Adskillige tusinde borgere
valfartede ud i gaderne, hvor
Gardehusarregimentet eskortere regentparret og borgmesteren rundt i åbent karet gennem byen.

Beskæftigelse

Vil du tjene lidt ekstra?
Personale søges (gerne par eller veninder) til rengøring
af sommerhuse på strækningen fra Hvide Sande til
Thorsminde, primært om lørdagen fra 9.00-16.00.
Kontakt Ina Sommer, tlf. 2460 0448
DanCenter/Danland, Søndervig

KONGELIGT BESØG

Sport

Dronning Margrethe og prins Henrik er på sensommertogtet
med Kongeskibet Dannebrog og besøgte bl.a. Ringkøbing.

www.ulfborgsport.dk

Så er der snart
sæsonstart på

www.ulfborgsport.dk

MOR/FAR/BARN
starter onsdag den 17. september kl. 17.00
Instruktører Doris Vestergaard og Kirsten Filsø
HERRE/FLOORBALL
starter mandag den 22. september kl. 19.45
Instruktør Lisbeth Poulsen
EFFEKT
starter mandag den 20. oktober kl. 18.00
Instruktør Vibeke Hougaard
ALLE ØVRIGE HOLD
er i gang og der er stadig mulighed for at tilmelde sig
Yderligere oplysninger kan ses på www.ulfborgsport.dk
eller kontakt tlf. 2213 2459.
Vel mødt

UBG gymnastik

Sidst dronningen var på ofﬁcielt besøg i Ringkøbing
var for tredive år siden, først
i august 1984.
Præcis klokken ni stævnede Kongeskibet Dannebrog
ind til havnekajen i Hvide
Sande, herefter kørte de til ofﬁcielle modtagelse på Rådhuset i Ringkøbing. Foran Rådhuset overrakte blomsterpigen Sarah McMillan dronningen velkomstbuketten. Direktør i Statsforvaltningen, Helle
Haxgart tog imod og udråbte
et nifoldigt leve for regentparret, inden Ringkøbing-Skjern
Kommunes borgmester, Iver
Enevoldsen, tog over.
I Byrådssalen på Rådhuset
bød borgmesteren dem ofﬁcielt velkommen, præsente-

rede byrådet og overrakte
dem byens gave. Regentparret
skrev i gæstebogen, der i dagens anledning var fremlagt.
Efter borgmesterens velkomsttale trak hele Gardehusarregimentet op foran
Rådhuset med en af de kongelige kareter, for at eskortere regentparret og borgmesteren rundt i byen. Kareten blev trukket af et ﬁ respand samt to forridere, fra
De Kongelige Stalde. Hele
den kongelige kortege målte
i længden 110 meter.
Der blev budt på to ture i karet. Første stop blev på vindmøllefabrikken Vestas, hvor
de hørte og så om ﬁrmaet.
Efter virksomhedsbesøget på Vestas gik turen til

Annoncesponsor:
Det var første gang
Kongeskibet Dannebrog stævnede ind i
havnen i Hvide Sande.

FODBOLD

møbeldesignﬁrmaet Onecollection, hvor ﬁrmaets
grundlægger og adm. direktør Ivan Hansen samt grundlægger og bestyrelses formand Hans Henrik Sørensen forestod modtagelsen af
regentparret.
Efter frokosten på Hotel
Fjordgården, ved eftermiddagens program, delte regentparret sig og fulgte
hvert sit program.
Dronningens separate
program
Dronningen besøgte Spillestedet Generator, hvor hun
hørte om baggrund og proﬁl. Teatret OM opførte et
kort uddrag af forestillingen
»79’ fjorden«. Musikskolens
Marimbaorkester spillede,
lokal sanger Andrea Oehlenschlæger sang. Balletskolens indslag faldt i god
smag hos Dronningen.
Udenfor Career Campus
tog Jesper Juul Sørensen, erhvervsdirektør ved Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og
Len Hagerup Hindbo, souschef samme sted imod Dronning Margrethe. På Career
Campus er der skabt et miljø,
hvor studerende og nyuddannede kandidater bor og mø-

der med hinanden på tværs af
faglighed og kulturer.
Sidste punkt på dronningens eftermiddagsprogram
gjaldt Ringkøbing Museum,
her fortalt bl.a. Hans Ole Jessen kort om museets historie.
Kim Clausen introducerede
udstillingen »Hvad bunkeren gemte« og fortalte historien om fundet, samt viste
Dronningen nogle af de ting,
der var fundet i bunkeren.
Prinsgemalens separate
program
Prins Henrik startede eftermiddagens program med et
besøg på Danmarks Flymuseum i Stauning. Prinsgemalen blev vist rundt i de tre haller, hvor ﬂyene var udstillet.
Der var under rundvisningen
afsat god tid til at besigtige de
mange ﬂy, hvor prins Henrik
adskillige gange gjorde stop.
Prinsgemalen har i ﬂyvevåbnet selv certiﬁkat som pilot.
Sidste stop var hos Stauning
Whisky, her to ejerne Alex
Højrup Munch og Lasse Vesterby imod. Prinsgemalen
ﬁk overrakt en whisky, inden
han ﬁk en fyldig rundvisning. I tøndelageret sluttede
besøget af med smagsprøver.
Regentparret ankom til
Ringkøbing til afslutningen
på dagen i det vestjyske. De
var efter hvert sit program
blevet samlet igen, hvor
Handelsforeningen tog imod
dem. Regentparret blev på
torvet præsenteret for en
sandskulptur udsmykket med
deres eget monogram, Handelsforeningens logo og vægterne.
Borgmester Iver Enevoldsen
afsluttede besøget med en takketale.
Tirsdag aften inden Dannebrog afsejlede havnen i
Hvide Sande holdt regentparret reception på Kongeskibet for indbudte gæster

Ulfborg Stadion U15 DRENGE
lørdag d. 13.9.
kl. 15.00

SHN/Ulfborg - Gudum

Ulfborg Stadion SERIE 3 HERRER
mandag d. 15.9.
kl. 18.15

SHN/Ulfborg - Tim

HOVEDSPONSOR
Fabrikschef Richard
Flansmose ledsagede
Dronning Margrethe
rundt gennem produktionshallen på Vestas.

BOLDSPONSOR
v/ leif Jensen
og John Sahl
Industriarealet 63
6990 Ulfborg
Tlf. 9749 1247
Fax 9749 2660

KAMPSPONSOR
Industriarealet 13 · Tlf. 9749 1800

Box 89 · 6900 Skjern · Tlf. 9735 0211 · Fax 9735 0563
gullander@gullanderskjern.dk · www.torsdags-avisen.com
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Prinsgemalen gjorde
stop ved ﬂere af ﬂyene
under rundvisningen på
ﬂymuseet i Stauning.

I byrådssalen på Rådhuset forestod borgmester Iver
Ude i tøndelageret bød Alex Munck og Lasse Vesterby prins Enevoldsen den ofﬁcielle modtagelse af regentparret og
Henrik på Stauning Whiskys gyldne dråber.
overrakte dem gaver.

