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Så er et nyt foreningsår  godt i gang. 
 

 
 
Efter en god generalforsamling og et 
godt årsresultat, ikke mindst takket 
være overskudsdelingen fra LMO , så 
er det jo altid rart at vide , at når 
man står fast, så når man også i mål. 
En stor tak til de fremmødte til gene-
ralforsamlingen, hvor der var en god 
spørgelyst. Man skal også samtidig 
huske, at det er vores forenings års-
møde. 
 

 
I år måtte vi sige farvel til tre bestyrelsesmedlemmer nemlig, Flem-
ming Dollerup, Inger Bach og Niels Kragh. Der skal lyde en stor tak til 
dem for deres arbejdsindsats for familielandbruget, specielt tak til 
Flemming for hans arbejde med vores hjemmeside og Facebook. 
 
Nu er foråret i gang , efterårets regn og rusk er afløst af en meget tør 
maj måned, hvor vandingsmaskinerne kører på højtryk. Første slæt 
græs er lagt i stak og sommeren er lige om hjørnet. 
 
I familielandbruget fortsætter vi vores kamp for at gøre brug af omfor-
deling af EU-tilskuddet og for at udvikle landdistrikterne, ikke afvikle 
dem. 
 
Spændende ministerrokade med Jacob Ellemand-Jensen som ny Miljø- 
og Fødevareminister. 
 

Nyt fra Formanden 
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Der arbejdes til stadighed på synliggørelse af vores forening og som van-
ligt vil vi være til stede ved Farmshow i Skive, den 16. juni 2018, hvor vi 
byder på en kop kaffe og en snak. 
 
Familielielandbrugets udflugt er i år torsdag den 28. juni, hvor vi kører 
til Mandø. 
 
 
God sommer til jer alle. 
Anette Klausen. 
 
 

https://www.google.dk/search?q=billeder+af+k%C3%B8er&biw=1007&bih=508&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=GedCoeIq3oZm6M%253A%252CXrzQBvgkuC_PsM%252C_&usg=__YzozURxULQu7DCv_Yqzbj7IgcQ0%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjD7_X9xaXbAhUDPVAKHR-sDF8Q9QEILjAD
https://www.google.dk/search?q=billeder+af+k%C3%B8er&biw=1007&bih=508&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=GedCoeIq3oZm6M%253A%252CXrzQBvgkuC_PsM%252C_&usg=__YzozURxULQu7DCv_Yqzbj7IgcQ0%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjD7_X9xaXbAhUDPVAKHR-sDF8Q9QEILjAD
https://www.google.dk/search?q=billeder+af+k%C3%B8er&biw=1007&bih=508&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=GedCoeIq3oZm6M%253A%252CXrzQBvgkuC_PsM%252C_&usg=__YzozURxULQu7DCv_Yqzbj7IgcQ0%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjD7_X9xaXbAhUDPVAKHR-sDF8Q9QEILjAD
https://www.google.dk/search?q=billeder+af+k%C3%B8er&biw=1007&bih=508&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=GedCoeIq3oZm6M%253A%252CXrzQBvgkuC_PsM%252C_&usg=__YzozURxULQu7DCv_Yqzbj7IgcQ0%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjD7_X9xaXbAhUDPVAKHR-sDF8Q9QEILjAD
https://www.google.dk/search?q=billeder+af+k%C3%B8er&biw=1007&bih=508&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=yBuZA9BLG66b_M%253A%252C3AdZgHiWKirWOM%252C_&usg=__JZn5YL4Se3a6clPUIIHKjv3uS3Q%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjD7_X9xaXbAhUDPVAKHR-sDF8Q9QEIKDAA
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Generalforsamling 2017 

Uddrag fra formandens beregning: 

 

