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Sommerprogram 2021

Kære medlemmer i Skiveegnens LandboSenior.

Her i denne svære Corona tid har vi i bestyrelsen prøvet at lave et sommerprogram, 
som vi håber kan gennemføres.
Da vi i marts ikke kunne gennemføre vor generalforsamling, og det ser ikke ud til at vi 
kan samles indendørs foreløbig, vil vi anbefale, at vi udskyder generalforsamlingen 
til næste år, da både Henning Nielsen og Else-Marie Hedegaard godt vil tage en 
periode mere i bestyrelsen.
Er der nogen, som har noget imod det, vil vi gerne høre fra jer!
Sommerprogrammet starter snart med at komme sammen til et spil Krolf og ses 
med nogle få mennesker. Vi må forsamles 25 personer udendørs. Vi spiller i nogle 
dejlige kuperede arealer uden for Landbogården. Mød op – prøv det og oplev, hvor 
spændende det er!!
Turen til Lolland-Falster bliver meget spændende med lokal guide. Men der er kort 
frist med tilmelding.
Vi vil prøve i år med en sommerudflugt til Eskær og grillaften ved Lyby Strand. 
Efter sommerferien går turen til Mols med sin spændende natur.
Senere har vi udflugt til Hanstholm og Vejlerne med den barske natur.
Vor store rejse kommer til at gå til Weser området i Tyskland med sin storslået natur. 
Tilmelding – først til mølle – direkte til Mols Rejser.
Underholdningen med Ulf Pilgaard er udskudt til november.

Håber alle er kommet godt igennem den her barske nedlukning af landet, som ingen 
havde troet mulig.
Vi ser frem til at alle bliver vaccineret og kommer til at leve et mere normalt liv.
Vi må prøve at holde øje med, om der fremadrettet kan blive noget med Coronapas 
for at må samles.
Vi håber snart at kunne ses igen til forhåbentlig en dejlig sommer med mange gode 
oplevelser.

Med venlig hilsen
Kris Thorhauge
Formand

Skiveegnens LandboSenior
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Skiveegnens LandboSenior

Krolf
Sæsonstart

Tirsdag den 20. april kl. 13.30
på det grønne areal ved

Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Kom og vær med og få masser af frisk luft og god motion.

Vi spiller krolf i de naturskønne omgivelser ved Landbo Limfjord tirsdage og onsdage efter 
aftale. 

Krolf er en mellemting mellem golf og kroket og spilles i hold. Samtidig er det en aktivitet, 
hvor alle kan være med, og det giver både motion og hyggeligt samvær. 

Vi kan være alt mellem 5 og 20 
personer hver gang og hygger os 
efterfølgende med vores medbragte 
brød og kaffe.

Kontaktperson: Vagn Pedersen, tlf.: 9758 4153 

Sted: Det grønne areal ved Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive
 
Pris:  Gratis

Tilmelding: Senest den 16. april via hjemmesiden: www.skivelandbosenior.dk eller 
 på tlf.: 9615 3000.

Antal: 5 - 20 personer



5

Lolland og Falster
3-dages tur

 Tirsdag den 1. juni kl. 7.00
med afgang fra 

Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

          

Program

Tirsdag - Lolland
Vi ankommer med færgen til Tårs, hvorfra der køres 
til Frederiksdal Gods. I 2006 startede godset en 
produktion af kirsebærvin som produceres på egne 
druer. Vinen er meget anerkendt og har modtaget 
flere priser.
Herefter kører vi til Kragenæs, hvorfra vi skal gå til 
Dodekalitten, der er et enormt stort kunstværk 
bestående af 12 stenstøtter, som hver er 7-9 meter 
høje.
Fra Kragenæs kører vi til hotellet: Maribo Søpark, 
der ligger midt i byen og direkte ned til Maribo 
Søerne.

