Kl. 13.30 ”Musikalsk rejse gennem 60 år”
Christian Foged fra Aarhus, folkesanger,

spillemand, folkemindesamler og foredragsholder.
Han vil lade sangene og musikken være en ledetråd om
de danske gårdsangere og spillemænd gennem
1950´ernes slagere, Giro 413, 1960´ernes
folkesangerbølge og igennem 1970´ernes politik og
folkemusik helt op til 2000, hvor genrerne blandes.

Kl. ca. 15,00
Kaffe og afslutning
Bindende tilmelding senest 19. oktober
Deltagerpris: kr, 250,00

Juleudsmykningstur til Blokhus
Skulpturpark d. 16. november med
afgang fra Agri Nord kl. 14,00
Deltagerpris: kr. 350,00 incl. aftensmad.
Seneste tilmelding:11. november.
Landsforeningen Landbosenior beder på
deres hjemmeside, om ideer til deres næste
oversøiske rejsemål.
Læs mere på www.landbosenior.dk

Praktiske oplysninger.
Tilmelding til arrangementerne i
dette program kan ske til
Hanne Iversen. Tlf. 28595045.
Tirsdage og torsdage kl. 10-12
Det er vigtigt med præcise tilmeldinger,
af hensyn til mad eller kaffe. Vi har sidste
tilmelding til vore arrangementer, men nogle
arrangementer har begrænset deltagerantal.
Da gælder det om hurtig tilmelding. Skulle
der opstå problemer ved sygdom el. andet,
så husk at melde fra, så vi kan justere vores
forudbestilling.
Ole Mouritsen, formand
mouritsenole@gmail.com, tlf. 98558213
Finn Clausen, næstformand
finnhvornum@email.dk tlf. 30656832
Søren Bech Sørensen, kasserer

soren.bech1950@gmail.com tlf. 23740166
På vores hjemmeside
Landbrugets seniorklub Hobro/agrinord.dk
kan du udover vores program læse om vores
persondatapolitik for medlemmer og
persondatapolitik for samarbejdspartnere.
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Kirsten Knudsen, sekretær

Program!
2. halvår 2021
Alle er velkomne
Indhold:
Side:
2. Bowling og 3-dages tur til Fyn
3. Generalforsamling
4. Sensommertur og Højskoledag
5. Juleudsmykningstur
6. Praktiske oplysninger

rakir@knudsen.mail.dk, tlf. 23362722
Hanne Iversen, listefører
hanniversen@hotmail.dk, tlf. 28595045
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Så er det blevet tid for
Seniorklubbens program for 2. halvår, som
vi håber I vil tage godt imod.
Fejringen af Seniorklubbens 25 års
jubilæum er udsat pga. corona
Vi følger fortsat corona restriktionerne og
myndighedernes anbefalinger, herunder at
man til vores arrangementer skal huske at
medbringe coronapas,

Bowling i efteråret
Vi planlægger bowling i efteråret som
vi plejer, men kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse om datoer. Hvis
man er interesseret i at spille bowling,
skal man tilmelde sig – og man vil så
få nærmere information. (Ny
tilmelding selvom man har spillet i
sidste sæson).

D. 23. 24.og 25. august 3-dages tur
til Fyn med afgang fra Agri Nord kl.
7,00
Deltagerpris; kr. 2.495,00
Se vedlagte flyer.

Tirsdag d. 7. september kl. 19

på Cemtec, Majsmarken 1, Hobro
Ekstraordinær generalforsamling.
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
Endelig stadfæstelse af vedtægter godkendt på
den
ordinære generalforsamling d. 27. februar 2020.
Ordinær generalforsamling:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning.
4. Regnskab
5. Valg af bestyrelse.
På valg er:
Finn Clausen
Søren Bech Sørensen
Hanne Iversen
6. Valg af suppleanter
7. Indkomne forslag.:
(Skal være formanden i hænde 8 dage
før generalforsamlingens afholdelse)
8. Eventuelt
Stemmeret har medlemmer, der har betalt
kontingent for 2021.
Efter kaffen:
Lone Sondrup 1. næstformand i Region
Nordjyllan fortæller om sit arbejde i
regionen.

Bindende tilmelding senest: 26, august
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Sensommertur til TV Midt Vest i
Holstebro
d. 7. oktober med afgang fra Agri Nord
kl. 12,30
Deltagerpris: kr. 220,00
Seneste tilmelding: 21. september.
Højskoledag den 30. oktober på
Himmerlandscentrets
Idrætsefterskole,
Jyllandsgade 10, Haverslev,
9610 Nørager

Kl. 9.00 Ankomst og kaffe
Kl. 9.30 Velkomst og morgensang
Kl. 10.00 Foredrag v/ Jørgen Breum Hansen

”Et politiliv fra Vesterbro til Vestsalling.”
Jørgen vil fortælle nogle anekdoter fra sit spændende
arbejdsliv i dansk politi. Har arbejdet i Københavns
Uropatrulje, her arbejdede man med na rkoforbrydelser samt hjælp til gadens piger.Han har været
udlånt til andre specialafdelinger , hvor han var med i
en narkoefterforskning. Fra det vilde liv i de rå miljøer
i København kom han til Skive Politi, hvor alting var
mere roligt. Efter flere år i Skive politi fik han en
stilling som landbetjent i Vestsalling. Dette job bestred
han indtil dansk politi lukkede alle landbetjentes
kontorer, så han er den sidste landbetjent i Danmark.
Kl. 12.15 Middag
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