2017 har været et meget koldt og vådt år, høsten har mange steder givet 
problemer nogle steder ligger der stadig halm på markerne, vandprocen-
ten i kornet har været høj så der har været udgifter til tørring ud over det 
sædvanlige. 
Da det blev tid til at Majs- høsten skulle i gang, var der mange steder 
blank vand på markerne, dertil skal siges at vi der har sandjord ikke har 
haft de største udfordringer men der har været foder nok til vildtet i år, 
også i form af kartofler som ikke er kommet af joden på grund af den me-
gen nedbør, det skønnes at der stadig er 30 ha. fabrikskartofler i jorden. 
En positiv side er at vi jo ikke har haft vandingsmaskinerne så meget i 
gang i år. 
Mælkeprisen har også været ok. men ikke noget at prale af, men omkost-
ningsdækkende. 
 
Aktiviteter som der har været kan jeg nævne Farmshow i Skive, Sommer-
udflugten til Alrø, hvor vi havde Morten Laursen med som guide, Med-
lemsmøde i oktober, hvor vi havde inviteret Henrik Bertelsen. 
 
Rammebetingelser:  
Det er glædeligt, at konservativ, liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Ven-
stre, som er en af de mange gode elementer i Fødevare- og landbrugs-
pakken, havde modet til at stoppe den negative spiral med lavere og la-
vere gødningsnormer.  
Vi begynder nu også at se de første tilladelser afledt af den nye mere 
fleksible husdyrsreguleringslov, de er mere enkle, fleksible og bygger på 
sund fornuft. 
 
Erhvervets forbedrede indtjening har gjort, at nogle landmænd har kun-
net få nedbragt gæld, og andre landmænd har lavet nogle fremtidige in-
vesteringer, som vil gavne deres virksomheder fremover. Konjunkturen 
har været bedst inden for kvæg- og svinesektoren, hvorimod den har væ-
ret uændret i plantesektoren. 
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Pesticidafgiften belaster vores erhverv med 642 mio.kr. Endnu en skat, 
der skal betales før der er tjent en krone. Den bør afskaffes, da den bela-
ster vores omkostninger med 225kr./ha. dog for nogle helt op til 1.000 
kr./ha. 
 
Hvad laver vi i Familielandbruget. 
Vi er en vigtig del af landbrug & fødevare, vi har folkevalgte i stort set alle 
udvalg under L&F. og en formandspost i europæisk økologiforum, CDG 
Organic. 
Vi varetager de politiske interesser for de små og mellemstore landbrug 
og deltidslandbrug. 
 
Vore mærkesager er: 
Det gode liv på landet, - mangfoldighed - selvejet, - regelforenkling, - ri-
melige produktionsvilkår. 
 
Hvem skal eje landbrugsjorden: 
Kinesere? 
Kapitalfonde/finansielle spekulanter? 
 
I skrivende stund er vi udfordret af en faldende mælkepris her i marts på 
18,6 øre , så vi kan se frem til en standardpris på 2,27 +tillæg.   Så tag jer 
nu sammen ARLA. Det er ude på gårdene vi skal producere mælken til 
jer, sluttede formanden. 
 

Årsrapport 

Sekretæren gennemgik årsrapporten, hvor man kunne glæde sig over et årsresultat på 

738.000 k.., faldende gæld og som følge deraf faldende renteudgifter  
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Anette Klausen blev valgt som formand 

Til bestyrelsen blev Henrik Nielsen og Ole E. Pedersen genvalgt 

Ved konstitueringen blev Henrik Nielsen genvalgt som næstformand. 

Flemming Dollerup modtog ikke genvalg og Niels Kragh har i årets løb 

bedt sig fritaget for bestyrelsesarbejdet. Inger Bach ønskede med virk-

ning fra denne generalforsamling, ligeledes at blive fritaget for bestyrel-

sesarbejdet. 