Onsdag - Falster
Vi besøger først Danmarks traktormuseum i 
Eskildstrup, der har hjemsted i den tidligere 
frøforsyning. Museet udstiller omkring 100 traktorer 
på det 2000 m2 store udstillingsareal. 
Der fra kører vi videre forbi det nye ”Storstrøms 
Statsfængsel”, samt Thorkildstrup Kirke og 
Præstegaard hvor B.S Ingemann er født. Videre 
gennem Stubbekøbing forbi Næsgård ,tidligere 
landbrugsskole men nu efterskole og gennem  
Hesnæs, hvor husene er beklædt med strå, inden vi 
spiser en tiltrængt frokost.
Efter frokosten kører vi videre sydpå forbi Corselitse 
Gods, Marielyst sommerhusområde, Bøtø 
inddæmningen, der rummer en nyoprettet naturpark, 
til Gedser, hvor vi får en kop kaffe inden vi besøger 

Skiveegnens LandboSenior
Turen er arrangeret i samarbejde med Sørens Rejser
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Danmarks sydligste punkt, Gedser Odde. Dog 
forbeholder vi os retten til at ændre en smule på ruten, 
alt efter, hvor frokosten skal indtages. Vi kører mod 
Nykøbing Falster på vej hjem til Maribo.

Torsdag - Sydsjælland
På sidstedagen starter vi ved den nye Storstrømsbro’s 
besøgscenter på Masnedø, hvor vi kommer tæt på 
arbejdet med at bygge Danmarks 4. største bro.
Fra Vordingborg kører vi til Næstved, hvor vi skal på en 
sejltur forbi Gavnø til Karrebæksminde og tilbage igen. 
Vi spiser frokost ombord på færgen.
Omkring kl. 14.15 går turen fra Lolland-Falster og 
Sydsjælland tilbage til Skive igen.

Turen er arrangeret i samarbejde med Sørens Rejser

Skiveegnens LandboSenior

Kontaktperson: Else-Marie Hedegaard, tlf.: 2396 5377

Sted: Afgang kl. 7.00 fra Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Pris:  3575 kr. pr. person - tillæg for enkeltværelse: 480 kr.
 
 Prisen er inklusiv følgende:
 Kørsel i 4-stjernet røgfri bus
 Formiddagskaffe med rundstykke ved bussen
 Færgeoverfart og frokostpakke
 Div. besøg, entreer og rundvisninger, lokal guide
 2 x overnatninger inkl. morgenmad på Hotel Maribo Søpark
 2 x aftenbuffet
 1 x Frokost 
 Eftermiddagskaffe på Told Caféen
 Sejltur i Næstved inkl. 3 stk. smørrebrød under sejlturen
 Aftensmad på hjemrejsen (2 retter)

Tilmelding: Senest 18. april på hjemmesiden: www.skivelandbosenior.dk eller 
 på tlf.: 9615 3000.

Fysik: Alm. godt gående

Rejsegarantifond Nr.: 1673

Antal: Max 54 personer
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Kør-selv-tur til Eskjær Hovedgaard
med efterfølgende grill aften i Grønning

Torsdag den 10. juni kl. 15.00
vi mødes på

Eskjær Hovedgaard, Eskjærvej 21, 7870 Roslev

På Eskjær Hovedgaard vil godsejer Birger Schütte fortælle historien om godset og driften på gården. 
Eskjær er en gammel hovedgaard, der nævnes første gang i historien i 1328.Eskjær har været i familien 
Schüttes eje siden 1869, hvor nuværende ejers oldefar, Cand. Jur. Theodor Schütte købte gården. Der 
vil derfor også være en rundvisning i kælderen, hvor Vibeke og Birger Schütte vil fortælle sagn og myter 
fra gamle dage. 
Omkring kl. 16.45 kører vi samlet, i egne biler, til Salling Efterskoles sommerhus, hvor Grill Fætter står 
klar med helstegt pattegris med tilbehør. Fra sommerhuset er der god mulighed for en lille spadsere tur 
til odden.

Eskjær Hovedgaard                                                                                                                                          Salling Efterskoles sommerhus    

Skiveegnens LandboSenior

Kontaktperson: Henning Nielsen, tlf.: 2024 6205

Sted: Eskjær Hovedgaard, Eskjærvej 21, 7870 Roslev og efterfølgende i Salling 
Efterskoles sommerhus på Grønningvej 24, 7870 Roslev

Pris:  200 kr. inkl. grill menu og drikkevarer

Tilmelding: Senest 1. juni på hjemmesiden: www.skivelandbosenior.dk eller
 på tlf.: 9615 3000.

