
KOLDING HERREDS
LANDBRUGSFORENING

SENIORgruppen
Forår 2023

Er du til foredrag, udflugter, virksomhedsbesøg, rejser eller 
noget helt andet - og nærmer du dig ”den tredje alder” og 
stadig interesseret i at være aktiv, er Seniorgruppen under 
KHL måske noget for dig.



KALENDER
Onsdag d. 18. januar kl. 13.30
Borgmester gennem 20 år v/ Egon Fræhr

Tirsdag d. 21. februar kl. 19.00
Generalforsamling på KHL

Tirsdag d. 14. marts kl. 13.30
Fra bondekone til slotsfrue v/ Sanne Bro-
dersen

Onsdag d. 12. april kl. 13.30
Virksomhedsbesøg hos Trophy Art i Veerst

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

På de følgende sider kan du finde en oversigt over forårets og sommerens arrangementer, der bl.a. 
omfatter foredrag, et utraditionelt virksomhedsbesøg samt udflugter til Vester Mølle ved Skanderborg 
og en 2-dages tur til Nordjylland.

Seniorgruppen under KHL er medlem af Landsforeningen LandboSenior, der i april 2023 arrangerer en 
spændende rundrejse i Japan. Program herfor kan ses på www.khl.dk/foreningen/khls-seniorgruppe 
(KHL’s hjemmeside).

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 samt skrive ”kon-
tingent”). Kontingent skal indbetales inden d. 21. februar 2023.

Betaling for deltagelse i foredrag, udflugter og lignende betales fortrinsvis på mobilepay 138047 eller 
ved overførsel til seniorgruppens bankkonto. Betales forud, husk at notere navn/navne samt arrange-
ment).

Bowling & Krolf

Traditionen tro er der bowling for medlemmer i Kolding Bowlingcenter hver torsdag kl. 14.00 - 15.00. 
Sidste spilledag den 27. april.

Kom til Krolf på Brødsgård. Det er både sundt og sjovt. Første spilledag er torsdag den 20. april kl. 
14.00 - 15.30.

Kontakt: Svend Aage Nørgaard, T: 4076 5945.

Tirsdag d. 16. maj kl. 9.00
Bustur til Vester Mølle & sejltur på Skan-
derborg Sø

Onsdag d. 7. juni - torsdag d. 8. juni
2-dages bustur til Nordjylland

Onsdag d. 23. august kl. 13.30
Landbruget og klimakrisen



Generalforsamling
Tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 19.00

Dagsorden
1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Formandens beretning
3. Seniorgruppens regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse, på valg er: 

- Jens Lund Pedersen 
- Karen Speedtsberg 
- Valg af nyt bestyrelsesmedlem, da to er fragået i 2022 
- Valg af suppelant

6. Eventuelt

Seniorgruppen er vært ved smørrebrød, kaffe og underholdning.

Forslag

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

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 mobilepay 138047 (husk at notere navn/navne).

Da det i februar 2023 er 25 år 
siden foreningens stiftende 
generalforsamling, fejrer vi det 
med sang og musik ved Thea 
Adolph Jensen.

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



Tilmelding senest d. 11. januar
Kontakt: Johannes Aagaard | T: 4079 4410 | M: aagaardmink@gmail.com
Pris: Kr.  50,- pr. person | betales via mobilepay 138047, bank 1551 - 3298662019 (husk at 
 notere navn og arrangement) eller kontant på dagen.
Sted:  KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding

Mød Egon Fræhr (borgmester i Brørup/Vejen Kommune fra 2002 til 2022)
Tidligere borgmester i Brørup Kommune og fra 2007 borg-
mester i Vejen Kommune Egon Fræhr fortæller om 20 år i 
kommunernes tjeneste.

Frem til 2006 var Brørup en selvstændig kommune, men 
som følge af strukturreformen i 2007 indgår Brørup Kom-
mune nu som en del af Vejen Kommune. Desuden omfatter 
Vejen Kommune også de tidligere kommuner Holsted, Rød-
ding 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 kommuner i en 
række undersøgelser.

Fra bondekone til slotsfrue
Tirsdag d. 14. marts kl. 13.30

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



Tilmelding senest d. 29. marts
Kontakt:
Svend Åge Nørgård | T: 4076 5945 
M: bytoften4@gmail.com

Pris:
Kr.  100,- pr. person | betales via mobilepay 138047 
(husk at notere navn og arrangement) eller kontant på 
dagen.

Sted:
Varregårdsvej 10, Veerst, 6600 Vejen

Tilmelding senest d. 2. marts
Kontakt:
Karen Speedtsberg | T: 6178 5053 
M: stubdrup65@hotmail.com

Pris:
Kr.  100,- pr. person | betales via mobilepay 
138047 (husk at notere navn og arrangement) 
eller kontant på dagen.

Sted:
KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding

Besøg hos Trophy Art i Veerst
Onsdag d. 12. april kl. 13.30 (kør-selv-arrangement)

Som 6-årig besluttede Jacob Strunge at han ville være zoologisk konservator. Jacob er udlært i Fin-
land med flere studieophold i USA og Holland, og i 2001 startede Jacob Trophy Art efter at have taget 
både den finske og den danske svendeprøve. 

Trophy Art er en internationalt kendt virksomhed i jagtverdenen, kendt for deres kvalitet og professi-
onelle tilgang til at få det bedste frem i trofæerne. 

Vi møder et dygtigt team af konservatorer, der arbejder ekstrem detaljeret for at opnå et livagtigt 
trofæ. Jacob selv er på værkstedet hver dag

Efter besøget er der kaffe i Fynslundhallens Cafeteria,  Fynslundvej 104, 6064 Jordrup.

