
KOLDING HERREDS LANDBRUGSFORENING

SENIORgruppen
Efterår 2022



KALENDER

Tirsdag den 16. august kl. 13.30
CLAY Keramikmuseum 

Fra lørdag d. 3. - onsdag d. 7. september
Sensommertur til Sydnorge (udsolgt)

Tirsdag den 27. september kl. 10.00
Kør-selv-tur til Højskoledag på Askov Højskole

Onsdag den 26. oktober kl. 9.00
Bustur til Slesvig

Torsdag den 24. november kl. 12.00 - 16.00
Julefrokost på Den Gamle Grænsekro

Onsdag den 18. januar 2023 kl. 13.30
Borgmester gennem 20 år / Foredrag ved Egon Fræhr

Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19.00
Generalforsamling på KHL



KÆRE MEDLEM

Først og fremmest tusind tak for den gode opbakning til for-
årets arrangementer og udflugter. Nu glæder vi os til at komme 
i gang i efteråret, og håber programmet falder i jeres smag.

Er du til foredrag, udflugter, virksomhedsbesøg eller noget helt andet? Nærmer du dig 
”den tredje alder” og er du stadig interesseret i at være aktiv? Kan du svare ja til spørgs-
målene, er KHLs seniorgruppe helt sikkert noget for dig.

Seniorgruppen under KHL er medlem af Landsforeningen LandboSenior, der blandt an-
det arrangerer oversøiske rejser.

Alle interesserede er velkomne, så spørg gerne efter et ekstra program, som du kan forære 
din nabo.

På de følgende sider finder du en oversigt og beskrivelse af efterårets arrangementer.

Krolf
Krolf fortsætter sommeren igennem, mens det øvrige program starter i august.

Kontingent & betaling for arrangementer
Kontingentet er uændret kr. 100,- pr. person for hele året, og kan indbetales i Danske Bank 
på regnr.: 1551, kontonr.: 3298662019 eller via mobilepay 138047 (husk at notere navn/
navne). Kontingent skal indbetales inden d. 21. februar 2023.

Betaling for deltagelse i foredrag, udflugter og lignende kan indbetales i Danske Bank på 
regnr.: 1551, kontonr.: 3298662019 eller via mobilepay 138047 (husk at notere navn/navne 
samt arrangement). Ved de fleste arrangementer kan der også betales kontant. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen



Information
Bowling: Bowl’n’fun, Skovvangen 35, 6000 Kolding 
Krolf: Brødsgård, Brødsgårdsvej 52, Harte, 6000 Kolding
Kontakt: Svend Aage Nørgaard 
 T: 4076 5945

KROLF
Kom til Krolf på Brødsgård. Det er både sundt og sjovt.

Vi mødes hver torsdag fra kl. 14.00 - 15.30

Afslutning med smørrebrød holdes torsdag d. 29. september kl. 14.00.

Afhængig af vejret kan vi eventuelt fortsætte med at spille til medio oktober.

BOWLING
Traditionen tro er der bowling for medlemmerne i Kolding Bowlingcenter hver mandag og torsdag kl. 
14.00.

Første spilledag er torsdag d. 6. oktober.

Bowling & Krolf
Hver mandag og torsdag fra kl. 14.00



CLAY Keramikmuseum
Foto: Thomas Mølvig

CLAY Keramikmuseum
Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 13.30

Tilmelding senest d. 1. august 2022
Kontakt: Karen Speedtsberg 
 T: 6178 5053 | M: stubdrup65@hotmail.com
Pris: Kr.  150,- pr. person | betales via mobilepay 138047, bank 
 1551 - 3298662019 eller kontant ved ankomst 
 (husk at notere navn og arrangement)

Sted: CLAY Keramikmuseum, Grimmerhus, Kongebrovej 42, 
 5500 Middelfart

ET KØR-SELV-ARRANGEMENT
CLAY Keramikmuseum er et levende samtidsmuseum og Nordens største specialmuseum for keramisk 
kunst, kunsthåndværk og design.

På CLAY Keramikmuseum kan du opleve moderne, eksperimenterende værker og følge keramikkens 
udvikling gennem et par århunderede.

Aktuelle udstillinger

• Mellem myte og virkelighed af Willumsen, Gauguin og Lilja 
• Skatkammeret GAVEN fra Royal Copenhagen
• AfterGlow, New Nordic Porcelain / 13 nordiske kunstnere tager livtag med den nordiske porce-

lænstradition

Der er guidet rundvisning kl. 13.45 ved én eller to guider, og kl. 15.00 er der servering i Café Clay.

