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Rejsebeskrivelse og præsentation af 
årets program
Tirsdag den 8. januar kl. 14.00  
på Hotel Varde
2019 byder bl.a. på en rejse til Grækenland 
og en tur til Djursland. Se årets rejser på 
www.landbosenior.dk. Der er ingen tilmel-
ding til arrangementet. 

Besøg på Letbæk Plast
Tirsdag den 29. januar kl. 13.30
Hornevej 18, 6862 Tistrup
Præsentation af virksomheden og rundvis-
ning i produktionen. Som afslutning er der 
gratis kaffe og småkager.  
Tilmelding senest torsdag den 24. januar til 
Frida og Jørgen på tlf. 29 43 81 03 eller  
20 40 75 88.

Årsmøde
Tirsdag den 19. februar kl. 14.00  
hos SAGRO, John Tranums Vej 25,  
6705 Esbjerg Ø
Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg er 
Henning og Ruth samt Henning og Marie. 
Alle er villige til genvalg. 
Efter kaffen vil Thyge Nielsen, Årre fortæl-
le om hans vej fra landboungdommens 
pløjekonkurrencer til regionens ambulan-
cetjeneste.  
Tilmelding senest fredag den 15. februar 
hos Marie og Henning på tlf. 27 64 05 57 
eller 27 64 05 56.

Rundt i den humoristiske verden
Torsdag den 21. marts kl. 14.00  
på Hotel Varde
Lillian Hjorth-Westh, tidligere forstander 
på Bornholms Højskole er en sprudlende 

fortæller. ”Rundt i den humoristiske ver-
den” handler bl. a. om Halfdan Rasmussen, 
Victor Borge, Storm P., Osvald Helmuth, 
Johannes Møllehave og andre, der skaber 
glæde. Vi skal også synge lidt fra Højskole-
sangbogen. Der er ingen tilmelding. 

Henrik Dam Kristensen
Mandag den 29. april kl. 14.00  
på Hotel Varde

Fra Vorbasse til Christiansborg. MF’er og 
tidligere minister, Henrik Dam Kristensen 
(A) fortæller om sit liv. 
Ingen tilmelding.

3-dagestur til Djursland
Mandag den 3. juni til onsdag den 5. juni
Afgang fra Varde Fritidscenter kl. 7.30. 
Kaffe og rundstykker på vejen. Husk at 
medbringe frokost. Besøg på Gl Estrup 
Herregårdsmuseum og Grønne Museum. 
Rundtur i Mols Bjerge og Ebeltoft. På hjem-
rejsedagen ophold på Moesgaard Museum 
og på Alrø. Pris 2.850 kr. Se hele program-
met på www.landbosenior.dk. 
Tilmelding senest fredag den 15. marts til 
Henning og Ruth på tlf. 27 64 05 57 eller 
27 64 05 56. ”Først til mølle”-princippet 
gælder!
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Grillaften
Tirsdag den 30. juli kl. 18.00  
i Varde Sommerland
Vi mødes ved indgangen og får derefter 
en guidet rundvisning. Husk at medbringe 
mad og drikkevarer.  
Tilmelding senest søndag den 28. juli til 
Marie og Henning på tlf. 27 64 05 57 eller 
27 64 05 56.

Éndagstur med besøg hos Månsson 
og Søby Brunkulsmuseum
Tirsdag den 3. september
Afgang fra Varde Fritidscenter kl. 8.20. 
Rundvisning hos Axel Månsson i den 
økologiske grøntsags- og  ægproduktion. 
Vi ser også det nye biogasanlæg og får et 
kig i gårdbutikken. Senere på dagen er der 
guidet rundtur i Søby Brunkulslejer forud 
for besøget på museet. 
Tilmelding senest tirsdag den 30. juli til 
Henning og Ruth. Pris 570 kr.

Rejse til Grækenland
Tirsdag den 24. september til tirsdag  
den 1. oktober
På denne rejse med Mols Rejser guides der 
rundt i området nær den lille fiskerby, Tolo 
ved Middelhavet, hvor vores hotel ligger. 

Der er indlagt besøg hos lokale producen-
ter af olivenolie, ouzo, en vinproducent 
og en melproducent. Hjemrejse via Athen, 
hvor der er indlagt et besøg på Akropolis.  

Pris pr. person er 9.825 kr. Enkeltværelses-
tillæg er 1.050 kr. Se hele programmet på 
www.landbosenior.dk. 
Tilmelding senest den 1. april direkte til 
Molsrejser, tlf. 75 87 12 12. 

Oktober
Fælles arrangement med Sydvestjysk Land-
boSenior og Sydvestjysk Landboforening. 
Dato og emne bekendtgøres senere på 
mail og hjemmeside.

Juletur til Vestsønderjylland
Tirsdag den 3. december

Afgang fra Varde Fritidscenter kl. 8.00. 
Rundvisning på Schackenborg Slot og 
julebuffet på Schackenborg Slotskro. Der 
er indlagt en time til juleindkøb i Aventoft 
og dernæst er der besøg i Tønders julemar-
ked. 
Hjemkomst ca. kl. 18.30. 
Pris 600 kr. inkl. frokost. Tilmelding senest 
fredag den 1. november til Ruth og Hen-
ning, tlf. 29 11 28 71.

Bowling i Varde Fritidscenter
I 2019 begynder bowling torsdag den  
17. januar og efter sommerpausen fortsæt-
ter holdet torsdag den 3. oktober.  
Alle dage kl. 14.00. Alle er velkommen til 
en hyggelig eftermiddag.

Hotel Dolphin - her skal vi bo.



Hjemmeside
 
Hen over året vil du som medlem modtage påmindelser om arrangementer og andre 
relevante informationer pr. mail.

Du kan altid finde program m.m. på www.landbosenior.dk 

   
Bestyrelse

Formand 
Henning Ø. Bloch henn.bloch@gmail.com tlf. 27 64 05 56 / 27 64 05 57

Næstformand  
Jørgen Andersen jorgen.andersen.6800@gmail.com tlf. 29 43 81 03 / 20 40 75 88

Kasserer  
Henning Tobiasen h.tobiasen@hotmail.com tlf. 75 25 83 96 / 30 32 64 96

Sekretær   
Ulla Christensen ullaogalbert@gmail.com tlf. 60 24 71 68 / 26 37 71 68 

 

Kontingent
 
Medlemskontingent er uændret 50 kr. pr. person, hvis man er medlem af Sydvestjysk 
Landboforening eller en anden landøkonomisk forening.

Hvis man ikke i husstanden har et medlemskab af en landøkonomisk forening, er med-
lemskontingentet 50 kr. plus et tillæg på 125 kr. pr. person.  
Kontingent opkræves i februar af SAGRO. 

Varde Landboforenings Seniorklub og Sydvestjysk Landbo Senior har i fællesskab aftalt,  
at vore medlemmer er meget velkomne til at deltage i hinandens rejser og udflugter,  

hvis der er plads. Begge foreningers programmer findes på www.landbosenior.dk

 
Der kan forekomme ændringer til programmet, men de vil da blive beskrevet i Grobund.
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