen v/ Hald Hovedgaard. 
               Vi skal høre om det spændende projekt "De 5 Hald-er." Skovfoged Steen 
               Bonne Rasmussen, som er projektets leder, vil fortælle og vise hvor langt 
               man er nået med arbejdet, der forventes afsluttet i 2020. 
               Projektet er kalkuleret til 37 mil. kr. -  Det er støttet af forskellige fonde. 
               Medbring kaffe/kage som vi kan nyde i Naturskolens lokaler. 
               Pris 30 kr. Tilmelding 3050 0636 inden 4/9. 
 
 
Okt.       Tirsdag den 8. kl. 16.00, tager vi på et interessant besøg på en rismølle i  
               Højslev. Mødested: Nordic Food Partners, Ørslevklostervej 58 a, Højslev. 
               Rismøllen forarbejder og pakker ris, bønner m.v., der importeres fra bl. a.  
               Østen. Produkterne er overvejende økologiske og sælges videre til bl. a. 
               Dansk Supermarkeds kæder. Produkterne er meget anvendelige i det 
               moderne køkken. 
               Vi får en rundvisning og information i rismøllens produktionslokaler og 
               Nordic Food Partners er vært ved en kop kaffe. 
               Der er ingen entré. Max 30 deltagere 
               Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk senest 1/10 
 
                



Nov.     Onsdag den 6. kl. 14.00. Musik / Koncert / Foredrag på LandboCenter Midt. 
             Vi får besøg af troubadouren René Schmidt som spiller og underholder os 
              ud fra temaet "Aakjær i ord og toner."  Musikforedraget byder på anekdoter 
              om Aakjær, men også både gamle og nye toner til hans tekster. 
              Aakjær var arbejderklassens repræsentant - og på mange måder en politisk 
             forfatter. René Schmidt kommer også med eksempler på andre sider af hans 
             virke - blandt andet hans kamp for kvinders rettigheder og vilkår. 
             Der vil blive fortolket kendte, men også mindre kendte tekster af Aakjær. Alle 
             vil kunne nynne med i løbet af arrangementet. 
             René Schmidt har gennem årene komponeret musik til mere end 450 TV ud- 
             sendelser og derved samarbejdet med en bred vifte af kendte danske skue- 
             spillere. 
             Pris inkl. kaffe 80 kr. - Tilmelding 3050 0636 senest 30/10. 
 
Nov.     Fredag den 29. kl. 18.00. Julefrokost i Seniorklubben i LMO lokalerne på 
             LandboCentret, 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 centrets køkkenchef og personale. - Vi kan igen i år glæde os til velvalgt 
             underholdningsmusik under middagen og inspirerende dansemusik leveret 
             af den kendte entertainer Henning Pedersen. 
             Tilmelding 3050 0636 inden 22/11. - Entré 300 kr. pr. person. 
             Bedes indbetalt på konto 9255 - 8895 153 967 inden 22/11. 
 
NB.  Tilmeldinger til de forskellige arrangementer kan ofte med fordel foretages 
         på mail til Lise Jensen: lfmj@lfmj.dk  
 
 
 
Landsorganisationen gennemfører i år hele 3 rejser til Grønland arrangeret af selskabet 
Topas Travel i Ry. Den 3. rejse er ikke fuldtegnet, men gennemføres 
med 11 deltagere. 
 
I 2020 tilbydes i samarbejde med Mols Rejser 
2 rejser a 14 dage til Cuba. Tur 1: 13. - 26. januar. 
                                                Tur 2: 10. - 23.  februar. 
 
Se udførligt program på landbosenior.dk.   
 

 

 

 



Landbrugets Seniorklub Viborg 
 

Formand:  Vagn Aage Kjeldsen 
Industrivej 8, Ørum 
8830 Tjele 
8665 2304 – 2940 9960 
pindsgaard@dlgtele.dk 

 

Næstformand: Lissy Andersen 
Brøndumsvej 19 5tv. 
8800 Viborg 
5132 3591 
86451246@privat.dk 

 

Kass., sekretær: Poul Pilgaard 
Åbrinken 3, Tapdrup 
8800 Viborg 
8660 0198 
post@pilgaard.biz 
 

   Jørgen Halkjær 
Søbakken 31, Rødding 
8830 Tjele 
8665 1110 
jorgenhalkjaer@hotmail.com 

 

 

Sekretariat:  LMO 
Asmildklostervej 11 
8800 Viborg 
 
lfmj@lfmj.dk 
3050 0636 
 

Indmeldelse i seniorklubben og ideer til arrangementer 
meddeles til bestyrelsen 
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