Det nyslåede kongepar, Willem-Alexander og Maxima på
besøg i Folketinget, hvor parret blev modtaget af Folketingets formand, Mogens Lykketoft og Bertel Haarder.
Foto: Kjeld Navntoft, der i
øvrigt er født og opvokset i
Ringkøbing og i dag er ansat i
Danmarks største billedbureau Scanpix.

Ældrerådenes Dag
26. september i Højmark Hallen
Arrangeret af Ringkøbing–Skjern Kommunes Ældreråd

Mød folketingets formand
Kort om Mogens Lykketoft:
”I årtier har Mogens Lykketoft hørt til blandt landets mest magtfulde politikere:
Som Socialdemokratisk kuglestøber, økonomisk strateg og ideologisk tænker
har han præget det store parti og dansk politik som få”. Udtalt af journalist og
forfatter Thomas Larsen.
Mogens Lykketoft, født i 1946, er Socialdemokratisk folketingsmedlem, statsrevisor og fhv. udenrigs-, finans- og skatteminister samt nuværende formand for
Folketinget.

Mogens Lykketoft
i Højmark Hallen

Om 3xHans:
De mestre at få folk med
til fællessang. Genren ligner meget Tørfisk. Og så
har de adskillige gode historier i ærmet.
”Vi har spillet i snart 25 år, - så vi har sølvbryllup på vej”, siger de tre. Og det er fra
venstre:
Hans Østergaard, tidligere dyrlæge i praksis, nu medicinalkonsulent i internationalt firma med ansvar for information omkring lægemidler til midtjyske
dyrlæger.
Hans Brogaard, tidligere halbestyrer i Vestfjendshallen i rigtigt mange år, nu
greenkeeper assistent på Skive Golfbane.
Hans Jørgen Nørgaard, fhv. skoleinspektør i Vridsted og senere i Rødkærsbro. Aktiv i lokalpolitik og byrådsmedlem i Viborg. Netop gået på efterløn
efter mange års aktiv skoleleder engagement.

Foto: Kjeld Nauntoft, Scanpix

Mogens Lykketoft fortæller om et langt politisk liv.
Du kan også høre om ældrerådets arbejde,
få en god frokost og noget godt musik.
Så husk at sætte kryds i kalenderen
26. september
2013.

Ældrerådenes Dag

Torsdag 26. september kl. 10.00 til 15.00
i Højmark Hallen
Sådan ser programmet ud:

Klokken 10.00:
Hygge og samvær – kaffe og rundstykker.
Velkomst og orientering om ældrerådets arbejde
ved formanden for kommunens ældreråd,
Knud Egon Jensen.
Klokken 11.00:
Oplevelser i mit lange politiske liv.
Mød formanden for Folketinget Mogens Lykketoft.
(Læs mere på bagsiden)
Klokken 12.00:
Frokost med ta-selv-bord
(drikkevarer betaler man selv).
Klokken 13.00 - 14.30:
Fællessang, populært musik og et godt grin…
Mød 3 x Hans.
(Læs mere på bagsiden).
Kaffe:

Serveres i musik-pausen.

Tilmelding
Senest 22. september pr. telefon, i brev
eller på mail til:
•

Erik Knudsen, Skjern, telefon 9735 1767
mail erik.kn@skjern-net.dk

•

Knud Nielsen, Tim, telefon 9733 3371
mail knt@mail.dk

•

Karl Werge, Videbæk, telefon 9717 1472
mail karlwerge@privat.dk

•

Gurli Benedictus Larsen, Ringkøbing, telefon 2364 1250

•

KB Nielsen, Ringkøbing, telefon 9732 3587
mail kbkblene@mail.dk

Specialkost
Har du brug for specialkost
(diabetes, glutenallergi eller
andet), så gør opmærksom
på det ved tilmeldingen.
Betaling
150 kroner per person for
formiddagskaffe, spisning
og eftermiddagskaffe samt
deltagelse i arrangementet.
Opkræves ved indgangen.
Der er muligheder for at bruge teleslynge

