
FREDAG den 10. januar 2020 kl. 13.30 på Sagro, Herning 
~w_ -

 

Foredrag ved Hans Jørgen Bonnichsen Chefkriminalinspektør 
'-z hos rigspolitiet i mere end 40 år. Operativ chef for Politiets 

Efterretningstjeneste og i 20 år en del af rejseholdet. 
Et foredrag om Politiets arbejde og om terror. 

FREDAG den 21. februar kl. 13.30 på Sagro 
Vi får besøg af Flemming Sanggaard. Han vil 
fortælle om sit ophold i Nordnorge som deltager i TV 
programmet "Alene i Ødemarken i 6o dage". Se og 
hør om alt det, der ikke kom med i TV udsendelsen. 
Flemming Sanggaard bor på en gård i Ry, hvor han 
opdrætter falke. 

ONSDAG den 18. marts kl. 11.00 på Sagro 
Generalforsamling (Se bagsiden med dagsorden). 

Der serveres smørrebrød. 
Efter frokost kommer Ole Westergaard og fortæller om 
sine oplevelser på en af de utallige ture han har været på: 
"Med motorcykel i  Cambodia."  Sammen med 23 andre 
motorcyklister kørte de 1600 km. 

MANDAG den 20. april kl.13.30 På Sagro. 
"Jysk lune og lune jyder" i godt selskab med Leif 

E l i

Fabricius. 
Han er kendt for at være en flittig skribent, som har
mange revytekster på sin samvittighed, og for sit virke  
på Esbjerg teater. 

ONSDAG den 27. maj kl. 8.00 fra Sagro 
Udflugt til Djursland 
Tilmelding til Sagro fra 15. april til senest 1. maj. Se vedlagte program. 

TORSDAG den 11. juni 17.30 Grillaften hos Jette-Birte og Niels Erik 
Hansen, Bredmosevej 3, Høgild, 7400 Herning 
Niels Erik er fhv. planteavlskonsulent og Centerleder 
for Landbrugscenteret. "-cz1,1' 
Medbring selv mad, drikke, bestik osv. + Ø 
Grillen har vi klar, og vi har sangbøger med. Bredmosevej 3 

Der er tradition for en hyggelig aften. 

TIRSDAG den 18. august kl. 13.30 Besøg hos Nørgaards Geder og 
gårdbutik, Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk " 
Det er ejet og drevet af den unge landmand Tobias 
Christensen. Hans motto er: "Rigtige mænd er gedeavlere" ?: 
Der malkes  ca.  200 geder. 
Foreningen medbringer kaffe og brød, som vi kan nyde 
indendørs. ' 

TIRSDAG den 1. september til TORSDAG den 3. september 
En efterårstur til det skønne Nordsjælland 
Tilmelding til Sagro fra 9. marts til senest 29. maj. Se vedlagte program. 

TORSDAG den 8. oktober kl. 17.30 
Vi mødes hos KMC, Herningvej 60, 7330 Brande. Se vedlagte program. 
Tilmelding til Sagro fra 14. september til 25. september (50 pladser). 

FREDAG den 27.november kl. 13.30 på Sagro 

Julehygge: Vi får besøg af Flemming Både, som vil 
fortælle om: Julen og dens traditioner gennem 
julesange og salmer. Vi skal synge sammen, høre 
historier og nyde hinandens selskab. 
Vi serverer æbleskiver og gløgg. 

FREDAG den 8. januar 2021 kl. 13.30 på Sagro 
Nytårsmøde med Ivar Brændgaard: "Værdier, der ikke kan måles eller 
vejes eller købes for penge". 
Ivar Brændgaard er cand. teol og er især kendt som tidligere direktør for 
TV MIDTVEST og formand for Kristelig Dagblads bestyrelse. 

NYT 
I år er der ikke indbetalingskort med. I skal indbetale kontingenten på 
kortart 73 og kreditornummer 81904782 og huske at angive jeres navne 
og forening ved indbetalingen senest 28. februar. 
Medlemskontingent for 2020 er fastsat til 200 kr. pr. par og 100 kr. for. 
enlige. 

Programmet er tilsendt alle medlemmer af LandboSenior Herning, de 
landboforeningsmedlemmer, der er fyldt 60 år i 2019 samt andre 
landmænd i vores område. 
Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår. 
Vi håber vi ses i det nye år til vore arrangementer, så vi kan have en stærk 
forening. 



Generalforsamling den 18. marts klokken 11.00 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og stemmetæller 
2. Beretning ved Anders Langkjær 
3. Regnskab ved Tove Ørskov Sørensen 
4. Forslag fra bestyrelsen 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: 

Sigrid og Finn Hansen (modtager ikke genvalg) 
Tove Ørskov Sørensen 

6. Valg af revisor. 
På valg er: Birte Kristensen (modtager genvalg) 

7. Behandling af indkomne forslag 
8. Evt. 

Bestyrelsen: 

Anders Langkjær (formand) 
Else Langkjær (sekretær) 
Arnborgvej 10, 6933 Kibæk 
mail:  anderslangkiaer .live.dk Tlf:20225428 

Finn Hansen (næstformand) 
Sigrid Hansen 
Griegsvej 9, 7400 Herning 
mail:  toudahl.arnborg(a-D-gmail.com Tlf:61544807 

Thorkild Moesgaard 
Nina Moesgaard 
Vestermarken 49, 7400 Herning 
mail  Vidumgaard@mail.dk Tlf:25893338 

Tove Ørskov Sørensen (kasserer) 
Skåphusvej 60, 7451 Sunds 
mail:  tove.oe.soerensen(a)gmail.com Tlf:40459256 

SAGRO Birk Centerpark 24 7400 Herning 
Telefon 70212040 
Kortart 73 kreditornummer 81904782 
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