
Sydhavsøernes 
Landboseniorer

Program for 2019

Et stort udbud af oplevelser

Besøg i mindelunden i Ryparken



Side 2

Igennem ANS rejser i Silkeborg tager vi på en 
spændende tur til Bosnien.
Thomas Berntsen, der var med os som guide i 
Ungarn og Kroatien, tager os med på steder, hvor 
man ellers ikke kommer som almindelig turist.

Mødetid og sted:
Tilmeldte får besked om afrejsetid og sted.

Pris: 8.995 kr./person

Tilmelding: 
Der er i skrivende stund kun 2 ledige pladser på 
flyrejsen til Bosnien. Interesserede kan rekvirere 
program m.v. v. henvendelse til Kr. Stausholm.

Sommerrejse til Bosnien bag facaden
Den 29. maj til 5. juni

Kære medlem af Seniorklubben

Kære medlemmer!
Hermed præsenterer vi sidste del af Seniorklub-
bens program for sommeren 2019. De første ar-
rangementer: Pelsauktionerne den 21. marts, be-
søgene på Borreby den 25. april og den 8.maj, 
blev jo allerede præsenteret i julehilsenen, og de 
er for længst fuldtegnet, idet vi er begrænset af 
max. 45 personer hvert sted.

Ved sommerens øvrige programmer vil der de fle-
ste steder være åbent for flere deltagere.

Vi håber som vanligt på god opbakning, og vil 
gøre vort bedste for at I som medlemmer får nog-
le gode oplevelser i godt selskab.

På gensyn i sommer
Kristian Stausholm

Kilde: Hugget uden ansvar fra www :-)
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Selvkøretur til Høvdingsgård
Torsdag den 27. juni   

Vi besøger Høvdingsgård medbringende vores 
kaffe- og madkurve samt borde/stole.
Høvdingsgård driver 800 ha og ejes af Anita Di-
nesen og Torben Halbye. Vi får en orientering om 
gårdens historie og dens moderne drift. I tilfælde 
af dårligt vejr, går vi indendørs m. vores kaffe/
madkurve og borde og stole.
 
Mødetid og sted:
Kalvehavevej 29, Mern kl. 14.30.

Pris: Gratis.

Tilmelding senest: 
Den. 17/6 - se tilmeldelsesreglerne side 7. 

Grill-arrangement på Frederiksdal Gods
Onsdag den 17. juli 

Seniorklubbens traditionelle grill-arrangement af-
vikles i år på Frederiksdal Gods. Mens klubbens 
grillmestre forbereder aftenens højdepunkt får vi 
en orientering om godset med en rundvisning. 
Der bliver mulighed for at erhverve nogle af de 
populære Frederiksdal vine. Postorkester under-
hold under spisningen. 

OBS: Max 170 pladser. Medbring bord, stol, 
eftermiddagskaffe samt service til aftensmaden.

Mødetid og sted: Harpelundevej kl. 14.00.

Pris: 200 kr. der inkluderer spisning m. 
efterfølgende kaffe.

Tilmelding senest: 
Den 1/7 - se tilmeldingsreglerne side 7.Kilde: Hugget uden ansvar fra www :-)

Kilde: Hugget uden ansvar fra www :-)
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Bustur til Sydsverige
Fredag den 6 - 10. september

Under opholdet bor vi i Jönköbing på ”Elita Stora 
Hotel”, der ligger med udsigt over søen Vattern.
Under opholdet arrangerer vi diverse udflugter, 
hvor vi besøger forskellige seværdigheder i et 
område, der er præget af skønne steder med par-
ker og haver, søer og slotte samt store produkti-
onslandbrug.

Pris: 4.200 kr./person prisen dækkker bus, 4 
overnatninger og halvpension i dobbeltværelse. 
Her til kommer diverse entreer til besøgsstederne 
og evt. frokoster.

Tilmelding: 
Er I interesserede så meld Jer uforpligtende til al-
lerede nu. Alle tilmeldte vil senere få tilsendt det 
endelige turprogram m. opkrævning m.v.

Sejltur på Susåen
Torsdag den 8. august

Vi kører i bus til Næstved. Her går vi ombord i 
udflugtsbåden kl. 10.30, der sejler os 1½ times 
tur på den smukke Suså. Vi slutter sejlturen i Kar-
rebæksminde, hvorefter vi kører til ”De hvide sva-
ner” hvor der venter os en frokost m. efterfølgen-
de underholdning. Hen på eftermiddagen vender 
vi snuden hjemad.

OBS: Begrænset deltagertal.

Mødetid og sted:
Tilmeldte får besked om afrejsetid og sted.

Pris: 550 kr./person inkl. bus, sejltur og frokost

Tilmelding: 
Den 25/7 - se tilmeldelsesreglerne på side 7.

Kilde: Hugget uden ansvar fra www :-)

Kilde: Hugget uden ansvar fra www :-)
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Persondataloven

Med henvisning til bestemmelser i persondatalo-
ven kan vi oplyse, at Seniorklubbens medlems-
data kun er tilgængelige for klubbens ledelse, 
administrationen i VKST, samt Landsudvalget for 
landboseniorer, og at disse data ikke udleveres til 
uvedkommende.

Kilde: Hugget uden ansvar fra www :-)

Nye medlemmer i Seniorklubben

Vi er ca. 430 medlemmer i Seniorklubben - men 
der er plads til flere. Opfordre din nabo eller 
venner til at blive medlem af Seniroklubben.
 