Antal: Ingen begrænsning
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Udflugt til Mols Bjerge
1-dags tur

Tirsdag den 17. august kl. 6.45
med afgang fra

Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Skiveegnens LandboSenior

Vi kører øst på til Karlsladen, som er besøgscentret for Kalø Hovedgård. Vi nyder en kop 
morgenkaffe samt et smurt rundstykke, mens vores guide byder velkommen og fortæller om 
Kalø Gods. Turen går nu forbi Møllerup Gods, som er kendt for hamp dyrkning, som som 
bliver brugt til fødevarer, hudpleje og isolering. Vores guide fortæller om Godset. Herfra forbi 
”bjerglandsbyen” Agri med den smukke middelalderkirke, Danmarks højst beliggende sø og 
Stabelhøjene. Ad små hyggelige veje forbi Porskær Stenhus, Bronzealder højene, Knebel 
Kirke samt General Ryes Skanser.

Vi fortsætter til sydspidsen af Helgenæs til 
Sletterhage Fyr, hvorfra man i klart vejr, har 
en storslået udsigt ud over Kattegat og 
Aarhus Bugt til Samsø, Tunø og Hjelm. Her 
nyder vi også vores frokostpakker. Turen går 
nu mod Ebeltoft via Fuglsø, Egil Fischers 
Ferieby og Molskroen. 

I Ebeltoft køres en lille rundtur, hvor vi ser 
havnen med bl.a. Fregatten Jylland, 
Glasmuseet samt ”de tre tårne” der markerer 
den gamle kirke. Der bliver tid på egen hånd, 
til at se nærmere på byen, eller gå med 
guiden på en tur i den gamle bydel. 
Eftermiddagskaffe og kage ved bussen.
Herfra til Åkjærsgård, som er en vingård ved 
Rønde. De har en fantastisk gårdbutik, der 
er fyldt med delikatesser, brugskunst, 
pynteting samt hjemmedyrket vin. Jørgen 
Holst, som driver Åkjærsgård, har også slået 
sig ned som vinbonde. Han passer og plejer 
gårdens 3.500 vinranker, som er beliggende 
rundt om gården. Vinen har fået meget 

Turen er arrangeret i samarbejde med Sørens Rejser
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Skiveegnens LandboSenior

anerkendelse, og der er naturligvis mulighed for at købe et par flasker med hjem. 

Vi kører mod Frijsenborg skoven, hvor vi finder restaurant Pøt Mølle som ligger i fantastiske 
omgivelser, her nyder vi en 2-retters middag. Efter alle er mætte går turen mod Skive.

Kontaktperson: Birgit Bak, tlf.: 7175 0150

Sted: Afgang kl. 6.45 fra Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Pris:  695 kr. pr. person
 
 Prisen er inklusiv følgende:
 Kørsel i 4-stjernet røgfri turistbus
 Kaffe og smurt rundstykke
 Lokal Guide
 Frokostpakke
 Besøg på Åkjærsgård, vingård
 Eftermiddagskaffe og hjemmebagt kage
 2-retters middag på Pøt Mølle
 
Tilmelding: Senest 2. august på hjemmesiden: www.skivelandbosenior.dk eller
 på tlf.: 9615 3000.

Antal: Max 54 personer
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Skiveegnens LandboSenior

Hanstholm og Vejlerne
1-dags tur

 Mandag den 6. september kl. 7.30
med afgang fra 

Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Vi kører direkte til Hanstholm. Ved ankomst får vi 
en kop kaffe og et rundstykke ved bussen, inden vi 
mødes med vores lokale guide.
Vi starter dagen med at få en rundvisning på 
Hanstholm Fiskeauktion, som er Danmarks største, 
med en årlig omsætning på ca. 500 mio. kr.

Herefter skal vi se Hanstholm Havn. Hanstholm 
Havn er iblandt Danmarks største fiskerihavne og 
samtidig førende inden for konsumfiskeriområdet. 
Havnen kunne i efteråret 2017 fejre sit 50 års 
jubilæum, og man har nu gennemgået en stor 
havneudvidelse (2017-2020) hvilket skal styrke og 
sikre havnens position - og samtidig bane vejen for, 
at Hanstholm Havns bliver Europas førende 
konsumfiskerihavn.