Bestyrelsen består herefter af: 

Anette Klausen 

Henrik Nielsen 

Ole E. Pedersen 

Kaj Skov Pedersen 

Lone Rosenkvist-Jensen 

Som suppleanter blev valgt 

Inger Bach 

Jens Stensgaard Nielsen 

Som kritiske revisorer blev genvalgt 

Henning Lassen 

Søren Vestergaard 

Følgende blev genvalgt til deltidsudvalget 

Søren Vestergaard 

Lone Rosenkvist-Jensen 

Flemming Kristensen 

Kurt Mølgaard Larsen 

Jens Steensgård Nielsen 
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Vigtigste sager og resultater i 2017 

Her er en liste over nogle af de sager, som har fyldt meget i år og nogle af 
de vigtigste resultater, som vi har opnået i Landbrug & Fødevarer 

Sagerne er ikke oplistet i en prioriteret rækkefølge.  

 
Overblik over sager og resultater 
• Nedsættelse af bo- og gaveafgiften 
• Politisk aftale om EU/Japan-frihandelsaftale 
• Genåbning af det sydkoreanske marked efter fugleinfluenza-   udbrud 
• Genåbning af tredjelandsmarkederne efter BSE-udbrud 
• Tilsagn om tilskud til modernisering af stalde 
• Frist for etablering af alle typer efterafgrøder udskudt med 10 dage 
• Målrettede efterafgrøder – ikke behov for obligatorisk krav 
• De 7 Synder 
• Partnerskab – smart regulering 
• Pisner - Beercycling 
• Samvirke/COOP – og generelt mediebillede 
• Klima 
• Effektivisering af forsyningssektorerne 
• Ekstern analyse af grundvandsindberetningen og oprettelse af følge-
gruppe 
• Ny vurderingslov. Bevarelse af stuehus- og bondegårdsreglen     + lavere 
beskatningsgrundlag for stuehuse 
• Bredt politisk forlig om pesticidaftale 
• Kommuner vil indføre pesticidforbud 
• 1-årig indfasning af ny mærkningsordning på pesticider 
• Ny planlov med fokus på vækst og udvikling 
• Ny husdyrregulering  
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Familielandbruget MIDT-Jylland  

deltager også i år på  

MidtWest Farmshow  

i Skive 

 lørdag den 16. juni 2018 

Du kan finde os på stand nummer 22  

Husk at kigge ind på vores stand og få en snak, vi gi-

ver nok også en kop kaffe!  
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Viborg Amts Indkøbsforening 

Yder lån til  

Jordbrugere og virksomheder i landdistrikterne. 

Til køb af traktor og maskiner. 

Max. lån per medlem 1.000.000  

 

Rente på nye kontrakter fra 1. januar 2017 er 3,5% 

 

Se betingelserne på vores Hjemmeside  

Eller ring til                    

Kasserer Karen Carstens 87 28 25 74                                                                          
Driftsleder Poul Pedersen  40 45 64 85                                                              

www.danskeindkobsforeninger.dk 
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Æblestien i Rødding (Salling) 

Om Æblestien, om at være en fri bonde, om at glæ-

des over naturen, om at glædes ved bidrage til fæl-

lesskabet 

Af sekretær i Familielandbruget MIDT-Jylland – Bent R. Jensen 

 

Som sekretær i Familielandbruget MIDT-Jyllland er jeg bedt om at fortælle om mit 

æbleprojekt. 

Indledningsvis skal fortælles, at min baggrund 

er 40 år i den finansielle sektor, sideløbende 

med, at jeg sammen med min hustru, har dre-

vet et landbrug. Tidligere både med planteavl, 

kødkvæg og slagtesvin. I takt med, at der er 

tilkøbt mere jord, er kødkvæg og slagtesvin af-

viklet og der er i dag kun en mindre fårebesæt-

ning. 

Landbruget har i årenes løb udviklet sig til en 

bedrift på 118 ha, hvoraf 85 er i omdrift, 20 ha 

er græseng og de resterende 12-13 er skov, 

mose, læhegn, gårdsplads m.m. Altså et for-

holdsvis stort jordtilliggene på ca. 33 ha, der 

drives mere eller mindre ekstensivt. 

