Bornholms

FOR ALLE DER ELSKER ET SÆRLIGT FÆLLESSKAB

FACEBOOK

HJEMMESIDE

FÆLLESSKAB FOR ALLE
LandboUngdom er for alle, der gerne vil være en del af et
fællesskab, hvor fokus er sjove arrangementer og unikke oplevelser. Vi er ikke kun for bonderøve i gummistøvler og kedeldragt, men for alle som har en interesse i at mødes med andre
og udvikle sig personligt og på et fagligt plan. Vi er kendte for

at være en meget aktiv forening med mere end 120 passionerede medlemmer, som alle går målrettet efter, at have det sjovt
sammen – samtidig med at vi bliver dygtigere og udvikler os
personligt.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find, fotogallerier,
direkte webadgang ved hjælp af augmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller Google Play,
og download appen på din smartphone eller tablet.
2. Åbn appen, og brug den på sider med GoZee-ikonet.

Fotogalleri

Webikon

Side 2

SOCIALE ARRANGEMENTER

PERSONLIG UDVIKLING

Vi har det sjovt i LandboUngdom – rigtig sjovt – og
prioriterer sociale aktiviteter. I løbet af året afholder vi
rigtig mange arrangementer, som eksempelvis traktortræk, temafester og andre sjove sammenkomster
– som årsmøde og forskellige kurser. To til tre gange
om året tager vi i samlet flok til dyrskue på Sjælland,
Fyn og i Jylland, hvor vi mødes med andre lokalforeninger fra hele Danmark.

LandboUngdom er ikke kun sjov og ballade, det
er også en forening med stort fokus på udvikling –
både den personlige og den faglige. Vi tilbyder et
bredt udvalg af kurser, som eksempelvis en række spændende leder- og udviklingskurser samt
bestyrelses- og foreningsarbejde. Ønsker man at
tage ansvar og bidrage ekstraordinært til fællesskabet, er LandboUngdom et rigtig godt sted at træde i
karakter og gøre sig nogle gode erfaringer.

ERFAGRUPPER
Erfagrupperne er spændende, lærerige og sjove.
Grupperne henvender sig til de unge i foreningen,
der har en interesse i landbruget, og som gerne vil
dygtiggøre sig inden for deres felt gennem erfaringsudveksling med andre unge, relevante netværk,
temaarrangementer og ekskursioner til hinandens
arbejdspladser. Vi har i samarbejde med Bornholms
Landbrug & Fødevarer startet grupper op inden for
planteavl, svine- og kvægproduktion.

Vi assisterer med køb og salg af landbrug samt assisterer
unge landmænd med et godt generationsskifte
Kontakt: Statsautoriseret revisor Anders Kofoed · Tlf. 56 95 05 95
Store Torvegade 12 · 3700 Rønne · ak@ronnerevision.dk · www.ronnerevision.dk
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DER ER MANGE GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF
LANDBOUNGDOM:
•

•
•

•
•
•

Du bliver en del af et helt særligt
fællesskab – både lokalt og på tværs
af byer og landegrænser.
Du får venner for livet.
Du får mulighed for at deltage i spændende temaaftener, faglige arrangementer, fede events og gode fester.
Du får mulighed for at udvikle dig både
på det faglige og personlige plan.
Du flytter grænser.
Du et stærkt netværk med mulighed
for personlig udvikling og erfaringsudveksling.

MELD DIG IND I DAG –
DET ER RET NEMT
Du registrerer dig som medlem online på
www.landboungdom.dk – eller scan ikonet, så bliver du medlem med det samme.

Skadedyrsbekæmpelse
Brovangen 20 · 3720 Aakirkeby · Tlf. 56 97 56 05

Tlf.: 24 87 92 91
www.ewersskadedyr.dk

- fordi kvalitet gi’r resultater

Ring til Birte på: 23 46 65 63

www.maskincenterbornholm.dk

Mandskabsudlejning

VikarService Bornholm
Rønnevej 1, 3720 Aakirkeby

BAGSIDE

Åbningstider
Mandag-fredag . . . 9:00-17:30
Lørdag . . . . . . . . 9:00-13:00
Birgersvej 1 · 3720 Aakirkeby

Følg os på Land &
Fritid Bornholm

