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Program 1. halvår 2019.  
 
Jan.   Onsdag den 23. kl. 19.30 på Landbocentret, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg. 
          Foredrag ved provst Anders Bonde, Faurskov, med titlen "Når bonden lægger seletøjet, 
          ta´r  konen bukserne på - om humor i alderdommen". Hans udgangspunkt er mødet med 
          mennesker i de "ældste" klasser i livets skole. Alderdommen kan være udfordrende, men en 
          god gang lune er godt for livskvaliteten. Landbokulturen er inspirationskilde til hans foredrag. 
          Pris inkl. kaffe 80 kr. - Alle er velkomne - tag naboen med! 
          Tilmelding 3050 0636 inden 16. januar. 
 
Feb.  Onsdag den 20. kl. 19.30 på Landbocentret, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg. 
          Generalforsamling - medbring venligst den udsendte dagsorden. 
          Efter generalforsamlingen fortæller tidligere borgmester Jette Thomsen, Farsø sin 
          "LIVSFORTÆLLING". - Om glæder, sorger og ikke mindst udfordringer! - Jette Thomsen har  
          været den første kvindelige formand for arbejdsgiverforeningen Dansk Kroferie, medlem af 
          Folketinget og involveret i Lars Larsens Golfcenter. 
          Seniorklubben er denne aften vært ved et par stykker brød og kaffe. 
          Tilmelding 3050 0636 inden 13/2. 
 
Mar. Onsdag den 20. kl. 09.30. Besøg på Hancock Bryggerierne A/S, Humlevej 32, 7800 Skive. 
         Hancock er et mere end 100 år gammelt bryggeri, som stadig brygger øl som i gamle dage. 
         De fremstiller mere end 10 øltyper, og ud over øllet fremstiller Hancock også kvalitetssoda- 
         vand. 
         Besøget omfatter først en rundvisning i bryggeriet. Derefter er der smagsprøver, hvor vi 
         samtidig serverer 2 stk. smørrebrød som afslutning på besøget. 
         Pris for hele arrangementet 70 kr. 
         Tilmelding 3050 0636 inden 13/3. Max. 30 personer 
 
Apr.  Tirsdag den 9. kl. 14.00. Besøg hos Galleri Præstegaarden, Nørregade 27, Frederiks, 7470 
         Karup. Tidligere forstanderpar på Bjergsnæsskolen Lisbet og Ole Mølgaard åbner dørene 
         og vil fortælle om deres liv i billeder, musik, kunst og sang. Lisbet har i mange år undervist 
         i billedkunst og har i sit arbejdsværelse altid billeder på lager. 
         Præstegaarden har gennemgået en omfattende renovering og fremtræder nu  med sine  
         smukke bygninger som et yndet mødested til talrige kulturelle arrangementer. 
         Medbring selv service, kaffe og kage. 
 
         Efter endt besøg kører vi til "Elmegaarden", der ligger i umiddelbar nærhed. Adressen er: 
         Benslehøjvej 1, 7470 Karup. Gårdens ejer Lars Kristensen vil fortælle og vise rundt på sit 
         landbrug som i september 2017 var med i et meget velbesøgt "Åbent hus" arrangement. 
         Lars vil fortælle om udfordringerne ved et kvægbrug med ca. 750 køer og 360 ha. og om sit        
         job som arbejdsgiver. -  Gården har ofte været brugt til demonstrationer af forskellige 
         landbrugsmaskiner. 
         Samlet pris for begge besøg 30 kr. 
         Tilmelding 3050 0636 inden 2/4. - Max. 50 deltagere. 
     
 
 
 
    



 
 
Maj   Tirsdag / onsdag d. 28. og 29.  2-dages tur til Cirkus Revyen og rundvisning i Operaen. 
          Mødested: Asmildklostervej 11, 8800 Viborg tirsdag kl. 08.00. 
          I samarbejde med Sørens Rejser indbyder vi til en spændende tur til København.  
          Vi skal opleve Korsbæk, spise på Postgården og naturligvis se Cirkusrevyen, som også i 
          2019 har en spændende bemanding med Ulf Pilgaard og andre dygtige skuespillere. 
          Vi overnatter på Gentofte Hotel og skal på 2. dagen have en rundvisning på "Operaen" 
          Vi får frokost i eller i nærheden af Nyhavn og får mulighed for lidt tid på egen hånd. 
          Se vedlagte program - og bemærk at selv frokost 1. dag er med i prisen! 
          Pris: 2.695 kr. 
          Tilmelding 3050 0636 og betaling til konto 9255-8895 153 967  inden 1/4.  Max. 54 delt. 
 
 
Juni   Onsdag den 19. kl. 18.30. Grillaften på Hammershøj, Teglværk, Tindbækvej 16, 8830 Tjele. 
          Teglværket har de senere år gennemført en omfattende renovering og storstilet nybyggeri 
          og fremtræder nu som en velfungerende og flot erhvervsvirksomhed. Der er indrettet et  
          show rum i administrationsbygningen, hvor vi må nyde vor medbragte mad. 
           
          Efter spisningen vil direktør Kresten Ejlskov Hansen vise video og fortælle om virksomheden, 
         der er en del af Randers Tegl. En betydelig del af produktionen går til eksport. Der er ca. 
         65 timelønnede og 25 funktionærer beskæftiget på Hammershøj Teglværk. 
 
         Medbring selv grillmad, drikkevarer, kaffe og service. 
         Ingen entré - men tilmelding inden 12/6. 
 
        
         Udlandsturen  går i 2019 til Estland og Letland i tiden 22. - til 28. august. 
         Programmet udsendes allerede nu af hensyn til bestilling af hotel og fly. 
         Tilmelding 3050 0636 inden 10. april.  Max. 40 deltagere. 
    
       
        
 
       Som tidligere nævnt arrangerer Landsforeningen Landbo Senior 2 ture til Grønland i 2019. 
       Begge ture gennemføres i henholdsvis juni og september. - Der er endnu ledige pladser. 
       Udførligt program kan udleveres ved henvendelse til bestyrelsen og kan ses på hjemme- 
       siden landbosenior.dk 
       Oplysninger om turen kan også indhentes hos Topas Travel, Rejser, Ry, tlf. 7370 9339. 

 

 

 

 

 



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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