
 

 

Navn E-mail Mobil 

   

   

Erling Østergaard ostergaard.erling@gmail.com  4033 2331 

   

Ellen Christensen  fridahund60@gmail.com  2172 3557 

 

   Onsdag den 2. december kl. 12.00 
   Julefrokost i Bording Forsamlingshus 

 
Kom til en skøn dag i advendtstiden med god mad og 
underholdning med musik og sang 
ved organist Kirsten Poulsgaard. 
 
Tilmelding senest den 20. novem- 

                        ber. Pris meddeles til efteråret. 
 
 

Fredag den 8. januar 2021 kl. 13.30 
Nytårsmøde på Sagro, Birk Centerpark 24, kl. 13.30  

 
Nytårsmøde med  Ivar Brændgaard: ”Værdier, der  
ikke kan måles eller vejes eller købes for penge”. 
Ivar Brændgaard er sprogofficer, cand. teol., har været 
forstander for Haslev Højskole, direktør for TV MIDT-
VEST, sognepræst og formand for Kristelig Dagblads 
bestyrelse. 
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 24. februar 2021 
Generalforsamling med sædvanlig dagsorden 

 

Efter generalforsamlingen vil Jørgen Tværmose Andersen fortælle om 
Kølkæregnen i 1800-tallet med udgangspunkt i den slægts– og lokal-
historiske bog ”Kirsten Marie og drengene”. 
 

Jens Carl Nielsen jenscarln@gmail.com 2467 6272 

Jane Pedersen  jane-bent@hotmail.com  2024 5044 

Hanne Grethe Iversen hgbedste@outlook.dk 2126 8326 

 

 

 

Onsdag den 19. februar 2020 

Kl. 9.30 i Bording Hallen 
Generalforsamling 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Beretning ved Jane Pedersen 
3. Regnskab ved Erling Østergaard 
4. Valg til bestyrelsen - på valg er:  
 Ellen Christensen 
 Jane Pedersen 
 Børge Nielsen ønsker ikke genvalg 
5. Valg af suppleanter - på valg er:  
 Ejgild Jensen  - nyvalg af én suppleant  
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 2020-2021 
 

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



 

 

Onsdag den 11. marts kl. 9.30 i Bording Hallen 
”Humor og muntre oplevelser fra kirkens verden” 

  
Fhv. sognepræst Kai Bohsen, Ikast, fortæller over dette 
emne. En del mennesker har opfattelsen af, at har man 
noget med kirke og kristendom at gøre, er alt trist og ga-
bende kedsommeligt. Men humor findes i høj grad i Bibe-
len, ligesom humor og muntre oplevelser findes i stor stil i 
den kirkelige hverdag. Humor er simpelthen en måde at 

overleve på. Dette vil foredraget belyse gennem eksempler fra Bibe-
len og fra mange års præstetjeneste i Folkekirken. Ingen tilmelding - 
pris 60 kr. 
 
 

Onsdag den 15. april kl. 9.30 i Bording Hallen 
”Med sol og megen glæde” 

 

Freelance-museumsformidler ved Ringkøbing-Skjern Museum og fo-
redragsholder Lisbeth Lunde Lauridsen fortæller om Kaj 
Munk ud fra dette emne. Kaj Munk rummede mange fa-
cetter og var en personlighed, der satte spor i danmarks-
historien. Hans liv og virke giver anledning til eftertanke, 
og hans livsglæde og humor får smilebånd og lattermusk-
ler rørt hos de fleste. Ingen tilmelding - pris 60 kr. 
 
 

Onsdag den 20. maj  
Eftermiddagstur med bus til Kongernes Jelling og Fjordenhus 

 
Der er afgang fra Bording Hallen kl. 11.50 og fra Ikast Svømmecenter 
kl. 12.00. Der køres til Kongernes Jelling, hvor vi skal på en lille guidet 
rundtur, som foregår ude i monumentområdet på van-
dring mellem høje, runesten, skibssætning og palisade 
med fortællinger fra Jellings fantastiske fortid. Herfra til 
Vejle, hvor vi gør et lille stop ved Fjordenhus, som er 
Vejles ikoniske bygning på havnen. Den dansk-island-
ske kunstner Olafur Eliasson og hans studio har desig-
net og præsenterer nye bygningsteknikker og kunst-
værker forenet i én bygning. Herfra til verdens største Ferguson Mu-
seum. Nyd over 200 gamle traktorer og redskaber. Her nyder vi efter-
middagskaffe med hjemmebagt kage.  
Vi slutter af på Pejsegården i Brædstrup med 2-retters middag. Hjem-
konst ca. kl. 19. 
Tilmelding senest den 4. maj  -  pris 450 kr./person 
 

Fjordenhus 

 

 

Onsdag den 10. juni 
Udflugt til ”Jenle” og Fur med Sørens Rejser 

 

Afgang fra Bording Hallen kl. 8.30. 
Turen går over Skive, hvor der gøres ophold for for-
middagskaffe, derfra videre til Jenle, hvor vi skal op-
leve Jeppe Aakjærs kunstnermu-

seum med guide. Herefter kører vi videre mod Fur, 
hvor første stop er Fur Bryghus. Vi spiser vores 
frokostmadpakke, før vi får øens fantastiske blinde 
guide med på en rundtur, hvor han på humoristisk 
vis får andre til at åbne øjnene, når han viser rundt. Herefter buskaffe 
med hjemmebag. En 2-retters middag nyder vi på Rindsholm kro.  
Tilmelding senest den 27. maj  -  pris 775 kr. 

 

 
Onsdag den 19. august  

En eftermiddag i musikgalleriet Mariehaven 
 

Der er afgang med Sørens Rejser fra Bording Forsam-
lingshus kl. 13.00. Vi kører til Ansager, hvor en rigtig 
hyggelig eftermiddag er på programmet med sang, fo-
redrag, kaffe og kage og et kig i ”Engle-huset”. Galleriet 
startede i 1999 med Grethe Engelbrecht som fortæller 
og foredragsholder. I dag er det Rie og Helge Engel-

brecht, der bærer stafetten videre. Helge byder velkommen, hvorefter 
Tove Engelbrecht overtager den lille scene i Musikgalleriet og fortæl-
ler jydepottens historie. Så er det Rie og Helge Engelbrecht der for-
tæller: ”Båret på englevinger” til ”Så spil da, knejt” 
Forventet hjemkomst ca. kl. 18. Tilmelding senest en måned forud  
-  altså den 19. juli  -  pris 415  kr. 
 

 

Dagene 23.  -  27. august tager vi til Norge med Sørens Rejser 
Denne tur er i samarbejde med Hedeboernes Seniorklub. 

Se særskilt program. 
 

 

Onsdag den 21. oktober kl. 9.30 i Bording Hallen 
                       ”Genforeningen” 
        
Rosa Madsen, Ikast, og hendes bror, Flemming Søn-
dergaard, har haft deres barndom og ungdom i Sønder-
jylland, og vil fortælle os om genforeningen.               
Ingen tilmelding  -  pris 60 kr. 