For 5 år siden sluttede mit arbejdsliv i finansverdenen og vi er begge sidst i 60`erne 

og lever nu et rent landmandsliv, hvor jeg plejer en livslang venerations for landbru-

get og livet på landet, som et ideelt sted for børns opvækst og for et nærværende 

familieliv. Mit bondeliv er så suppleret med et landbrugsrelevant job som sekretær 

for Familielandbruget MIDT-Jylland, som beslaglægger 5-7 timer ugentlig. 

Men nu til sagen!! 
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Æbleprojektet i Rødding (Salling) blev startet for en halv snes år siden, hvor man be-

sluttede, at byen skulle være Æblets by i Salling. I 

praksis er der oprettet et Pomet, hvor der findes 

alverdens æblesorter. Samtidig blev det be-

sluttet, at der i de efterfølgende år skulle plantes 

10.000 æbletræer i sognet. Æbletræerne blev 

fremstillet af frivillige, der lærte at pode og frem-

drive træerne. Træerne er plantet i skel og hegn, i 

ledige hjørner, på privat og offentlige områder, i 

by og på land. 

For efterhånden mange år siden, gav min hustru 

og jeg tilladelse til, at der kunne etableres en 

trampesti med udgangspunkt i landsbyen og 

rundt langs vore markskel. Stien blev beskedent 

benyttet, forståeligt nok, for det var svært at fin-

de vej gennem græs, brændenælder, rørskov, træbevoksninger og andre forhindringer. 

Med andre ord, der blev ikke trampet så meget, at det nogensinde blev til en trampe-

sti. 

For at hjælpe stien lidt på vej begynde jeg, med traktoren, at slå dele af stien, senere at 

flytte lidt fenne indhegning, fælder nogle træer, lave en spang over et åløb. I løbet af 3-

4 år var der lavet et fremkommeligt forløb af en sti på ca. 5 km. hele vejen omkring 

landbrugets jordtilliggende. Selv om turistforening, landboforening og andre arrange-

rede ture på stien med mange deltagere, var brugen alligevel forholdsvis beskeden i 

det daglige. 

Nu tilbage til Æbleprojektet. Her efterlystes forslag til hvor der kunne plantes æbletræ-

er. Jeg bød ind på, at der kunne plantes langs stien og så kunne vi kalde den æblestien. 

Min intension var, at der skulle plantes et træ med 50 meters mellemrum, men det 

blev vurderet som alt for lidt og i stedet er der plantet med ca. 15 meters mellemrum – 

altså mellem 300 og 350 æbletræer langs en strækning på 5 km. 

Stien blev (gen)indviet som ”Æblestien” i foråret 2017. I sommeren 2017 var den 

flittigt benyttet, næsten dagligt og har vel haft nogle hundrede besøgende i løbet af de 

3-4 sommermåneder. 
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Vort landbrug ligger lidt som en ø i landskabet, omkranset af engarealer næsten hele 

vejen rundt og gennemskåret af en ådal og et åløb. Stien løber langs dette skel mel-

lem naturen på den ende side i form af græseng, mose, skov og åløb og kulturland-

skabet på den side, med hvad der nu dyrkes det pågældende år i form af hvede, byg, 

raps – indimellem måske en havremark, en ærtemark eller frøgræs. 

Som stien er beliggende, er der et rigt naturliv med masser af vildt som man kan glæ-

des over, men samtidig også lejlighed til at nyde en kvieflok på ca. 40 stk. i en fenne, 

en anden fenne hvor den lokale rideskoles 10-12 heste er på sommergræs, eller en 3. 

fenne med en lille fåreflok. 

 

Hvorfor gør man det? 

Det har kostet lidt penge, afholdt af egen lomme. Det har kostet en del arbejde – 

også egen indsats. Det koster lidt jord, der ikke indgår i dyrkningen og det koster ved-

ligeholdelse med beskæring og pasning af træerne og slåning af græs ca. hver 14. dag 

i vækstsæsonen. Træerne har vi fået 

vederlagsfrit, men resten er for egen 

regning -  og heldigvis for det, så er der 

nemlig ingen betingelser der følger med 

– og det er jo noget, man som fri bonde 

virkeligt sætter pris på. 