Turen er arrangeret i samarbejde med Hanstholm Rejser
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Skiveegnens LandboSenior

Besøg i Hanstholm Bunkersmuseum, Danmarks 
og Nordens største befæstningsanlæg, på egen 
hånd. Frokost på Røgeriet i Hanstholm. Fra 
Hanstholm kører vi videre til Hjardemål klit og til 
Tømmerby Vikingelandsby, hvor vi gør stop.

Herefter besøger vi Vejlerne, hvor vi mødes med 
lokal guide, Niels Lisbjerg, som vil vise og 
fortælle om området herude.
Fra Vejlerne går turen videre til Thorup Strand. 
Det lille hyggelige fiskerleje, som er et af de få 
steder i Danmark, hvor man stadig kan opleve, at 
fiskekutterne trækkes op på stranden.
Let aftensmad i Thorup Strand, hvorefter 
hjemturen på begyndes.

Kontaktperson: Kris Thorhauge, tlf.: 2890 3582

Sted: Afgang kl. 7.30 fra Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Pris:  750 kr. pr. person - betales i bussen

 Prisen er inklusiv følgende:
 Kørsel i 4 stjernet røgfri bus
                           Rundstykke på udturen
 Fri kaffe og the på hele turen
 1 x lille Stjerneskud på Røgeriet i Hanstholm (ekskl. drikkevarer)
 Lokal Guide i Hanstholm
 Entré the Bunkermuseet i Hanstholm
 Lokal Guide på Vejlerne
 Let anretning ved Thorup Strand
 
Tilmelding: Senest 20. august via hjemmesiden: www.skivelandbosenior.dk eller  

på tlf.: 9615 3000  

Antal: Max 54 personer
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Weser, Tyskland
5-dages tur

Onsdag den 15. september - Søndag den 19. september
med afgang kl. 8.00 fra

Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Kun en dagsrejse med bil fra Danmark flyder Weserfloden igennem et vidunderligt smuk 
landskab med bjerge, borge og de smukkeste bebyggelser.
Langs floden Weser ligger en perlerække af smukke og velbevarede bindingsværksbyer, der alle 
er bygningsfredet. Vi besøger flere af byerne og beundrer husenes sirlige og fine 
udskæringsarbejder.

”Der var engang…” 
Området ved Weser er kendt som eventyrets land. Mange af vore mest elskede eventyr foregår 
i dette landskab, for her levede brødrene Grimm, der skrev eventyrene: Rødhætte, Hans og 
Grete, Tornerose, Askepot og mange, mange flere.
Alt i alt en busrejse med stort indhold og interessante besøg, storslåede udsigter og masser af 
gode historier.

Skiveegnens LandboSenior

Program 

Onsdag den 15. september: Udrejse til 
Lügde - dagens kørsel: 625 km

Kl. 8:00 opsamles vi af bussen og kører mod 
Tyskland. Grænsen passeres og turen går 
sydpå mod Hamborg. Undervejs pause, hvor 
der serveres et rundstykke og en kop kaffe. 
Frokostpause syd for Hamborg.

Vi kører over Lüneburger Heide, passerer 
storbyen Hannover, og herefter går turen 
langs floden Weser til landsbyen Lügde, 
hvor vi indkvarteres på Landhotel Lippischer 
Hof. Hotellet har restaurant, keglebane, bar 
og elevator. Alle værelser har privat bad og 
toilet. Aftensmad på hotellet.

Turen er arrangeret i samarbejde med Mols Rejser
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Skiveegnens LandboSenior

