
Kjellerup Landbo Seniorklub
Program 2023

Sammenhold-Samvær-Fællesskab



Kære medlemmer               

Vi glæder os til at byde jer velkommen til en ny sæson i 
Kjellerup Landbo Seniorklub.       

Der er sket lidt nyt her i foreningen, vi har fået lavet vores 
eget mobil pay nr. 216219. Nu kan i fremover bare 
benytte dette nr. til at betale arrangementer og 
kontingenter m.v. I kan dog stadig bruge kontanter og 
overførsel til banken.                                                                     
Så lige en anden ting husk, at i først skal betale jeres 
kontingent efter den 1/1- 2023 og inden den 31/1- 2023, 
det er af hensyn til bogholderiet.             

Kontingentet er uændret 100 kr. pr. medlem.                       
Så kommer vi jo heller ikke udenom, at det er jo året, hvor 
vi kan fejre foreningens 25. års jubilæum. Det er den 6. 
juni, vi tager festtøjet på. I får nærmere detaljer om 
aftenens forløb. Vi laver et program om denne aften, og 
det bliver delt ud hen på foråret. Vi håber, at der kommer 
rigtig mange til denne festaften.  

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
    



Januar: tirsdag d. 17. kl. 19 i ”Glassalen
Konsulent Pia Østergaard, Silkeborg Kommune kommer 
og fortæller om sygdommen ”Demens”,
og der bliver rigelig tid til at stille spørgsmål til Pia
Østergård. 
Alle er velkommen.
Sidste tilmelding: 15. januar               
 Pris: 150 kr. Ikke medlemmer + 50 kr.

 
Februar: tirsdag d. 21. kl. 19 i ”Glassalen”
” Matador i ord og toner ” Toner af guld, Helle og
Dynes Skovkær vil underholde med et koncert- foredrag. 
Der bliver også tid til fællessange. 
Alle er velkommen
Pris: 175 kr. Ikke medlemmer + 50 kr.
Sidste tilmelding: 19. februar     
 

Kasserer Gunhild Bach, har ønsket at træde ud 
bestyrelsen, og vi siger tak for samarbejdet til Gunhild og 
Poul Erik, i de år de har været i bestyrelsen. 

Vi har besluttet at vores næstformand Mogens Jensen 
skal midlertidig være kasserer. 

Fra 1/1 træder vores 1. suppleant Jørn Brok ind som 
bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen den 21. 
marts.  



Marts: tirsdag d. 21. kl. 19 i Glassalen
Generalforsamling. Foreningen er vært v/2 snitter. 
1 øl eller 1 vand, der serveres også kaffe og lagkage.
På valg er: Tonnie Rasmussen, Mogens Jensen og
Gudrun Knudsen, alle tre ønsker genvalg. Bente 
Sørensen vil spille og synge sammen med os fra 
vores nye Højskolesangbøger. Der er Amerikansk 
lotteri med skænkede gevinster.
Gratis adgang for medlemmer. 
Sidste tilmelding:  16. marts 
_______________________________________

April: tirsdag d. 25. Heldagstur til ”Makværket”
 Se vedlagte program der viser hvad vi skal se og 
opleve denne dag.                                                                                                      
Vi skal have en 2-retters middag på Vesløs kro.
i Thy. Forventet hjemkomst kl. 17.30.
Indmeldelse og betaling skal være til Sørens Rejser
Prisen for denne tur er 650 kr. pr. person.          

              __________________________________________
  

Maj: 3 dages tur fra den 24.05 – 26.05
Vi tager på en spændende tur med Sørens Rejser til
Fyn, Ærø og Sønderjylland. Se vedlagte program, 
der viser hvad vi skal se og opleve. 
Pris for Turen: 3.600kr. pr. person
Indmeldelse og betaling skal være til Sørens Rejser
Sidste tilmelding: 01. april



Juni: tirsdag d. 06. Jubilæum kl. 17.30  
Vi afholder vores Jubilæum i Glassalen. 
I vil senere få et detaljeret program over denne 
aften, den kommer hen på foråret. 
Pris for denne herlige aften: kun 100 kr.
Sidste tilmelding: 25. maj. Er kun for medlemmer
__________________________________________

