
Midtjysk LandboSenior 2020 

Trods fortsat corona tider vil vi i bestyrelsen stadig arbejde for oplevelser for foreningens medlemmer. 

Foreningen vil selvfølgelig følge myndighedernes anbefalinger, også selv om det kan være svært og mange 

gange kompliceret. Håber alle er indforstået med, at tilmeldinger mange gange er nødvendige samt at 

ændringer i programmet kan forekomme. 

Mandag 21. september. Kompensationsfest. På grund af årets lave aktivitetsniveau afholdes en 

kompensationsfest for vore medlemmer. Det sker kl. 12.00 på Filskov Kro. 

  Middag: Koldrøget laks. Kalvesteg med waldorfsalat, hvide kartofler og tyttebærsyltetøj. Kaffe og 

småkager. Pris 150,00 kr. pr. person inklusiv mad, drikkevarer, kaffe og foredrag. Kl. 14.00 vil 

Annette Vinter Hedensted holder et foredrag, der handler om ”Livet er ikke kun hvordan man har 

det, men hvordan man tager det”. Livsværdier og hvad et godt liv er.Tilbring en munter og 

tankevækkende stund med Annette Vinter Hedensted, der trækker os gennem menneskelivets 

mange facetter og den tid vi lever i. Annette bor i Århus og arbejder på fuld tid på Horsens sygehus 

og Hospice Gudenå. Her møder hun mennesker i krise og prøver at hjælpe dem til at leve og håbe 

også når livet gør ondt. Der findes ingen facitliste på et godt liv. Alligevel vil Annette i sit oplæg 

vove at komme med et bud på noget af det vigtigste at få med, når livet skal leves til sidste 

sekund. 

Tilmelding til bestyrelsen senest den 10. september. 

Peder Sandfeld tlf: 75731141 mobil 23461772 e-mail peder.s@mail.tele 

Jørgen Juhl tlf: 61348618 mail jinga@juhljaeger.dk 

Orla Kalhøj tlf: 75344398 mobil 21730898 mail kalhoj@mvb.net 

Ruth Johnsen tlf: 20956821 mail ruth-johnsen@hotmail.com 

Henry Hansen tlf: 75339393 mobil 21919397 mail henryh@altiboxmail.dk 

Frede Mortensen tlf: 97187105 mobil 29642129 mail mafam@mvb.net 

Mandag den 19. oktober kl. 18.00. Musik aften med Ronnie og Bent. Mødet er igen i år henlagt til 

Uhre Friskole Gejlbjergvej 4 Uhre 7330 Brande. Aftenens foredragsholder bliver folketings 

formand Henrik Dam Kristensen, han har sagt at han meget gerne kommer forbi Brande denne 

dag for at fortælle om vejen fra landpost til folketingets formand og om mennesker han har mødt 

på sin vej. Tilmelding til Frede tlf: 97187105/28642129 mail mafam@mvb.net senest 12.10.20 

Mandag 16. november Sangaften  kl. 19.00 Majsmarken 1 7190 Billund. Aftenens leder er i år 

Flemming Baade kendt fra  bl.a. musik ved foreningens 20 års jubilæum. Denne aften får vi 2 stk. 
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smørrebrød og en øl samt kaffe. Pris 100,00 kr. Tilmelding nødvendig til Ruth  Johnsen tlf. 

20956821- e-mail :ruth-johnsen@hot mail.com senest den 12.11.20  

Onsdag den 9. december kl. 13.30 Julemøde.  Vi besøger Stenderup Kirke Østergårdsvej 3 

Stenderup 7200 Grindsted. Sognepræst Hanne Kobbelgård vil fortælle om kirken og vi synger et 

par sange. Bagefter er der gløgg og æbleskiver i Teglgårds Hallen Teglgårdsvej 7 ca. 500 meter fra 

kirken. 

Venlig hilsen Bestyrelsen 

 

 


