Landbrugets Seniorklub
Viborg
Program
1. halvår 2020

Program 1. halvår 2020
Jan. Onsdag den 22. kl. 19.30 på Landbocentret, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg.
Foredrag ved Hans Jørgen Lysholm, Viborg. Emnet er "Genforeningen 1920".
Genforeningen i 1920 er en af de helt store mærkedage i vores lands historie.
Forud var der gennem århundreder gået utallige konflikter, fejltagelser og
krige. Genforeningen, som blev mulig efter 1. verdenskrig, var resultatet af en
ofte smertefuld - men også glædelig proces.
Foredraget handler om den historiske baggrund for Genforeningen. Det
handler også om de forhold efter 1. verdenskrig, som åbnede op for, at
befolkningen selv kunne bestemme deres nationale tilhørsforhold.
Endelig handler foredraget om afstemningen den 10. februar 1920 og om de
nationale "Genforeningsdage" i juli 1920. Herunder omtales naturligvis
"kongens ridt" over den gamle grænse d. 10. juli 1920.
Til sidst afrundes foredraget med situationen i grænselandet i dag.
Pris inkl. kaffe 80 kr. - Alle er velkomne - tag naboen med!
Tilmelding 3050 0636 inden 16. januar.

Feb. Onsdag den 19. kl. 19.30 på Landbocentret, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg.
Generalforsamling - medbring venligst den udsendte dagsorden.
Efter generalforsamlingen fortæller Lone Langballe om sin opvækst på Fyn, sin
uddannelse til sygeplejerske, rollen som mor og præstefrue i Foulum Præstegård. Hun vil fortælle om sit nuværende arbejde som politiker i såvel Byrådet
som Regionsrådet. Hun har begge steder betydelige poster og ansvarsområder.
Hun er valgt som 2. viceborgmester i Viborg Byråd og er medlem af Ældre- og
Aktivitetsudvalget. - Hun er medlem af Regionsrådets Forretningsudvalg m. v.
Seniorklubben er denne aften vært ved et par stykker brød og kaffe.
Tilmelding 3050 0636 inden 13. februar.

Mar. Tirsdag den 17. kl. 19.00. Besøg på hovedstationen hos Midt- og Vestjyllands
Politi, Stationsvej 74, 7500 Holstebro - (vi kører selv derud)
Der vil være rundvisning i den 12.000 m2 syv etagers bygning, der blev taget i
brug foråret 2016. Her arbejder politibetjente, jurister, administrative medarbejdere
og servicemedarbejdere sammen om politiets opgaver. - Under rundvisningen
kommer vi bl.a. forbi stationens vagtcentral, visitationsområdet og detentionen.
Besøget varer ca. 2 timer. - Politiet er vært ved kaffe med småkager.
Ingen entré. - Max 40 deltagere.
Tilmelding 3050 0636 inden 10. marts.
Bemærk: Tilmeldinger må gerne foretages på denne mailadresse: lje@lmo.dk.

Apr. Tirsdag den 21. kl. 14.00. Vi besøger firmaet EXPO PARTNER, Vestervangsvej 8,
8800 Viborg. Det er en meget spændende virksomhed, der tegnes af Henrik og
Steffen Dalsgaard. Der arbejdes med opstilling af messestande over hele verden
for såvel lokale som internationale virksomheder. - De store haller tjener som
lagerhotel for brugte stande, der så suppleres med nyt og anvendes igen.
Dygtige designere og projektledere tegner standene og rådgiver virksomhederne.
Virksomheden er vært ved en forfriskning.
Tilmelding 3050 0636 inden 13. april. Max 40 deltagere.

Maj Tirsdag/onsdag d. 19. og 20. 2-dages tur til det sydlige Jylland.
Mødested: Asmildklostervej 11, 8800 Viborg tirsdag kl. 08.00.
Vi skal besøge Nordeuropas mest moderne svineslagteri i Horsens, Askov
Højskole og I/S Kühne i Jels - en familieejet virksomhed med ca. 500 køer,
stor maskinstation med eget værksted godkendt til uddannelse af lærlinge.
Indkvartering på Gram Slotskro med efterfølgende middag.
Onsdag kører vi til Ribe og får rundvisning i byen og Domkirken. Derefter går
turen til Blåvand Fiskerestaurant til frokost og dernæst besøger vi den store
Tirpitz-stilling som åbnede i 2017.
På hjemvejen nyder vi en middag på den smukt beliggende Hovborg Kro.
Se vedlagte program. - Pris 1.950 kr. - Max 50 delltagere.
Tilmelding 3050 0636 og betaling til konto 9255 - 8895 153 967 inden 15. april.

Juni Onsdag den 17. kl. 18.30. Grillaften på Viskum Hovedgaard, Østervangsvej 28,
8830 Tjele. Der gennemføres p.t. en omfattende renovering af gårdens bygninger,
som vi vil kunne se resultatet af. Gårdens ejer Jens Petri Petersen vil fortælle om
renoveringen, om gårdens historie og nuværende drift. Der er en stor kvægbesætning af racen Limousine, der udnytter de store græsarealer omkring Nørreåen og
pryder det smukke landskab i Nørreådalen.
Medbring selv grillmad, drikkevarer, kaffe, service, bord og stole.
Ingen entré - men tilmelding 3050 0636 inden 11. juni.
Udlandsturen i 2020 går til Tjekkiet i tiden 1. - 8. september.
Programmet udsendes nu af hensyn til bestilling af hotel og fly.
Tilmelding 3050 0636 inden 10. april. - Max 40 deltagere.
Landsforeningen Landbo Senior arrangerer i 2020 2 ture til Cuba henholdsvis
13.-26. januar og 10.-23. februar. Se udførligt program på www.landbosenior.dk.
Tilmelding og oplysninger ved Mols Rejser tlf. 7587 1212.

Bemærk: Tilmeldinger må gerne foretages på denne mailadresse: lje@lmo.dk.
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