Vi gør det fordi det sjovt, det er sjovt at 

skabe, det er vor egen motionssti, når vi 

skal have frisk luft og motion. Det er 

stedet, hvor man når den dybe tilfreds-

stillelse ved at være bonde, at være 

naturforvalter, at føle sig fri. 

Som bonde tilser jeg mine marker 

ugentlig, Uden at vide det, har jeg erfa-

ret, at turen rundt med slåmaskinen, er 

en glimrende måde at få et overblik i vækstsæsonen. Jeg tror det er lønsomme timer 

jeg bruger der. På samme måde har jeg erfaret, at de ca. 2 meter der fragår marken 

til stien, er de 2 meter langs skellet, hvor ploven slæber rundt med totter af kvik, hvor 

der skal harves flere gange frem og tilbage for forberede et nogenlunde fremkomme-

ligt såbed, for blot at konstatere at såmaskinen alligevel har slæbt og efterladt et irri-

terede arbejde.  
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. Det er også her at mejetærskeren driller. Så alt i alt er jeg blevet glad for min 2 meter 

bræmme. Og så må vi jo ikke glemme, at ny fremspiret græs efter slåning er glimrende 

føde til råvildt og harer og gode tørrepladser får fasaner og agerhøns. Af samme årsag 

fragår det ikke i det støtteberettigede areal. 

Sidst, men ikke mindst. Det er en tilfredsstillelse at kunne tilbyde noget til offentlighe-

den, at invitere dem indenfor, at skabe forståelse for og respekt om landbruget. Jeg er 

sikker på, at enhver, der tager turen på denne sti, tænker positiv om landbruget - og 

har man noget, man selv er glad for, bliver glæden jo ikke mindre af at dele den med 

andre. 
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Indkøbsforeningen for 
Salling og Fjends herreder 

 

Låner ud til køb af traktorer og maskiner.  
Udbetaling 25%, løbetid 5 år, fast rente 3,5% p.a. 

 

Ring eller send en mail, hvis du vil høre nærmere om  
hvordan du investerer uden at belaste din driftskredit. 

 

Driftsleder Kristian Vestergaard mob. 21468677  
mail: krv@lmo.dk 

 

• Nupark 47 

• 7500 Holstebro 

• Tlf. 9641 1111 
mail@akurat.dk 

• CVR 26004519 

Har du kendskab til landbrug og er du interesse-

ret i vikararbejde er der gode muligheder for et 

job hos akurat — se ovenfor 

mailto:krv@lmo.dk
http://www.akurat.dk/
mailto:mail@akurat.dk


 15 

Søg legat til landbrugsuddannelsen! 

Familielandbruget MIDT-Jylland råder over en skolefond (Viborg Amts Hus-

mandsskolefond) med en formue på ca. ¼ mio. kr. 

 

Skolefondens midler kan søges af 

alle unge, hvor forældrene har 

tilknytning til Familielandbruget 

MIDT-Jylland og hvor legatet bru-

ges til ophold på en godkendt 

landbrugsskole. 

 

Ansøgningen indsendes til Familieland-

bruget MIDT-Jylland inden, henholdsvis 

1. nov. og 1. maj og bliver behandlet på 

bestyrelsesmøde umiddelbart herefter.  

Ansøgningsskema kan downloades fra 

vor hjemmeside www.flmj.dk  under 

skolefond og enten mailes til forenin-

gens sekretær på brj@lmo.dk eller sen-

des til adressen, Ågade 8 A, 7800 Skive. 

 

Yderligere oplysninger 

ved foreningens bestyrel-

se eller ved foreningens 

sekretær, Bent R. Jensen 

brj@lmo.dk –  tlf. 22 33 

57 42. 

http://www.flmj.dk
mailto:brj@lmo.dk
mailto:brj@lmo.dk
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Naturpleje ved Bølling Sø 

Så er sommeren over os - allerede her i maj har vi haft mere sommervejr 

end hele sidste år. Desværre medfører det gode vejr en truende tørke! 

