
 
 

Sydvestjysk Landbo 
Senior 

 

Program 2019 
  

 
 

1. halvår 

 



 

 

 

Nytårskur 2019 

Torsdag, den 10. januar kl. 13.30 på Kjærgård Landbrugsskole  
 
Nytårskuren 2019 afholdes som altid på Kjærgård Landbrugssko-
le, hvor vi starter med champagne.  
 
Arne Nikolajsen, Esbjerg  Kommune,  Ældreområdet,  taler.  
Der afsluttes med kaffebord.  
 

Pris for deltagelse 100,00 kr. per person.  

Der er ingen tilmelding 

 

 
Generalforsamling 
Torsdag, den 28. februar kl. 13.30 på Kjærgård Landbrugsskole 
 
Seniorklubben afholder den årlige generalforsamling på Kjærgård Landbrugsskole.  
De seje seniorsild fra Esbjerg kommer og underholder.  
Eftermiddagen slutter med kaffe på foreningens regning. 
 
Der er ingen tilmelding 
 

 
Dagtur til Sprogø 
Onsdag, den 10. april.  
 
Tag med på en oplevelsesrig tur til Sprogø  
 
Turen er nærmere beskrevet programmet 
” Ta`med Sydvestjysk Landbo Senior på 
dejlig 1-dags tur til Sprogø. 
 
Pris for deltagelse 949,00 kr. per person.  

 

Tilmelding senest den 1. marts 2019 

på tlf. 7021 2040 
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Virksomhedsbesøg i Bramming 
Mandag, den 13. maj kl. 10.00  
 
Vi mødes kl. 10.00 hos Bramidan, Industrivej 
69, Bramming, som producerer affalds- 
komprimering.  
 
Frokost på Kaj Lykkes Golfklub.  
 
Eftermiddagsbesøg på Gørdinglund, Hes-
sellundvej 5, Gørding. Rundvisning og til slut 
eftermiddagskaffe.  
 
Pris 200,- kr. pr. person 
 
Sidste tilmelding den 5. maj  på 7021 2040 
 

 

 

 
3 dages tur til det Sydfynske øhav 
Tåsinge – Ærø – Avernakø 
24.06. – 26.06.2019 
 
Tag med på turen til Danmarks smukkeste far-
vand. 
 
Vi oplever Tåsinge med Valdemar Slot samt øer-
ne Tåsinge, Ærø og Avernakø. 
 
Turen er nærmere beskrevet i turfolder. 
 
Pris 3.199- kr. pr. person 
Enkeltværelsestillæg 400 kr. 
 
Sidste tilmelding den 17. april 2019  på 7021 2040 
(dog efter ”først til mølle”  - princippet) 
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Halvdagstur til Fanø - Torsdag, den 15. august  
 
Vi kører i bus rundt på Fanø med en guide.  
Vi skal spise fanø-smørrebrød og fanøkringle på skov legepladsen på Fanø. 
Her er gode muligheder, også overdækket. Aftensmaden spises også på Fanø. 
Nærmere i næste program, men reserver datoen nu. 
 
 

 
En dejlig 5 dages tur til Bornholm 
14.09.-18.09.2019 
 
Tag med til den dejlige ferieø Bornholm, ferieøen der 
har mange ting at byde på – en natur som er meget 
forskellig fra resten af Danmark, skønne byer og meget 
mere. Læs meget mere om turen i vedlagte turfolder.  
 
Pris 4.698,- kr. pr. person 
Enkeltværelsestillæg 800,- kr.   
 

 
Sidste tilmelding den 8. juli  2019 på 7021 2040 
(dog efter ”først til mølle” - princippet) 

 

 
Varde Landboforenings Seniorklub og Sydvestjysk Landbo Senior har i fællesskab af-
talt, at vore medlemmer er velkomne til at deltage i hinandens rejser og udflugter, hvis 
der er plads.  
 
Derfor er Varde landboforenings Seniorklubs program for 2019 vedlagt. 
 

 
Kontingentopkrævning 2019 vil ske ved fremsendelse af faktura på mail, hvorved et 
opkrævningsgebyr på 25,00 kr. undgås. Såfremt der ikke er en mailadresse, vil faktu-
raen blive fremsendt pr. post. 
 

Ret til ændringer forbeholdes.  
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