Torsdag den 16. september: Höxter og Bad 
Karlshafen - dagens kørsel: 110 km

Höxter, Hans og Gretes hjemby, er en smuk middelalderby 
med fint udskårne bindingsværkshuse i egnens byggestil 
kaldet Weser-renæssance.
Ved Höxter ligger Weser-områdets ældste og største 
bygningskompleks, klosteret Corvey, der blev grundlagt i 
år 822. Det fredede klosterkompleks er nu på UNESCO´s 
Verdensarvsliste. Fra dette kloster blev missionæren 
Ansgar i år 826 sendt til Danmark i det ærinde at kristne 
danerne. Klosteret står meget autentisk og velbevaret, og 
vi får rundvisning i kloster og klosterkirken.
Til frokost i byen Höxter.
Vi kører videre mod syd langs Weserfloden til byen Bad 
Karlshafen, også kaldet ”Den Hvide By”. Byen blev i 1699 
grundlagt af flygtende franske huguenotter. Byen er 
opbygget symmetrisk som Christiansfeld med snorlige 
gader og ensartede hvide huse. Byen er en arkitektonisk 
perle, og hele bykernen er fredet. Guidet rundvisning til 
fods og i bussen.
Byen er også en kendt kurby med helsebringende 
saltbade og saltholdigt luft. Besøg ved kurbadet, hvor vi 
ved Gradierwerk kan prøve at indånde den helsebringende 
luft. Sidst på dagen går turen retur til hotellet i Lügde til 
aftensmad.
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Fredag den 17. september: Hameln og Bodenwerder - dagens kørsel: ca. 70 km 
 
Efter morgenmad på hotellet tilbydes en udflugt til byen Hameln, der er berømt for historien 
om, hvordan rottefængeren med sin fløjtemusik lokkede først rotterne og siden børnene ud 
af byen og videre ud i floden Weser, hvor alle omkom. Den gamle bydel i Hameln er fredet 
og består af velbevarede, blomsterprydede bindingsværkshuse i den smukke Weser-
renæssance med rige udskæringer, dekorationer, karnapper og romanske porte.
Rejselederen tager selskabet med på en oplevelsestur gennem byen, også til pladsen foran 
byens store kirke, hvor amatører i turistsæsonen flere gange ugentligt opfører Rottespillet.
Klipperne Hohenstein nord for Hameln er et yndet turistområde med storslået natur og 
interessante vandrestier. Her besøger vi Tysklands nordligste drypstenshule med flere 
millioner år gamle kalkstenssøjler: stalaktitter og stalagmitter. Husk trøje, kun 8 gr varmt i 
hulen.
Til byen Bodenwerder og frokost. I Bodenwerder levede verdens største pralhans Baron von 
Münchhausen. Münchhausens fantasifulde beretninger fra krigstogterne til Rusland og 
jagthistorierne kender vi alle.
Vi besøger Münchhausen museet, der er indrettet i en gammel lagerbygning, og derefter går 
vi tur i byen, der er udsmykket med skulpturer fra Münchhausens fortællinger. Bodenwerder 
er også kendt for de velbevarede bindingsværkshuse, og omkring byen og floden er 
Weserbjerglandet særdeles storslået. Herefter retur til middag på hotellet.
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Lørdag den 18. september: Landbrug, byerne Schwalenberg og Köterberg 
- dagens kørsel: 30 km
 
Vi besøger et produktionslandbrug, får rundvisning og hører beretninger om tysk landbrug og 
landbrugspolitik.
Køretur til egnens højeste punkt Köterberg (497 meter), hvorfra vi nyder udsigten over det 
specielle tyske kulturlandskab. Vi spiser vor frokost i restauranten på toppen af Köterberg. 
Herfra til Schwalenberg, der måske er den smukkeste og bedst bevarede by i nationalpark 
Weserbergland. På en guidet bytur opleves en sjælden skønhed i smukke, velbevarede 
bindingsværkshuse og –gårde. Schwalenberg er også byen, som kunstmalere søgte til i 19. 
og 20. århundrede for at udsøge sig de fineste motiver til deres malerier.
Herefter køres retur til floden Weser, hvor vi tager på en flodsejltur. Mens vi glider stille med 
floden, passerer de smukke landskaber og de gamle smukke byer forbi. Til hotellet til 
aftensmad og hygge.
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Søndag den 19. september: Hjemrejse
- dagens kørsel: 675 km
 
Efter morgenmad pakkes bussen og vi kører hjemad. I Minden ser vi det store ingeniørprojekt, 
der muliggjorde, at floden Weser og Mittellandskanal krydser hinanden i forskellig højde. 
Videre gennem landbrugslandet Bundesland Niedersachsen mod den gamle hansestad 
Bremen. Herfra på motorvej via Hamborg til Danmark. Retur ved Landbo Limfjord først på 
aftenen.