Vores gårds højtliggende grusede græsmarker har ikke noget udbytte i 

år, de må omlægges, og vi må ud at købe stråfoder til heste og får til 

vinteren. 

Fårene var færdige med læmningerne i begyndelsen af maj. Det gik godt, 

ingen lam døde, ingen dyrlægebesøg, dog var et lam dødfødt. Fra midt i 

maj fik fårene adgang til statens naturarealer nede i engen og oppe i 

hedebakkerne. Disse arealer tilforpagter vi fra Naturstyrelsen og søger 

plejetilskud til i Fællesskemaet. Indtil 1. juni kan fårene stadig gå op til 

gården og stalden. Derved har vi godt opsyn med lammene, mens de er 

små, da flokken flere gange om dagen og hele natten opholder sig he-

roppe. Fra 1. juni til 31. august bliver fårene og to af hestene lukket inde 

på naturarealerne, så der er fast græsningstryk, som er den model, vi 

har valgt til de arealer. 

Hestene afgræsser vore egne naturarealer (permanente græsmarker) 

uden fast græsningstryk. Derfor skal forskellige krav til plantedækket 

være opfyldt ved græsningssæssonens slutning. Det kan klares ved hjælp 

af lidt afpudsning. 

Den gamle 5-årige aftale om tilskud til pleje af natur og græs på egne 

marker udløber i år, så der skulle søges om fornyet 5-årig aftale i april i 

Fællesskemaet 2018. For overhovedet at komme i betragtning til en 

aftale, skal arealerne for tiden have en HNV-værdi, altså naturværdi, på 

5 eller derover (vises på markkortene med diverse farver). Den krævede 

mindsteværdi skulle være registreret og officielt anerkendt i løbet af 

2017 for at kunne tælle med i ansøgningen i Fællesskemaet 2018. De 



 17 

omtalte marker havde en kedelig grå farve på kortene i 2017: HNV = 2-

3! 

Imidlertid har jeg gennem flere år observeret en stigende biodiversitet 

på arealerne, som oprindelig var misligholdte juletræer ved vores over-

tagelse af gården. For omkring ti år siden ryddede vi nåletræerne og 

etablerede græsfolde til islandshestene og senere også fårene. Med 

tiden har markerne udviklet sig til meget artsrige overdrev med biolo-

gisk værdifulde planter og insekter. Myndighederne, kommunens bi-

olog, kom sidst på sommeren 2017 på inspektion, og i efteråret faldt 

dommen: En HNV på hele 10! 

I skrivende stund ved vi endnu ikke, om vi får bevilget det søgte 

plejetilskud for 2019-2023, da der er flere ansøgere, end der er penge 

til; men med en score på HNV10 er der gode chancer. 

L. R. Jensen 

Nogle af årets lam 
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Heldagstur til Lille Vildmose og Tindbæk 

Kalkminer 

Torsdag den 7. juni 

Gå ikke glip af den helt store heldagstur til Lille Vildmose, en rund-

tur med guide alle steder, eftermiddagskaffe og aftensmad på St, 

Binderup Kro. 

Kl. 08:00 Afgang fra Søndercentrets parkeringsplads 

Kl. 10:00 Besøg Lille Vildmosecentret med guide 

Kl. 11:00 Tur med 100 år gammel tørvetog, med guide 

Kl. 12:00 Frokost i madpakkehuset 

Kl. 13:30 Rebildcentret med guide. Herefter eftermiddagskaffe 

Kl. 15:00 Tindbæk Kalkminer 

Kl. 17:30 2 retter menu på St. Binderup Kro 

Kl. 20:00 Forventet hjemkomst til Skive   

Pris 620,00 pr. person alt inkl. 