Et humoristisk foredrag om et almin-
deligt menneskes ualmindelige liv
Hvad gør man, når ens mand spørger, om det 
ikke vil være en god idé at købe et gammelt slot, 
der har stået tomt i 25 år? Man svarer naturlig-
vis ja.

Det gjorde Sanne Brodersen, der indtil da hav-
de været bondekone, og livet tog en spænden-
de drejning. Garderoben blev udvidet, og nu 
står der stiletter ved siden af gummistøvlerne 
i skabet. 

Slotsfruen Sanne Brodersen fortæller i dette 
foredrag om sit liv på Gram Slot.  Om et liv, hvor 
de bedste beslutninger træffes med maven, og 
hvor fortidens historie smelter sammen med 
nutiden.



Tilmelding senest d. 15. april
Kontakt: Johannes Aagaard | T: 4079 4410 | M: aagaardmink@gmail.com
Pris:  Kr. 800,- pr. person inkl. bustur, mad og sejltur på Skanderborg Sø. Betales via mobile 
  pay 138047 eller bank 1551 - 3298662019 (husk at notere navn og arrangement). 
  Betaling senest d. 10. maj.

Afgang: Kl. 8.00 fra p-pladsen Niels Bohrs Vej 4, 6000 Kolding

2-dages bustur til Nordjylland
Fra onsdag d. 7. juni til torsdag d. 8. juni

Vester Mølle er en gammel møl-
legård med mere end 500 års 
spændende historie. Her males 
der stadig rug og hvede på den 
over 100 år gamle stenkværn, der 
drives ved Mølledammens vand.
Vi får en tår kaffe og et rundstykke på tu-
ren til Skanderborg. 

Ca. kl. 10 er der rundvisning m/guide fra 
Vestermølle Møllelaug. Her får vi en for-
tælling om stedets historie og Møllemuse-
et, hvor der er en særudstilling om Anders Nielsen, andelsbevægelsens grundlægger. Vi ser kværnrum-
met og det gamle kornmagasin, hvor der i dag er et virtuelt museum, som giver et spændende indblik 
i de sidste 500 års danmarkshistorie set fra VesterMølle.

Efter rundvisning er der 2-retters middag på Restaurant Vestermølle, drikkevarer for egen regning.

Herefter er der sejltur på Skanderborg Sø med kaffe ombord på turbåden Dagmar, hvor du kan nyde 
den storslåede natur. Sejlturen varer ca. 1,5 time. Efter sejlturen sættes kursen mod Kolding med for-
ventet ankomst kl. 17.30.

I år sættes kursen mod det nordlige 
Jylland, hvor vi besøger Rebildcentret, 
Oxholm gods ved Øland samt testmøl-
lerne i Østerild og Thy Whisky.
Afgang fra Kolding d. 7. juni kl. 08.00, pause under-
vejs til medbragt kaffe & rundstykke. Kl. 11.00 an-
komst ved Rebildcentret/Thingbæk Kalkminer, hvor 
der er rundvisning med guide.

Forårstur til Vester Mølle
Tirsdag d. 16. maj kl. 8.00



Tilmelding senest d. 7. marts
Kontakt: Jens Lund Pedersen | T: 2117 6067 | M: pedersenjenslund@gmail.com
Pris: Kr.  1.900,- pr. person inkl. bustur og mad samt entré til Rebildcentret, guidet tur på 
 Østerild besøgscenter samt afgift til Rejsegarantifonden. 
 Tillæg enkeltværelse kr. 150,-
  Beløbet indbetales senest d. 1. maj via mobilepay 138047 eller bank 1551 -  
  3298662019 (husk at notere navn og arrangement)

Afgang: Onsdag d. 7. juni kl. 8.00 fra p-pladsen Niels Bohrs Vej 4, 6000 Kolding

Landbruget og klimakrisen
Onsdag d. 23. august kl. 13.30

Vi forsøger at få 2-3 deltagere i klimadebatten 
til at fortælle om arbejdet med at gennemgå, 
vurdere og rådgive omkring de forskellige kli-
mavirkemidler, som forskerne peger på. Fakta 
er desværre, at den danske klimaomstilling ikke 
har været en succes.

Vi forbruger mere og udleder flere klimagas-
ser end for 30 år siden, når den internationale 
transport medregnes. Dansk landbrug er en del 
af løsningen i kampen for en mere bæredygtig 
fremtid. Det sætter vi fokus på. 

Selv om vi er seniorer, kan vi godt have en me-
ning. Mød op til en spændende eftermiddag.

Herefter en sandwich-frokost med øl/vand inden vi atter stiger om bord i bussen med kurs mod 
Oxholm Gods. Her tager Ann Louise Jørgensen imod og fortæller om godsets drift.

Ca. kl. 16.30 sætter vi kursen mod Hotel Søparken i Åbybro, hvor vi skal overnatte og spise en god 2-ret-
ters middag med efterfølgende kaffe og småkager.

Torsdag d. 8. juni er der morgenmad kl. 8 og kl. 9 er der afgang fra hotellet mod Østerild Besøgscenter. 
Kl. 10 modtages vi til en guidet tur, hvor vi får viden om energiforsyning, vindenergi og møller. Efter en 
let frokost er vi kl. 13.30 klar til besøg hos Thy Whisky med rundvisning og smagsprøver. På hjemturen 
er der kaffe og småkager.

Vi forventer at være tilbage i Kolding ca. kl. 18.30.

Tilmelding senest d. 20. juli
Kontakt:
Jens Lund Pedersen | T: 2117 6067 
M: pedersenjenslund@gmail.com

Pris:
Kr.  100,- pr. person | betales via mobilepay 
138047 (husk at notere navn og arrangement) 
eller kontant på dagen.

Sted:
KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding



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

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

Suppleant
Måske dig?