Målgruppen var, og er fortsat, fortrinsvis ældre 
landmænd og deres ægtefælle/samlever, men 
den er åben for alle interesserede. Også for fortsat 
aktive landbofamilier, og det er ingen betingelse 
at man skal være medlem af  DLS.

Vi arrangerer 12 til 18 årlige medlemstilbud  - lige 
fra foredrag, teater, bustur og udenlandsrejser. 

Nye medlemmer er velkommen til at kontakte 
bestyrelsen.

Pris:  
Årskontingent 150 kr./person.Kilde: Hugget uden ansvar fra www :-)

Kilde: Hugget uden ansvar fra www :-)
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Kilde: Hugget uden ansvar fra www :-)

Betalingsbetingelser for Seniorklubbens arrangementer
Som hovedregler gælder der følgende vedr. betaling til diverse klubarrangementer.

Arrangementer m. deltagerpris på 1.000 kr og der over:
• Ved afbud tidligere end 60 dage forud: Fuld tilbagebetaling dog afhængig af den på-

gældende rejsearrangørs vilkår.
• Ved afbud mellem 60 og 30 dage forud: 50% tilbagebetaling.
• Ved afbud senere end 30 dage forud: Ingen tilbagebetaling medmindre der er med-

lemmer på venteliste, der kan indtræde.

Betaling for deltagelse kan ske ved direkte bankoverførsel via netbank eller indbetaling i 
nærmeste NORDEA filial eller til Sydhavsøernes Landboseniorer’  bankkonto: NORDEA 
reg.: 2205 kto: 6445721946

Regler for tilmelding... 
... kan tidligst ske fra torsdag den 4/4 kl. 10:00

For at sikre, at alle medlemmer - uanset postleveran-
ce - får lige mulighed for at tilmelde gælder følgende 
regler for tilmelding:

Tilmelding: Starter torsdag den 4/4 kl. 10.00 og frem 
til og med den 9/4 til VKST på telefon 5586 0222. 

Tilmelding efter den 8/4: Skal ske til Seniorklubbens 
sekretær: Flemming Bendixen på mail til: flebe@
dlgtele.dk (evt. 6138 4291). 

Afbud: Skal altid gives til sekretær Fl. Bendixen.

Husk: Opgiv navn, arrangement og dato, samt dit  
medlemsnummer som står på adresseetiketten på 
dette programs forside. Det forebygger misforståel-
ser. 

Kilde: Hugget uden ansvar fra www :-)
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Agrovej 1. 4800 Nykøbing F.  
Sydhavsøernes Landboseniorer

Seniorklubbens ledelse 2019
Formand: 
Kr. Stausholm
Ravnstrupvej 24, 4863 Eskilstrup
Tlf.: 5443 6304 
Mobil: 4045 7788
Mail: stausholm@post.tele.dk

Sekretær: 
Fl. Bendixen 
Fjordvej 20, 4990 Sakskøbing.
Tlf. 5470 5333 
Mobil: 6138 4291
Mail: flebe@dlgtele.dk

Næstformand: 
Anni Skov
Kildegårdsvej 2, 4871 Horbelev
Tlf.: 5444 5240
Mobil: 2462 5596
Mail: abskov@mail.dk

Udvalgsmedlem:
Jens Bjarup
Østrigsvej 18, 4800 Nykøbing F.
Tlf.: 5493 2044
Mobil: 4026 7543
Mail: bjarup@mail.dk

Udvalgsmedlem:
Lilian Olsen
Maribo Landevej 14. 4970 Rødby
Tlf.: 5460 1655 
Mobil: 2191 6736
Mail: skovdal@olsen.mail.dk

Suppleant: 
Søren Hansen 
A. P. Hansensvej 10. 4780 Stege
Tlf. 5581 1015 
Mobil: 2336 9680
Mail: am-s@hansen.mail.dk

Kasserer: VKST
Rita Jensen
Agrovej 1, 4800 Nykøbing F.
Tlf.: 5484 0429
Mail: rij@vkst.dk

Bankkonto: Nordea 2205 – 6445 721946
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Næste Seniorprogram
Næste program forventes udsendt i efteråret 2019. 
Det vil bl.a. indeholde foredrag, teater- og koncertture m.v.

HUSKEKALENDER
På denne kalender kan du krydse af, når du har tilmeldt dig et af Seniorklub-
bens arrangementer. Hermed undgår vi dobbelte tilmeldinger.

DATO     ARRANGEMENT TILMELDT
29/5 - 5/6 Bosnien
27/6 Selvkøretur til Høvdingsgård
17/7 Grillarrangement på Frederiksdal Gods
8/8 Sejltur på Susåen
6/9 - 10/9 Bustur til Sydsverige

Udflugten til København i april 2018

OBS: Kontakt VKST på 5586 0222
Bruges VKST’ hovedtelefonnummer bliver du bedt om at ringe op igen 

på 5586 0222 - og så er det om bag i køen igen!

Tilmelding: Starter den 4/4 kl. 10.00 og frem til og med den 9/4 til VKST på telefon 5586 0222. 
Tilmelding efter den 9/4: Skal ske til Flemming Bendixen: flebe@dlgtele.dk (evt. 6138 4291). 


