
 

 

Navn E-mail Mobil 

Ejvind Holm Nielsen  ejbiholm@gmail.com  2061 1429 

Erling Østergaard ostergaard.erling@gmail.dk  4033 2331 

Jane Pedersen  jane-bent@hotmail.com  2024 5044 

Hanne Grethe Iversen hgbedste@outlook.dk 2126 8326 

Ellen Christensen  fridahund60@gmail.com  2172 3557 

 

   Onsdag den 4. december kl. 12.00 
         Julefrokost på Pårup Kro 

 
Vi møder i julestemning, og vi skal nyde en let julefro-
kost, hvorefter sognepræst i Bording, Morten Meiner, 
vil underholde os med fortælling og 
sang akkompagneret med guitar af 
præsten selv. 
 
Tilmelding senest den 20. november 
Pris 200 kr. 
 

 
Fredag den 10. januar 2020 kl. 13.30 

Nytårsmøde på Sagro, Birk Centerpark 24, kl. 13.30  
 

Nytårsmøde med journalist Kurt Leth, kendt fra TV 
SYD og TV2 Østjylland som ”Kurt kom forbi” eller 
”Kaffe med Kurt”. 
Mødet er et samarbejde mellem  LandboSenior 
Herning, Hedeboernes Seniorklub, Ikast-Bording 
LandboSenior, Herning-Ikast Landboforening og 
Sagro. 

Der er ingen tilmelding, men betaling ved indgangen. 
 

 

 
Onsdag den 19. februar 2020   

Generalforsamling med sædvanlig dagsorden 
 

Efter generalforsamlingen kommer der et indlæg, men det er ikke pt. 
bestemt hvilket. 
 

 

 

 

Onsdag den 20. februar 2019 

Kl. 9.30 i Bording Hallen 
Generalforsamling 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Beretning ved Ejvind Holm Nielsen 
3. Regnskab ved Erling Østergaard 
4. Valg til bestyrelsen - på valg er:  
 Ejvind Holm Nielsen - modtager ikke genvalg 
 Erling Østergaard 
 Hanne Grethe Iversen 
5. Valg af suppleanter -  på valg er:  
 Ejgild Jensen og Børge Nielsen 
6. Valg af revisorer  -  på valg er: 
 Jens Karl Jensen og Chr. Sandgaard 
7. Indkomne forslag 
8.  Eventuelt 
 
Efter generalforsamlingen fortæller journalist Kurt Jørgensen, Herning, 
ud fra emnet: ”Da Danmark blev moderne”. 

Medlemsblad  
for 

Ikast-Bording LandboSenior 
 

Velkommen til nogle gode oplevelser 
med Seniorklubben. 

Vort formål er at virke for et positivt og aktivt samvær  
for nuværende og tidligere landmandsfamilier  

samt øvrige interesserede. 
 

Program 2019-2020 
 

Ved arrangementer med tilmelding 
kan dette ske til én fra bestyresen. 



 

 

Onsdag den 13. marts kl. 9.30 i Bording Hallen 
”Familien på Farten” 

  
Her venter et spændende foredrag af Anne Gre-
the og Helge, som i næsten 30 år har kørt Dan-
mark rundt for at fortælle om deres oplevelser 
langs alverdens landeveje. Måske er de kendt af 
mange, men alligevel vil vi glæde os til en jord-
nær og livsbekræftende fortælling om nogle af 

deres oplevelser. Ingen tilmelding - pris 60 kr. 
 
 

Onsdag den 10. april kl. 9.30 i Bording Hallen 
”Fra toppen af USA” 

 
I 2016 var Lene og Kaj Bach Pedersen nogle af de 
ganske få, der får lov til at begive sig ud på en af 
USA’s mest berømte vandretur, den 400 km lange 
John Muir Trail. Kom og hør dem fortælle om deres 
vilde oplevelser, hvor de også nåede op på områ-
dets højeste bjerg, det 4421 meter høje Mt. Whitney. 
Ingen tilmelding - pris 60 kr. 
 
 

Onsdag den 22. maj kl. 12.45  fra Ikast Svømmecenter 
Uhre Købmandsgård, Uhre Kirke og Uhre Mølle 

 
Vi kører i egne biler, og første stop er Uhre 
Købmandsgård, hvor vi får fortælling om 
stedet, og her må vi drikke kaffen, som 
bestyrelsen medbringer.  
Herfra går vi til kirken, hvor en guide viser 
rundt og fortæller kirkens historie.  
Sidst kører vi til møllen. Også her har vi en 

guide til at fortælle om stedet. 
Tilmelding senest den 9. maj  -  Pris 60 kr. 
 
 

BEMÆRK Torsdag den 6. juni   
Udflugt til Filsø og Tirpiz ved Blåvand med Sørens Rejser 

 
Afgang fra Bording Hallen kl. 9.00, og fra Ikast Svømmecenter kl. 
9.10. Vi kører sydpå og gør ophold for formiddagskaffe. Vi kører til  

 

 

Filsø og mødes med vores lokalguide, som 
fortæller om søens historie. Vi spiser  fro-
kostpakken, før vi kører til Tirpitz Bunkeren. 
Efter nogen timer her, får vi eftermiddagskaf-
fe ved bussen og fortsætter så til Blåvands-
huk Fyr og videre til Henne Stations Kro, hvor vi får aftensmad.  
Tilmelding senest den 17. maj. Se særskilt program. 

 
 

Onsdag den 21. august fra Bording Hallen kl. 12.45 
Havredal, Grønhøj og Kongenshus 

 
Der er afgang med bus kl. 13.00. Med os har 
vi fhv. lærer og leder af Bording lokalarkiv, 
Bent E. Hansen.  Undervejs fortæller han om 
kartoffeltyskerne, og vi ser nogle bosteder i 
Havredal. Stop ved Frederiks kirke, som blev 
bygget til kartoffeltyskerne. 

Vi drikker kaffe på Grønhøj Kro, hvor kromanden fortæller om kroen 
og sit liv. Ved kroen er hele 4 museer, bl.a. Kartoffeltysker Museum. 
Derefter fortsætter vi til Kongenshus Mindepark og -dal. Der bliver tid 
til at gå en tur i mindedalen for hedeopdyrkerne. Hjemkomst 17.30-18. 
Tilmelding senest den 7. august  -  pris 200 kr. 
 
 

tirsdag den 10. september til torsdag den 12. september 
3-dages tur til Ærø og Sønderborg Slot med ”de graa busser” 

Denne tur er i samarbejde med Hedeboernes Seniorklub. 
Se særskilt program. 

 
 

Onsdag den 23. oktober kl. 9.30 i Bording Hallen 
       ”Mennesker jeg har mødt” 
 
Det er Fortællerkonen fra Heden, Ruth Dein, der be-
søger os. Hun er født og opvokset på grænsen mel-
lem heden og Karup å, ikke langt fra Jeppe Aakjærs 
fødehjem. Her var hun landmandskone og senere 
hjemmehjælper og mangeårig organist. Det er fra 
denne mangfoldighed af liv, Ruth henter meget af sit 
fortællestof, som hun gerne formidler gennem sit 
”modersmål” Fjandbomål. 
Ingen tilmelding - pris 60 kr. 


