
Midtjysk LandboSenior 

Program 2022 

Fra mandag den 16. maj til og med 19. maj. Forårstur til Nordtyskland Slesvig –Holstein. 

Spørg evt. Jørgen om ledige pladser 

Grillaften tirsdag den 7. juni kl. 16.00 ved Søby Brunkuls Museum, Brunkulsvej 29 7400 

Herning. Jan Svendsen, der er formand for museet og forfatter af flere bøger, har lovet at 

være guide rundt i området. Derefter grillpølser, vand/øl. Tilmelding til Frede tlf: 

97187105/29642129 eller mail mafam@mvb.net senest den 3. juni 

Tirsdag den 5. juli. Heldagstur til Mariager. Afgang Brande Bendixvej 1 kl. 7.30 Afgang 

Give Bøgetorvet kl. 8.00. Sejltur fra Hobro til Mariager. Guidet gåtur rundt i Mariager. Et 

kort ophold i Hvidsten med guide. Bus + to gange kaffe, middag og en sandwich på 

hjemvejen. Pris: 700,00 kr. pr person. Forudbetaling på mobilepay 374653 eller konto 8210-

0735753312. Tilmelding senest 25. juni efter først til mølle princippet (kun en bus) til Orla 

Kalhøj tlf: 21730898 eller mail kalhoj@mvb.net 

Mandag den 15. august kl. 13.00 besøg ved Axel Månsson. Grarupvej 15 7330 Brande. Her 

skal vi se og høre om hans gartneri på ca. 2000 ha. Han har ligeledes 250.000 æglæggere. 

Herefter får vi kaffe og kage. Der er gårdbutik hvor man kan handle. Tilmelding til Frede tlf: 

97187105/29642129 eller mail mafam@mvb.net senest 8. august 

Den 7. til 14. oktober. Sensommer tur til SICILIEN. Har du ikke tilmeldt endnu så spørg 

Jørgen om der er flere ledige pladser. Program udsendt tidligere. 

Mandag den 17. oktober kl. 17.00 på Uhre Friskole Gejlbjervej Uhre. Ronnie og Bent 

spiller. Forhenværende formand for dansk landbrug, Peter Gæmelke vil fortælle om hans 

vej til toppen i landbruget og tiden derefter. Derefter får vi et par stykker mad, en øl eller 

vand og herefter spiller Ronnie og Bent. Af hensyn til serveringen er tilmelding nødvendig. 

Pris 100,00 kr. pga. prisstigninger. Ruth tlf.: 20956821 eller ruth-johnsen@hotmail.com 

senest 14. oktober. 

Sangaften 14. november på Sagro. Lederen af aftenen er ikke helt på plads 

Julemøde onsdag den 7. december i Billund/ Grene Kirke og derefter æbleskiver og gløgg 

på Refborg  

NB. Der mangler stadig en del indbetalinger af kontingent. Kontakt evt. Jørgen om du/I 

har betalt, eller om man ikke længere ønsker at være medlem af foreningen. Jørgen tlf. 

6134 8618. 
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