
 

 
Jo da, vi betaler skam kontingent til vores veteranklub.  
For tiden 150 kr. årligt. 
 
– Og husk venligst, at din ægtefælle/ledsager bestemt også 
er velkommen til at blive medlem i vores klub! 
 
2 gange årligt laver vores bestyrelse et udførligt program 
med vores aktiviteter.  
 
Og programmet kan du finde på forbundets hjemmeside 
nnf.dk – og her finder du vores afdeling Østjylland, hvor der 
allernederst er et link ”Seniorer” - og her ligger vi: 
Horsensveteranerne. 
 
Du kan også få programmet på kontoret på Fælledvej eller 
ved henvendelse til vores bestyrelse, som er: 
 
Formand   Birthe Hansen  2367 9290 
Næstformand Hans Lagoni 2060 1628 
Kasserer  Poul Sørensen 2851 1799 
Bestyr.medlem Inger Aamand 
Bestyr.medlem Jytte Andersen 
 
Og Hans Lagoni er også kontaktperson vedrørende vores 
ture til udlandet. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horsens-Veteranerne  



 
 

Vi er Horsens-Veteranerne – den veteranklub hos 
Fødevareforbundet Østjylland, der hører hjemme i Horsens 
området, og hvor vores veteraner har afsæt i de lokale 
NNF-arbejdspladser. 
 
Og vi har en rigtig god og velfungerende kub med aktive og 
glade deltagere! 
 
I vores veteranklub handler det om at skabe nogle gode, 
aktive og hyggelige rammer for de medlemmer, der efter et 
arbejdsliv har trukket sig tilbage, og som gerne vil deltage i 
aktiviteter og have gode fælles oplevelser sammen med 
andre fra Fødevareforbundet – og alle de tilhørende 
ledsagere. 
 
Og det er vi i fællesskab faktisk ret gode til – altså det her 
med sammenhold og oplevelser! 
 
Én ting er helt sikkert, når vi er sammen i klubben: 
Alle er i rigtig godt selskab! 
 
Når vi har arrangementer på vores ”klubdage”, finder dette 
normalt sted i mødelokalet hos Fødevareforbundet på 
Fælledvej 30 i Horsens. Og disse klubdage ligger som 
oftest på en række torsdag eftermiddage fra kl. 13.30 – 
16.00 (senest). – Dog med en lang sommerpause. 
 
 

 
 

 
 
Vores aktiviteter er typisk: 
 
Vi har 1-2 foredrag hen over året, en del bankospil, en 
fantastisk julefrokost samt vores generalforsamling. 
Desuden et par heldagsture (med bus), hvor vi f.eks. i 2019 
var på Venø samt i Frøslevlejren og Flensborg. 
 
Og normalt har vi en kortere tur med 2-3 overnatninger, 
hvor vi i 2019 var i Hannover – i starten af maj. 
Vi har også tradition for en uges bustur – normalt ca. midt i 
august. Og her var vi i 2019 i Krakow i Polen. 
 
Og så er vores klub naturligvis med i Seniorlandsklubben i 
Fødevareforbundet, som også inviterer til aktiviteter! 