Tilmelding senest tirsdag den 9. maj til Bent Søgaard 97534252 

eller Lis Nielsen 97547161 
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Cirkusrevyen i Ålborg onsdag den 5. september 

 

Aalborg Kongres og Kulturcenter byder igen indenfor til Danmarks sjove-

ste revy.  Der er lagt op til grineflip i massevis, når de kendte revystjerner 

gæster det jyske og står klar til at skabe flere fantastiske revyøjeblikke 

med masser af humor, spiddende samfundssatire, sang, dans og glad mu-

sik.  De seneste sæsoner har Cirkusrevyen spillet for udsolgte huse, så 

som altid er det en god ide at sikre sig billetter i god tid. 

 

Holdet for 2018, består af 4 veloplagte og velkendte ansigter, Ulf Pil-
gaard, Lisbet Dahl, Henrik Lykkegaard, Niels Ellegaard og som et nyt 
frisk pust, Amalie Dollerup, som blandt andet er kendt for sin rolle som 
Amanda i tv-serien Badehotellet.  
 
Program: 

Efter endt opsamling går turen mod Aalborg Kongres og Kulturcenter. Vi 

starter aftenen i Restaurant Papegøjehaven i Kongrescenteret, hvor vi skal 

nyde en 2-retters middag. 

 

Efter middagen går vi direkte over i salen, hvor en fornøjelig aften i sel-
skab med de mest fantastiske skuespillere venter os. Efter revyen går tu-
ren hjemover igen. 
  
Busser samler op i Hanstholm, Thisted, Nykøbing og Skive. 

 

Prisen inkluderer: 

2-retters middag inkl. 1 x øl, vand eller husets vin i Papegøjehaven. 
1 x billet til Cirkusrevyen (kat. B-billet) 
4-stjernet bus 

Pris for hele herligheden 1.098 pr. person 

Tilmelding hurtigst muligt, da Hanstholm Rejser allerede har mange på 

venteliste, og vi kun har 30 pladser. 

Bent Søgaard 97534252 eller Karen Dalsgaard 23339087 
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Tag med til solskinsøen Bornholm 

Fra den 28. august til og med den 3. 
september 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rundtur på hele Bornholm 

• Bo på smukke Nordbornholm 

• Se glaspusteri med dansk kunsthåndværk 

• Oplev Moseløkke Stenbrud 

• Besøg på Hammershus 

• Tur til Danmarks største rundkirke 

• Se de fine hvide strande på Sydbornholm 

• Mulighed for tur til Christiansø 

PROGRAM: Udrejse: Efter endt opsamling går turen ned gennem Jyl-
land og over Fyn, hvorfra vi kører over Storebæltsbroen til Sjælland. 
Efter et par timers kørsel på Sjælland kører vi over Øresundsbroen. Vi 
kører direkte ned til Ystad. Her venter der os en times sejlads, før vi 
kan køre i land på Bornholm. 
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Bornholms nordspids og vestkyst: Efter morgenmaden skal vi bl.a. se 
Bornholms nordspids, hvor vi skal rundt i Hammerområdet. Vi gør op-
hold ved ruinen Hammershus, som er Danmarks største middelalder-
borg. Derefter kører vi langs vestkysten til Vang, Teglkås, og Helligpe-
der til Hasle - hvorfra vi fortsætter ned til Rønne, for til sidst at køre 
over øen til Klemensker og videre tilbage til Allinge og Sandvig. 

Bornholms østkyst: Vi kører ned langs østkysten til Tejn, Helligdoms-
klipperne og Gudhjem. Vi skal selvfølgelig smage de berømte røgede 
sild. Vi fortsætter videre til Østerlars, hvor vi skal se øens største rund-
kirke. Derefter går turen gennem det smukke landskab tilbage nordpå 
til hotellet. Vi får mulighed for at besøge Moseløkke Stenbrud (pris ca. 
70,- kr.) 

