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Rejsebeskrivelse og præsentation  
af årets program
Tirsdag den 9. januar kl. 14.00 
på Hotel Varde
Østrig og en tur til Fur/Aalborg er på pro-
grammet. Se årets rejser på www.landbo-
senior.dk. 
Kaffe koster 80 kr. pr. person. Ingen tilmel-
ding. 

Besøg på ESØ 
Tirsdag den 30. januar kl. 14.00-16.00
ESØ affaldsdepot på Vardevej 83A, 6880 
Tarm, tager imod og vi får en rundvisning. 
Som afslutning er der gratis kaffe og kage.  
Tilmelding senest torsdag den 24. januar til 
Frida og Jørgen på tlf. 29 43 81 03 eller  
20 40 75 88.

Årsmøde 
Tiradag den 20. februar kl. 14.00
hos SAGRO, John Tranums Vej 25, 
6705 Esbjerg Ø
Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg er 
Frida og Jørgen og Ulla og Albert. Alle er 
villige til genvalg. 
Efter kaffen vil  tidligere landmand, Thyge 
Bruun fra Holsted, fortælle om ”Et ander-
ledes seniorliv”, der er fyldt med mange og 
lange rejser. Som eksempel har han været 
ulandsfrivillig i Tanzania og gået Caminoen 
i Spanien.  
Tilmelding senest mandag den 20. februar 
hos Marie og Henning på tlf. 27 64 05 57 
eller 27 64 05 56.
       
Det gode liv – hvad er det?
Tirsdag den 20. marts kl. 14.00 
på Hotel Varde
Annemarie Morris, tidligere forstander 
på Rødding Højskole og rektor på Esbjerg 
Gymnasium og nuværende forstander på 

Højskolen Østersøen trækker på sine erfa-
ringer fra sin tid som medlem af Etisk Råd. 
Der er ingen tilmelding. Kaffen koster 80 kr.

Trucklageret i Næsbjerg
Tirsdag den 17. april kl. 14.00
Besøg og rundvisning på Trucklageret ApS, 
Kirkediget 8 i Næsbjerg. Virksomheden har 
en spændende historie blandt andet som 
opfinder af den vinddrevne vandpumpe, 
Sparco, der er vidt udbredt især i ulande. I 
dag renoverer og sælger firmaet trucks.
Tilmelding senest søndag den 15. april til 
Ulla og Albert på tlf. 60 24 71 68.

Heldagstur i Vadehavsområdet
Tirsdag den 8. maj

Afgang fra Varde Fritidscenter kl. 8.30. 
Kaffe og rundstykker på vej til Vadehavs-
centret, hvor vi får en guidet rundvisning 
og lidt tid på egen hånd, derefter frokost 
inkl. 1 øl/vand. Videre herfra kl. 13. syd-
på til Rømø-dæmningen, hvor Kresten 
Lorentzen stiger på bussen og guider os 
rundt i Vadehavsområdet på vej til ”Klæga-
ger”, den gamle digegreves gård ved Bal-
lum. Her bliver vi også vist rundt efterfulgt 
af kaffe og kagebord. Vi forventer at være i 
Varde sidst på eftermiddagen. Alt er inklu-
deret i prisen som er 600 kr.  
Tilmelding senest søndag d. 8. april til 
Marie og Henning på tlf. 27 64 05 57 eller 
27 64 05 56. ”Først til mølle”-princippet 
gælder!
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Rejse til Østrig
Onsdag den 30. maj - onsdag den 6. juni

Med Molsrejser til Østrig får vi alpelandet 
at se i sommerfarver. Vi får en heldagstur 
i bjergene, sejler på Wolfgangsee og be-
søger blandt andet et landbrug med eget 
gårdmejeri. Se hele programmet på www.
landbosenior.dk.
Prisen er 7.985 kr. pr. person i dobbeltvæ-
relse. Enkeltværelsestillæg er på 455 kr. 
Tilmelding senest den 15. marts til Ulla og 
Albert på tlf. 60 24 71 68.

Grillaften ved Kærgård Plantage 
Tirsdag den 31. juli kl. 17.30
Vi mødes på parkeringspladsen mellem 
Filsø og Kærgård Plantage. Naturvejleder 
Morten Vinding guider os en tur rundt 
blandt skovens tilsandede egetræer.  
Derefter finder vi hen til grillen med den 
medbragte mad (husk også drikkevarer). 
Tilmelding senest søndag d. 29 juli til Ulla 
og Albert på tlf. 60 24 71 68. Pris 50 kr.

Tur til Fur og Aalborg
Mandag den 10. september 
til onsdag den 12. september

På denne 3-dages tur guides der på Fur 
med besøg på øens bryghus, og der er 
besøg på Lindholm Høje Museet og Ve-
stermølle, hvor der er rundvisning. Pris pr. 

person er 2.950 kr. Medbring selv frokost 
til den første dag. Se hele programmet på 
www.landbosenior.dk.
Tilmelding senest den 1. juli til Ruth og 
Henning, tlf. 29 11 28 71.

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

Juletur til Flensborg
Tirsdag den 27. november 

Afgang fra Varde Fritidscenter kl. 7.30. 
Besøg i Flensborg på det legendariske jule-
marked. Vi får en guidet rundvisning i byen 
og får også tid på egen hånd. På hjemturen 
er der besøg på Krusmølle, som juleudstil-
lingen hvert år samler 30.000 besøgende, 
der ser på frække nisser, fromme engle og 
tusinder af andre fantastiske juleeffekter.
Hjemkomst ca. kl. 18.30.
Pris 565 kr. inkl. frokost. Tilmelding senest 
søndag den 28. oktober til Ruth og  
Henning, tlf. 29 11 28 71.

Bowling i Varde Fritidscenter
I 2018 begynder bowling torsdag den 11. 
januar og efter sommerpausen fortsætter 
holdet torsdag den 4. oktober. 
Alle er velkommen til en hyggelig eftermid-
dag.
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Hjemmeside
 
Hen over året vil du som medlem modtage påmindelser om arrangementer og andre rele-
vante 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 Land-
boforening eller en anden landøkonomisk forening.

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

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