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Program 2. halvår 2022. 
 
August.   Onsdag den 24.  1-dags tur til Nordjylland. 
                 Mødested: Asmildklostervej, 8800 Viborg kl. 08.30. 
                 Der serveres rundstykker og kaffe et sted undervejs til Nordjylland. 
                 Vi besøger Rebildcentret, Thingbæk Kalkminer. "Danmarks mest særpræ- 
                 gede Museum." Vi får en guidet rundvisning og fortælling om gipsfigurene 
                 i Bundgaards Museum, og vi skal høre om Den kolde Krigs betydning for 
                 området og den kommende åbning af Regan Vest, en underjordisk bunker, 
                 der var tænkt som bolig for Regeringen og landets Regent i tilfælde af krig. 
                 
                 Derefter går turen videre til Kornets Hus, Guldagervej 501, 9800 Hjørring. 
                 Her skal vi nyde en brunch med stort udvalg af brød og lokale råvarer.  
                 Vi giver os god tid og slutter bordets glæder med kaffe og kage. Vi slutter 
                  besøget med en fortælling og rundvisning. 
 
                 Næste stop er Voergaard Slot, 9330 Dronninglund. "Danmarks smukkeste 
                 renæssanceslot". - Tiden er ikke til rundvisning, men vi går tur i parken og  
                 nyder de smukke omgivelser og flotte bygninger. 
 
                 Dagen slutter med en 2-retters menu bestående af hovedret og dessert på   
                 Rold Storkro. - Se vedlagte program. -  Max 54 deltagere.  
                 Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk senest d. 10. august.   
                 Pris 875 kr. bedes indbetalt på konto 9255 - 8895 153 967 senest 10. aug. 
 
Sept.        Tirsdag den 6. kl. 14.45 - 16.00. Besøg og rundvisning i Grundfos Museum, 
                 Grundfos Syd 1, Birkevænget, 8850 Bjerringbro. 
                 Parkering foran indgangen, hvor vi mødes. Her vil vi få et spændende ind- 
                 blik i det kendte firma fortalt af guider med en stor viden om fabrikationer 
                 igennem tiderne. Max. 40 deltagere, der vil blive opdelt i 2 hold. 
                 Efterfølgende kører vi til kaffe med kringle på Café Gudenåhuset, Realskole- 
                 vej 12, kun et kort stykke vej fra museet. 
                 Efter kaffen er der mulighed for at se Niels Due Jensens Plads lige bag 
                 Gudenåhuset. Pladsen blev indviet 12. sept. 2020 og har fået Viborg 
                 Kommunes Arkitekturens Pris 2021. -  Pris 50 kr. betales under kaffen. 
                 En uge før besøget skal Seniorklubben sende en liste til museet med navne 
                 på deltagerne, Derfor: Tilmelding med navn på deltagerne senest mandag 
                 den 29. august til 3050 0636 eller lfmj@lfmj. dk.  
 



Okt.          Onsdag den 12. kl. 19.00. Foredrag på Landbocentret, Asmildklostervej 11,                             
                 8800 Viborg. 
                 Stig Glent-Madsen, Viborg vil fortælle om sit store engagement i arbejdet 
                 med udviklings- og nødhjælpsprojekter. Han har gennem 22 år været med i 
                 ledelsen af Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp, heraf som  
                 formand i henholdsvis 8 og 10 år. Han har besøgt projekter i mere end 40   
                 udviklingslande og har konstateret, at hjælpen har betydet en afgørende 
                 forskel for de mennesker, familier og samfund, som er blevet hjulpet. 
                 Arbejdet for og blandt flygtninge er et meget aktuelt arbejde, der kræver  
                 udholdenhed og vilje til at opnå resultater. Stig Glent-Madsen har oprettet 
                 en Fond med titlen "Det nytter" som donerer hjælp til verdens fattigste. 
                 Pris inkl. kaffe 80 kr. Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk senest 5/10 
 
 
Nov.        Tirsdag den 15. kl. 14.00, på Landbocentret 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 Mucik Awards og Fyns Musikpris 
                 og endvidere DR`s og Festivalens "Årets Folkemusiker" pris. 
                 Blev i 2015 udnævnt til Rigsspillemand i Danmark. 
                 I dag er historiefortællingen med musik på de små harmonikaer af træ det 
                 vigtigste. Hans emne er "Fra poliopatient til professionel musiker."   
                 Pris inkl. kaffe 80 kr. betales ved indgangen. 
                 Tilmelding 3050 0636 eller lfmj@lfmj.dk senest 8. nov.  
 
 
Dec.         Fredag den 2. kl. 18.00. Julefrokost på LandboCenter Midt, 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 det dygtige personale. 
                 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 d. 24. november. 
                 Entré 300 kr. indbetales på konto 9255 - 8895 153 967 senest 24/11. 
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Indmeldelse i seniorklubben og ideer til arrangementer 
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