Det sydlige Bornholm: Denne dag kører vi bl.a. til Danmarks østligste 
by, Svaneke. Her får vi tid at se os omkring, før vi fortsætter ned gen-
nem Neksø og videre til øens sydligste spids, Dueodde, hvor vi skal ny-
de de flotte hvide sandstrande. Vi kører op gennem Almindingen til Ek-
kodalen, hvor vi gør et ophold. Christiansø: For de der har lyst, vil der 
være mulighed for en sejltur til Christiansø, hvis vejret tillader det (pris 
ca. 250,- kr.). 

https://hanstholm-rejser.dk/rejsemaal/bornholm/226  

Prisen inkluderer: pr. person 4898,00  
5 x overnatning, 5 x morgenbuffet, 5 x aftensmad og Alle nævnte ud-

flugter ekskl. Entreer. 

Tilmelding senest 1. juni, helst før til Bent Søgaard 97534252 eller Lis Nielsen 
97547161 

https://hanstholm-rejser.dk/rejsemaal/bornholm/226
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LandmandPension – et godt tilbud 

U 
den at der er ændret på hverken indhold eller priser, er Land-

mandsPensionen pr. 1. oktober 2016 blevet endnu bedre. Ændrin-

gen er, at man nu kan begynde at spare op til pension med bare 

1.000 kr. om måneden i indbetaling. Det er ikke en pension man bliver fed af, 

men til gengæld får man den unikke pensionspakke, der er en del af Land-

mandsPension. 

Med Kom-i-gang-pakken får du en pensionsopsparing, uden at forpligte dig til 

store månedlige indbetalinger. Og du har fuld adgang til at tegne meget attrak-

tive tillægsforsikringer. Hermed er du og din familie godt sikret, hvis der skulle 

ske dig noget. For eksempel hvis du pludselig ikke kan arbejde. Hvert år er der 

desværre adskillige landmænd, der bliver syge eller kommer til skade, og får 

brug for deres forsikring. Der er mange der tror, at den offentlige sygesikring er 

nok, man det er ofte ikke tilfældet. Derfor er forsikring ved Tab af Erhvervsev-

ne obligatorisk i Kom-i-gang-pakken. Læs mere på http://www.lf.dk/for-

medlemmer/tilbud-til-landmaend/landmandspension/kom-i-gang-pakke. 
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Arrangementer 

Dato Kl. Aktivitet 

  7. juni  Lille Vildmose og Tingbæk Kalkminder 

16. juni  MidtWest Farmshow i Skive 

28. juni  Sommerudflugt - turen går mod  Mandø 

28. aug.-3.  Tur til Bornholm 

  5. sept.  Cirkusrevyen i Aalborg 

Læs mere om arrangementerne i kalenderen på www.flmj.dk  

  Bestyrelsen i Familielandbruget MIDT-Jylland 
Pr. 28/3 2017 

Anette Klausen (fmd.)  Åhusevej  52 

7470 Karup 

9745 6170 

2395 9432 

klausen_cows@hotmail.com  

Henrik Nielsen (n. fmd.)  Evaslundvej 4, Østerbølle 

9620 Ålestrup  

2078 0153 

9865 8335 

henielsen1000@gmail.com  

Ole E. Pedersen  Møllebakken 18,  

8850 Bjerringbro  

8668 3267 

2388 4360 

oleep@post.tele.dk  

Kaj Skov Pedersen  Bækkegårdsvej 27,  

8800 Viborg  

8664 5622 

4054 5625 

kaj-skov@live.dk  

Lone Rosenkvist-Jensen  Bøllingsøgårdvej 11 D, 

8600 Silkeborg  

8686 7528  lr@boellingsoe.net  

mailto:klausen_cows@hotmail.com
mailto:henielsen1@hotmail.com
mailto:oleep@post.tele.dk
mailto:kaj-skov@live.dk
mailto:lr@boellingsoe.net
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Afsender: 

Familielandbruget MIDT-Jylland 

Ågade 8 A 

7800 Skive 

www.flmj.dk 


