
Sommerprogram for Holstebro Struer Landboforenings Seniorklub 2019 

Mandag d. 20. maj kl. 9.00 fra Nupark 
Udflugt til Blåvand og bunkermuseum Tirpitz. 
Undervejs er der buskaffe og rundstykker. Turen køres ned over Blåbjerg plantage og Filsø, hvor vi 
holder en pause og ser lidt på området 
Vi spiser en lækker frokostbuffet inkl. kaffe og kage og en øl eller vand på Ho golfcenter. 
Kl. 14.00 er vi klar ved Tirpitzbunkeren. Der bliver et oplæg i bussen, så vi er godt informeret til 
besøget. Museet åbnede 2017 og siden har 400.000 besøgt stedet. Kl.16.30 sætter vi kursen mod 
Holstebro. 
Pris for hele herligheden inkl. entre, bus og forplejning 575,00kr 
Tilmelding til Erik 97468468 Inger 97461372 eller gerne på mail senest 30. april   
 
Onsdag d. 3. juli. Sommerudflugt til Årø. 
Afgang fra Nupark kl. 8.00. Ved ankomst til Årø, som er skønt beliggende i Lillebælt ved 
udmundingen af Haderslev fjord, bliver vi modtaget af vores lokale guide, Marianne Weiman, som 
har planlagt dagens program for os. 
Vi starter på Brummesgård med en lækker frokost. Derefter rundtur på øen med lokal guide. Vi 
stopper ved vingården, hvor vinbonden fortæller om det at være vinbonde på øen. Der serveres et 
glas vin. 
Et besøg i kirken når vi også inden vi kører til Brummesgård igen, hvor kaffen venter. 
Kl. 16.20 sejler vi til fastlandet igen og kører til Vestergaards Hotel for at spise til aften. Vi er 
hjemme ca. kl. 21.00. 
Pris inkl. bus, færge, buskaffe, frokost m. øl/vand, vinsmagning, eftermiddagskaffe med lagkage og 
2 retters aftensmad inkl. øl/vand/et glas vin: 900 kr. 
Tilmelding til Erik 97468468 Inger 97461372 eller på mail senest 14. juni. 
 
25. 28. august. Rude Strand højskole. Særskilt program er udsendt. 
 
Torsdag d. 26. sep. kl.13.30 i Nupark. 
Birthe og Poul Lauritsen, Hvam vil fortælle om Indien, som de har besøgt flere gange. Poul har 
været servicechef for SAC/ Effektiv malkemaskiner og er ivrig biavler. 
 
Onsdag d. 23. okt. kl. 18.00 i Skave Multihus. 
Efterårsfest, hvor vi også vil markere klubbens 20 års jubilæum. 
Vi starter med en god middag, hvorefter Thy Folklore vil underholde. 
De kommer med spillemænd, kor og dansegruppe. I kan godt glæde jer. De er rigtig dygtige.  Gå 
evt. ind på deres hjemmeside www.thyfolklore.dk og se en video. 
Pris 300 kr. Tilmelding til Erik 97468468 Inger 97461372 eller på mail senest 14. okt. 
 
Bestyrelsen: Inger Friis Hansen 97461372 Evald Sanggaard 97468076 Lauge Kjelsmark 40463027             
Niels Thygesen 97815156  Erik Holmgaard 97468468 el 20858468 

http://www.thyfolklore.dk/