Prisen er inklusiv entré til museet, rundvisning samt dagens kage & kaffe.



Oplev smukke fjelde, dybe dale, brusende elve - kort sagt en helt 
fantastisk natur.
I første halvdel af september har vi arrangeret en 5-dages sensommertur til Sydnorge. Turen er ikke 
planlagt i detaljer, men vil gå til den Norske Telemark, hvor vi oplever smukke fjelde, dybe dale, søer, 
skove og brusende elve.

Vi bor fire nætter på hotel i Vrådal, og tage på dagsture derfra, så det ikke bliver for anstrengende.

Sensommertur til Sydnorge
Fra lørdag d. 3. september til onsdag d. 7. september 2022

Med i prisen
• Færge fra Hirtshals til Langesund (ved 

Larvik)
• Tunnelafgifter
• Ophold fire dage på Quality Straand Ho-

tel Vrådal med halvpension
• Diverse entréer og rundvisninger
• Besøg på bondegård

• Gaustafjeldet
• Besøg ved industriarbejdermuseet, 

kendt som Tungvandskraftstationen fra 
1943

• Besøg hos Heddal Stavkirke og Bø samt 
Telemarkskanalen og Vrangfoss

• Aftensmad på hjemturen

UDSOLGT



Askov Højskole

Højskoledag på Askov Højskole
Tirsdag d. 27. september 2022 kl. 10.00

Tilmelding senest d. 1. september 2022
Kontakt: Karen Speedtsberg 
 T: 6178 5053 | M: stubdrup65@hotmail.com
Pris: Kr.  250,- pr. person | betales via mobilepay 138047, bank 
 1551 - 3298662019 eller kontant ved ankomst 
 (husk at notere navn og arrangement)

Sted: Askov Højskole, Maltvej 1, 6600 Vejen

ET KØR-SELV-ARRANGEMENT
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet, da vi 
kun kan være 60 deltagere.

Program

Kl. 10.00 Velkomst og kaffe i spisesalen

Kl. 10.20 Højskolens historie og rundvisning med 
 højskolelærer Ulla Henningsen

Kl. 11.30 Hvad er dannelse? 
 Et indblik i højskolens idealer før og nu fra 
 Grundtvigsk tanker til dagens dannelse 
 Foredrag ved højskoleforstander 
 Rikke Holm

Kl. 12.30 Frokost i spisesalen

Kl. 13.30 Fællessang 
 med højskolelærer Kristian la Cour

Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe i spisesalen 
 Tak for i dag



TJE-
KA

Tilmelding senest d. 6. oktober 2022
Kontakt: Jens Lund Pedersen 
 T: 2117 6067| M: pedersenjenslund@gmail.com
Pris: Kr.  350,- pr. person | betales via mobilepay 138047, bank 
 1551 - 3298662019 eller kontant ved afgang 
 (husk at notere navn og arrangement)

Sted: Afgang fra KHL, Niels Bohrs Vej 4 (p-plads), 6000 Kolding

Efterårstur til Slesvig
Onsdag d. 26. oktober kl. 9.00 - HUSK PAS

VELKOMMEN TIL SLESVIG
Selvom det er efterår med måske både regn og blæst, 
vover vi at lave denne tur til Slesvig med besøg på A.P. 
Møller skolen og rundtur i byen.

Slesvig har ca. 25.000 indbyggere og kalder sig Nord-
europas ældste by. Allerede i år 804 blev bopladsen 
Sliesthorp nævnt i de frankiske rigsannaler. Byen har 
også været hjemsted for de rige hertuger af huset Got-
torp, der har aner dybt ind i det danske kongehus og 
den russiske tsarfamilie.

Vi vil blandt andet besøge domkirken Skt. Petri, hvor 
unge Valdemar d. 24. juni 1218 blev kronet til dansk 
konge.

Da det er efterår, vil vi tilpasse programmet efter vejret.

Kl. 12.00 nyder vi en egnstypisk frokost og over middag 
besøger vi A.P. Møller skolen, hvor vi efter modtagelse 
i festsalen får rundvisning og oplæg om skolen, dens 
udvikling og udfordringer som dansk mindretalsskole 
i Slesvig.

Ca. kl. 15.30 kører vi mod Kolding igen.

