
Seniorklubben Agri Nord Aalborg  
Program for 2022-2023  

 SEPTEMBER 2022:  

Onsdag den 14. september kl. 13.00: 

Kør-selv-besøg hos Grøn Gas, Grøngasvej 13, 9760 Vrå. Der er 30 pladser – først 

til mølle. Vi får kaffe og kage. Pris kr. 50/person.  

Tilmelding senest den 10. september 2022                                                                   

TIL PETER STOFFERSEN TLF. 9834 1302/4017 8302 

 

OKTOBER 2022:  

Onsdag den 12. oktober 2022 kl. 13.30. 

Besøg på Lundbysamlingen, Lundby Bygade 1, 9260 Gistrup 

Affæren ved Lundby i Himmerland 3. juli 1864 var den sidste træfning i 2. 

Slesvigske Krig. Efter slaget ved Dybbøl 18. april var der indledt fredsforhandlinger 

i London. Det danske nederlag stod klart, men det lykkedes ikke at opnå enighed 

om en løsning. Kampene blev efterfølgende genoptaget i slutningen af juni, hvor 

tyske soldater 29. juni erobrede Als. Derfor begyndte den danske hær at flytte ca. 

10.000 mand fra Vendsyssel til Fyn, hvor man regnede med, at det næste store 

slag ville finde sted.  

Der er plads til 30 personer – først til mølle. 

Pris kr. 50 – der er kaffe og kage. 

Tilmelding senest 7. oktober 2022.  

TIL PETER STOFFERSEN  

TLF. 9834 1302/4017 8302 

  

 

 

 

NOVEMBER 2022:  

Onsdag den 16. november 2022 kl. 12.00:  

Vi inviterer til en hyggelig dag med frokost og film, afsluttende med kaffe. 

Frokost kl. 12.00 inkl. 1 øl/vand/glas vin. Filmen bestemmes efter Flemming Bo 

har været på filmfestival - vi forsøger at finde en film, de fleste vil synes om. 

Titlen kommer på hjemmesiden, når den er fundet. Man er velkommen til at tage 

en nabo/ven med. Pris for frokost, film og 

kaffe kr. 250.  

Tilmelding senest 10. november 2022                                                                           

TIL GREGERS GREGERSEN PÅ TLF 9838 5041  

  

  

DECEMBER 2022:  

Onsdag den 7. december 2022 kl. 17.00:  

Julefrokost sammen med bowling-holdet i Løvvangscentret. Også velkommen til 

de, der ikke bowler:   

 

Tilmelding ultimo november 

TIL GREGERS GREGERSEN PÅ TLF 9838 5041  

 

 

 

 

 

 



JANUAR 2023: 

Lørdag den 8. januar 2023 kl. 15.00: 

Nytårskoncert med Aalborg Symfoni Orkester i Musikkens Hus. 

Der er solgt 38 billetter, men vi har stadig 7 billetter tilbage midt i salen.  

Tilmelding senest den 25. september 2022 (først til mølle). 

TIL ANN MIKKELSEN TLF 2221 2030 

 

FEBRUAR 2023: 

Onsdag den 15. februar 2023:  

Foredrag af en spændende person. Nærmere følger – se hjemmesiden primo 

2023. 

 

Tilmeldingsoplysninger kommer på hjemmesiden, når alt er på plads.  

 

 

MARTS 2023:  

Onsdag den 15. marts kl. 13.30 2023:  

Generalforsamling i Tårnsalen, AgriNord. Dagsorden iflg. vedtægter. Foreningen 

er vært ved en kop kaffe.  

 

 

 

 

Efter Generalforsamlingen kommer der et aktuelt foredrag.  

Tilmelding senest 9. marts 2023.  

TIL GREGERS GREGERSEN TLF. 9838 5041 

 

Du kan se vores program og andet aktuelt, samt billeder og beskrivelser fra ture 

m.v. på hjemmesiden www.agrinord.dk under Forening. Her kommer også evt. 

ændringer i programmet. 

BOWLING I LØVVANGSCENTRET.  

Pris for bowling, kaffe og mad/person: kr. 200. 

Vi starter op igen onsdag den 7. september 2022 - herefter hver den 1. onsdag i 

månederne september, oktober, november, december, januar, februar, marts 

og april. Vi starter kl. 14.30, vi bowler en time. Herefter drikker vi en kop kaffe 

og bowler endnu en time, hvorefter vi spiser aftensmad sammen. Der er ledige 

pladser. Der tilmeldes første gang og hvis man ikke kan deltage ved senere 

bowling framelder man sig senest mandag kl 10. Hvis man ikke framelder, vil 

man den kommende gang blive afkrævet kr. 200. Du kan allerede tilmelde dig 

nu. Tovholder på bowling: Gregers Gregersen 9838 5041.  

 

Tilmelding senest den 30. august 2022 

TIL GREGERS GREGERSEN TLF. 9838 5041 

 

 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger Agri Nord / bestyrelsen:  

Du kan kontakte bestyrelsesmedlemmerne eller foreningens sekretær. Du kan 

også tilmelde dig til Landboforeningens kontor.  

Gregers Gregersen, formand – Tlf. 9838 5041 - Poul Erik Kristensen, 

næstformand – Tlf. 9833 1173/2425 5573 - Oluf Andersen – 9835 1701 / 4075 

8842 - Inger Nielsen – Tlf. 9838 2356/4029 0016 - Peter Stoffersen – 4017 8302 - 

Ann Mikkelsen, sekretær – tlf. 2221 2030 -gerne på mail: 

mikkelsen.ann@gmail.com  - Agri Nord – Tlf. 9635 1111 

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes – se hjemmesiden. 

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  