August: tirsdag d. 22. Heldagstur til Mandø
Sørens Rejser kører os på en spændende heldagstur 
til Mandø som ligger midt i Nationalpark Vadehavet 
og har status som vildt- og naturreservat.
Se vedlagte program. 
Forventet hjemkomst kl. 18.30 
Indmeldelse og betaling skal være til Sørens Rejser 
Pris for denne tur: 755 kr. 
___________________________________________

September: tirsdag d. 19 kl. 17.30 i Glassalen
Vi afholder vores årlige høstfest med 2-retters 
menu, kaffe-te, småkager og chokolade. Høst taler 
bliver Jørgen Brendstrup, Nisset.  
Rene Franz spiller op til dans. Så det skal nok blive 
en god og festlig aften.
At holde Høstfest er jo en meget gammel tradition,
og den prøver vi jo at holde i hævd. 
Så kom og vær med. Alle er velkommen
Pris: 275 kr. Ikke medlemmer + 50 kr.  
Sidste tilmelding: 14. september 



Oktober: tirsdag d. 10. kl. 14.30 i Glassalen
Kommer Helge Sander, tidligere minister og 
tidligere folketingsmedlem for Venstre i Ringkøbing 
Amtskreds. Det bliver spændende at høre hans 
historie om hans liv, indtil nu. 
Alle er velkommen 
Pris: 150 kr.  ikke medlemmer + 50 kr.
Sidste tilmelding: 06 oktober 
Vær opmærksom på mødetidspunktet
________________________________________               

              
November: tirsdag d. 28 kl. 19 i Glassalen 
Julehygge/Banko i Glassalen.
Vi serverer Gløgg-æbleskiver-kaffe-te-klejner og
brunkager.
Der er også Amerikansk lotteri og det er 10 kr.
pr. strimmel med fem nr. og bankoplader à 10 kr.
Vi skal også synge en masse julesange, så vi skal
nok komme i den rette julestemning.
Alle er velkommen.
Pris: 150 kr. Ikke medlemmer + 5o kr. 
Sidste tilmelding: 23. november

Vi har været så heldig, at vi fået en pengegave fra 
den nedlagte Efterlønsklub i Kjellerup. Vi har fået 
4.000 kr., som skal bruges til hjælp til 
underholdningen til vores Jubilæum. Vi siger endnu 
engang tak for beløbet.    



Huskekalender         
Her kan du krydse af, når du har tilmeldt dig et af 
Seniorklubbens arrangementer.
 
Dato Arrangement Tilmeldt

17.januar Demens v/Pia Østergård
21. februar Toner af guld
21. marts Generalforsamling
25. april Heldagstur til Makværket
24.-26. maj Fyn – Ærø miniferie
06. juni 25 års Jubilæum
22. august Heldagstur til Mandø
19. september Høstfest 
10. oktober Foredrag v/Helge Sander
28. november Julehygge/Bankospil

Tilmeldingsfristen bedes overholdt på grund af 
køkkenet og er bindende. 

Landsforeningens hjemmeside er: 
Landsforeningen
www. LandboSenior.dk



Bestyrelsen:

Formand: Tonnie Rasmussen     tlf. 25532925
Tonnieholm@gmail.com

Næstformand: Mogens Jensen      tlf. 61769588
mogensraskjensen@gmail.com

Midlertidig Kasserer: Mogens Jensen tlf. 61769588
mogensraskjensen@gmail.com

Sekretær: Erik Just       tlf. 20649763
benteella51@gmail.com

Gudrun Knudsen       tlf. 86880148/ 26150148
knudsengudrun@gmail.com

Medlemskontingent for 2023 er 100 kr. pr. medlem

Kontingent betales efter 1/1 2023 og senest 31/1 2023
Indbetales på Reg. 7840 konto 1264375, eller
Mobil pay 216219.
Husk at der stadigvæk kan betales med kontanter. 
Tilmelding til vores arrangementer:
Mogens Jensen Tlf. 61769588
eller
Tonnie Rasmussen Tlf. 25532925
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