Kontaktperson: Kris Thorhauge, tlf.: 2890 3582

Sted: Afgang kl. 8.00 fra Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Pris:  5.350 kr. pr. person i dobbeltværelse - Enkeltværelsestillæg: 450 kr.

 Prisen er inklusiv følgende:
 Busrejse i 4-stjernet turistbus
 4 x hotelovernatning inkl. morgenmad
 Dansk rejseleder og tolk
 Gratis brug af hotellets keglebane
 Bidrag til rejsegarantifonden og udvidet EU-forsikring
 Dansk og tysk moms
 4 x middag på hotellet
 4 x frokost (restaurant/madpakke)
 Kaffe og rundstykke på udrejsedagen samt buskaffe på hjemrejsen
 Entré og rundvisning på Kloster Corvey
 Entré til von Münchhausen-museum og til drypstenshule
 Sejltur på Weser-floden
 Besøg på tysk landbrug
 Fri afbestilling og alle penge retur frem til 7 uger før afrejse. Afbud sendes 

skriftligt til info@molsrejser.dk senest 28. juli 2021.
 
Tilmelding: Direkte til Mols Rejser på tlf.: 7587 1212 eller på info@molsrejser.dk efter 

først til mølle princippet.
 Oplys navn, adresse, tlf. nr., fødselsdato og gerne mail på alle rejsende. 

Alle får tilsendt bekræftelse og faktura kort efter tilmelding

Andet: Fysik: Alm. godt gående og selvhjulpen.
 Ikke inkl. i prisen: Personlige forsikringer, frokost på hjemrejsen og 

drikkevarer.
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Mit liv som Ulf
Foredrag af Ulf Pilgaard

Torsdag den 4. november 2021 kl. 19.00 (OBS! i det trykte program er angivet en forkert dato)
i

Skive Theater, Teaterpladsen 10, 7800 Skive

Glæd jer til et fantastisk foredrag med Ulf Pilgaard - 
hvor mere end 50 års sjov, revy og teater bliver sat 
sammen
 
Ulf Pilgaard fortæller nu endelig, efter mere end 50 
år med hovedroller på landets teater- og revyscener, 
i radio samt i tv-serier og film, hele historien om 
sin enestående karriere. Tag med Ulf på en rejse 
tilbage til gennembruddet på ABC Teatret, de mange 
forskellige roller på teatrene og de mere end 30 år i 
Cirkusrevyen.
 
Gennem dette foredrag giver Ulf Pilgaard også sine 
tilhørere et unikt indblik i de store personligheder, som 
han arbejder og har arbejdet sammen med blandt 
andet Dirch Passer, Preben Kaas, Morten Grunwald, 
Claus Ryskjær og Lisbet Dahl. Det hele serveret 
i en humoristisk og overraskende fortælling om 
opvæksten i et præstehjem og med sjove anekdoter 
fra skuespillerverdenen samt tankevækkende 
historier om at finde sin egen plads i livet.

Kontaktperson: Kris Thorhauge, tlf.: 2890 3582

Sted: Skive Theater, Teaterpladsen 10, 7800 Skive

Pris:  100 kr.

Tilmelding: Senest 26. oktober via hjemmesiden: www.skivelandbosenior.dk eller  
på tlf.: 9615 3000  

    Arrangeret i samarbejde med    
    Salling Bank og LOF Skive
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Læs meget mere på www.landbosenior.dk/rejser
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Læs meget mere på www.landbosenior.dk/rejser



20

Bestyrelsens sammensætning

Formand
Kris Thorhauge  Tlf.: 2890 3582
  kris@thorhauge.nu

Næstformand
Henning Nielsen Tlf.: 2024 6205
  anhen@energimail.dk

Else-Marie Hedegaard Tlf.: 2396 5377
  kemhedegaard@hotmail.dk

Birgit Bak  Tlf.: 7175 0150
  svendaagebak@gmail.com

Hanne Bro  Tlf.: 2238 0859
  sandalbro@gmail.com

Sekretariat
Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive Tlf.: 9615 3000

Zenia Jacobsen  Direkte tlf.: 9615 3018 
  zja@landbo-limfjord.dk