Slesvig domkirke



Tilmelding senest d. 17. november 2022
Kontakt: Gudrun Lindholm 
 T: 5176 4908 | M: klaaborg43@gmail.com
Pris: Kr.  250,- pr. person | betales via mobilepay 138047, bank 
 1551 - 3298662019 eller kontant på dagen 
 (husk at notere navn og arrangement)

Sted: Den Gamle Grænsekro, Koldingvej 51, 6070 Christiansfeld

Traditionen tro tager vi til Den Gamle Grænsekro og holder jule-
frokost.

Vi nyder en god frokost og synger julesange sammen med Helene Ernst, mens vi hygger os.

Julefrokost 
 Torsdag d. 24. november kl. 12.00 - 16.00



Tilmelding senest d. 11. januar 2023
Kontakt: Johannes Aagaard 
 T: 4079 4410 | M: aagaardmink@gmail.com
Pris: Kr.  50,- pr. person | betales via mobilepay 138047, bank 
 1551 - 3298662019 eller kontant 
 (husk at notere navn og arrangement)

Sted: KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding (p-plads nr. 4)

Mød Egon Fræhr (borgmester i Brørup/Vejen Kommune fra 
2002 til 2022)

Tidligere borgmester i Brørup Kommune og fra 2007 borgmester i Vejen Kommune Egon Fræhr fortæl-
ler om 20 år i kommunernes tjeneste.

Frem til 2006 var Brørup en selvstændig kommune, men som følge af strukturreformen i 2007 indgår 
Brørup Kommune nu som en del af Vejen Kommune. Desuden omfatter Vejen Kommune også de tidli-
gere kommuner Holsted, Rødding og selvfølgelig Vejen.

Dermed indeholder Vejen Kommune nu både områder nord og syd for den gamle grænse.

Vejen Kommune har i 2022 ca. 42.000 indbyggere, og er blandt Danmarks mest erhvervsvenlige kom-
muner i en række undersøgelser.

Borgmester i 20 år
Onsdag d. 18. januar 2023 kl. 13.30



Seniorgruppen i 
Sønderjylland

Tilmelding senest d. 14. februar 2023
Kontakt: Svend Åge Nørgård 
 T: 4076 5945| M: bytoften4@gmail.com
Pris: Det er gratis at deltage i generalforsamlingen
Sted: KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding

Generalforsamling
Tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 19.00

DAGSORDEN
• Valg af stemmetællere og dirigent
• Formandens beretning
• Seniorgruppens regnskab
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af bestyrelse, på valg er:

• Jens Lund Pedersen
• Karen Speedtsberg
• Gudrun Lindholm
• desuden valg af suppleant

• Eventuelt

Forslag

Indkomne forslag skal være formanden i hænde 
senest d. 7. februar 2023.

Seniorgruppen er vært ved smørrebrød og ban-
kospil.

Indbetaling af kontingent skal ske inden d. 
21. februar 2023

Husk, at medlemskontingenten på kr. 100,00 
skal indbetales på vores konto i Danske Bank 
regnr. 1551, kontonr. 3298662019 eller via mobi-
lepay 138047 (husk at notere navn/navne).



 VELKOMMEN til et aktivt
ældreliv i seniorgruppen under KHL

Seniorgruppens mail: khlsenior@khl.dk
Hjemmeside: www.khl.dk/foreningen/khls-seniorgruppe
Formandens mail: pedersenjenslund@gmail.com

Bestyrelsen består af følgende frem til generalforsamlingen februar 2023:
Formand
Jens Lund Pedersen 
Skovvejen 65, 6640 Lunderskov 
T: +45 2117 6067  | M: pedersenjenslund@gmail.com

Næstformand
Johannes Aagaard 
Dalgaardsvej 189, 6600 Vejen 
T: +45 4079 4410 | M: aagaardmink@gmail.com

Sekretær
Karen Speedtsberg 
Nørresø Allé 111, 6040 Egtved 
T: +45 6178 5053  | M: stubdrup65@hotmail.com

Kassérer
Gudrun Lindholm 
Kokærvej 43, 6070 Christiansfeld 
T: +45 5176 4909 | klaaborg43@gmail.com

Aktivitetsleder krolf og bowling
Svend Åge Nørgård 
Bytoften 4, 6064 Jordrup 
T: +45 4076 5945  | M: bytoften4@gmail.com


