
Friis Familien fra Simmelkjær 
Er søskende, født på ”Damgaard” i Simmelkjær. 
Har altid sunget meget, og har nu sammensat et 
sæt af gode, gamle kendte sange.   

Bent Hansen er født i 1948. 

Han er socialdemokrat og 

regionsrådsformand i Region 

Midtjylland.  

Desuden formand for Dan-

ske Regioner, PKA Pension, 

Amgros m.fl. 

 
Foto: Ulla Hilden, Danske Regioner 

Om Bent Hansen: 
Lige siden Bent Hansen i 1981 blev valgt til Viborg Amtsråd har sundhed og 
velfærd været en hjertesag. Både som amtsborgmester ( fra 1990 til 2007 ),  
regionsrådsformand og formand for Danske Regioner (2007-) har Bent Hansen 
arbejdet for mere lighed på sundhedsområdet og for bedre hjælp til alvorligt 
syge. De seneste år har indsatsen kastet en række resultater af sig – kræftpak-
ker, hjertepakker, handlingsplan for psykiatrien – for at nævne nogle. 

Ældrerådenes Dag  
2. oktober i Højmark Hallen  

 
Arrangeret af Ringkøbing–Skjern Kommunes Ældreråd 

Mød regionsformand  

Bent Hansen 
Foto: Ulla Hilden, Danske Regioner 

Hvad sker der med 

vores sygehuse, når 

det nye sygehus i 

Gødstrup står klar? 

Bent Hansen giver 

svaret.  

Du kan også høre 

om ældrerådets  

arbejde. Der er  

frokost og god  

underholdning.  

Så husk at sætte kryds i kalenderen 2. oktober 2014  

Vi starter allerede kl. 9.30   



Ældrerådenes Dag 
Torsdag 2. oktober kl. 09.30 til 15.00 

 

Sådan ser programmet ud: 

  

Klokken 9.30: 
 Hygge og samvær – kaffe og rundstykker. 
 Velkomst og orientering om ældrerådets arbejde 
 ved formanden for kommunens ældreråd, 
 Knud Egon Jensen. 
 

Klokken 10.00: 
 Hvad sker der med Herning Sygehus, Holstebro Sygehus  
 og Skejby, når det nye supersygehus i Gødstrup står klar? 
 Mød regionsformand Bent Hansen. 
 (Læs mere på bagsiden) 
 
Klokken 11.00: 
 Vi møder den nye socialudvalgsformand Karsten Sørensen. 
 
Klokken 12.00: 
 Frokost med ta-selv-bord (drikkevarer betaler man selv). 
 
Klokken 13.00 
 Orientering ved medarbejder fra Sundhedscenter Vest. 
 
13.20 – 15.00: 
 Gode, gamle og kendte sange Mød Friis Familien  
 fra Simmelkjær. (Læs mere på bagsiden). 

 

Tak for i dag – selvfølgelig som afslutning kaffe og æblekage. 

  

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

Tilmelding 
 
Senest fredag 26. september pr. telefon, i brev 
eller på mail til: 
 
• Elly K. Kjærgaard, Skjern, telefon 9735 1147/mobil: 6174 0447 

mail krelly@skjern-net.dk 
 
• Aase M. Bindesbøl, Tarm, telefon 9737 1221/mobil 2089 8037  

mail aaseb@turbopost.dk 
 

• Margit Madsen, Spjald, telefon 4276 5044 
mail margit-madsen@privat.dk 

 
• Bente Hansen, Hvide Sande, telefon 2692 6093 

mail livadia@pc.dk  
 
• KB Nielsen, Ringkøbing, telefon 9732 3587/mobil 2330 9587 

mail kbkblene@mail.dk 


