Fornemt besøg i Ringkøbing-Skjern Kommune
Det er næppe gået mange næser forbi… Regentparret har været forbi!
brikken Vestas indenfor, og
det samme galt møbeldesignﬁrmaet Onecollection.

Dronningen og prinsgemalen blev i hver sin golfvogn kørt fra sted til sted gennem produktionshallen på
Vestas. Foto: Per Brunsgaard.
Af: Karina Skovsgaard Nielsen

Ringkøbing-Skjern Kommune
har været på den anden ende, for klokken 9:00 tirsdag
morgen stævnede Kongeskibet Dannebrog ind til havnekajen i Hvide Sande. Derfra
var der fuldt program for det
royale par i det vestjyske.

Det er præcis 30 år, dronningen sidst besøgte Ringkøbing, nemlig august 1984, så
der har da også været meget
forsømt at indhente.
I Ringkøbing mødte regentparret borgmester Iver Enevoldsen i rådhussalen, hvor
denne bød ofﬁcielt velkommen til kommunen, hvorefter

det gik i kongelig kortege på
hele 110 meter gennem Ringkøbing. Her bød vindmøllefa-

Eftermiddagen hver for sig
Formiddagens program rundedes af med middag på Fjordgården. Derefter blev Dronning
Margrethe og Prinsegemalen
sendt ud på hver sin rute.
Dronningen besøgte som
det første Generator. Her
hørte hun blandt andet om
spillestedets baggrund og
proﬁl, og hun havde fornøjelsen af Teatret Om, vores lokale sangerinde Andrea Oehlenschlæger og af balletskole
og marimbaorkester.
Derefter gik turen til Career Campus, hvor studerende
og nyuddannede kandidater
møder hinanden på tværs af
faglighed og kultur.
Dronningens eftermid-

Karrieredagen 2014

På whiskylageret bød Alex Munck og Lasse Vesterby prins Henrik på
Stauning Whiskys gyldne dråber. Foto: Per Brunsgaard.
dagsprogram afrundedes på
Ringkøbing Museum, hvor
museumsdirektør, Kim Clausen, blandt andet introducerede dronningen til udstillingen »Hvad bunkeren gemte«.
Prins Henrik tilbragte sin
eftermiddag med at besøge

Danmarks Flymuseum i Stauning og med en visit hos Stauning Whisky.
Inden regentparret afsejlede havnen i Hvide Sande,
nåede de i fællesskab at blive
præsenteret for en sandskulptur med royalt monogram.
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Fabrikschef Richard Flansmose ledsagede dronning Margrethe rundt
gennem produktionshallen på Vestas. Foto: Per Brunsgaard.

Johnny Madsen, Knud Møller &
Henrik From i Vostrup Musikhus
Fredag den 26. september kl. 20 indleder Johnny Madsen sin akustiske turne rundt i landet med en udsolgt
koncert i Vostrup Musikhus.
Har man bare en gang oplevet
Madsens akustiske triokoncerter, så ved man, at dette er
den allerbedste måde at komme ind under huden på den
vestjyske rockpoet.
Sammen med guitaristen
Knud Møller og percussionisten Henrik From er Johnny Madsen i efteråret 2014
igen på landevejen – i ’stærkeste startopstilling’.

På deres vej vil de tre herrer servere såvel højdepunkter som skæve øjeblikke i de
neddroslede, men alligevel
højtﬂyvende akustiske versioner af Madsens sange, der
er trioens varemærke. Udover at få serveret musik, er
der mulighed for at få en
spændende buffet fra Bechs
Hotel i Musikhuset inden
koncerten.
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Sjov og ballade i køkkenet

Nr. Vosborg

Middag

Karrieredagen torsdag 18. september
2014 er vejen til en helt ekstraordinær
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eller studenter, som har lyst til at kigge
nærmere på bankverdenen, inden de beslutter sig for, om det er her deres fremtid skal ligge.
Det er også vejen til en dag, hvor du kan
SMAGEP½2INGKJÐBING,ANDBOBANK HVOR
UDFORDRINGER  DYGTIGGÐRELSE  KONKURREN
ce og humor er en del af hverdagen.
Få en udfordring ud over det sædvanlige
og oplev bl.a.:

Karriere

Landbobanken

• ,ANDBOBANKENBAGFACADEN
• Hells Kitchen: Kan du holde hovedet
KOLDTOGMADENVARMIETKÐKKEN
3JOVOGBALLADEIKÐKKENETØ
• Middag på Nr. Vosborg

Klik ind på www.landbobanken.dk/karrieredagen

I den akustiske konstellation leveret i Vostrup Musikhus levnes der
plads til Thyborøn-drengens særdeles underholdende micro-sociologiske iagttagelser fra landets randområder – ofte med inspiration
hentet direkte fra kunstnerens egen udkigspost på Fanø – naturligvis
serveret med et permanent funklende glimt i øjet.
SKJERN-TARM UGEBLAD

Kort sagt: Karrieredagen er en god blanding af faglige input, udfordringer du
IKKE MÐDER I DIN NORMALE HVERDAG  FORkælelse og underholdning - alt sammen
på vores regning. Og derfor er KarriereDAGENFORBEHOLDTDEF½Ø
&ÐLERDU ATDUSKALV¾REENAFDEUDVALGte, skal du tilmelde dig på vores hjemmeside og bl.a. fortælle os hvorfor du skal
være blandt de udvalgte - men skynd
dig, for vi har begrænset antal pladser.
Du kan se et mere detaljeret program på
www.landbobanken.dk/karrieredagen her kan du også se, hvornår vi skal have
din tilmelding - og hvor du skal sende
den hen.

Vi glæder os til at høre fra dig!
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