
”Jeg bor i en lille by – i et lille land, og her er vi vant til, 
at småt – det er nok godt, men jeg har altid drømt om at 
komme ud at se og opleve noget af det mest storslåede, 
som verden har at byde på. Alt det, der begejstrer og im-
ponerer os. Alt det der er størst”

Sådan lyder ordene fra Peter Ingemann i introduktionen 
til Størst - TV2’s populære serie af rejseprogrammer, der 
netop har bragt Peter Ingemann og de mange seere af 
serien vidt omkring i hele verden til de største og mest 
fascinerende steder og ting…

Selve programserien Størst gik allerede fra starten sin 
sejrsgang på skærmen med fl otte seertal og har e� er-
følgende modtaget nogle af de højeste karakterer for en 
livsstilsprogramserie nogensinde.

VIL DU MED TIL
FOREDRAGET?
Invitationen gælder alle ansatte i  virksomheder 
der er medlem af Ølgod Handel og Erhverv

GENERELT
Dato:  Onsdag den 24. april 2019
Sted:  Ølgod Hallerne

PROGRAM
Kl 18.00:  Mulighed for erhvervsmiddag
Kl 19.00:  Foredrag

MEDLEMSPRIS
Foredrag:  160 kr. ex moms
Middag:  120 kr. ex moms

TILMELDING
Via:   www.bit.ly/april2019

STØRST Foredrag med 
Peter Ingemann

Arrangør:



”Jeg bor i en lille by – i et lille land, og her er vi vant til, 
at småt – det er nok godt, men jeg har altid drømt om at 
komme ud at se og opleve noget af det mest storslåede, 
som verden har at byde på. Alt det, der begejstrer og im-
ponerer os. Alt det der er størst”

Sådan lyder ordene fra Peter Ingemann i introduktionen 
til Størst - TV2’s populære serie af rejseprogrammer, der 
netop har bragt Peter Ingemann og de mange seere af 
serien vidt omkring i hele verden til de største og mest 
fascinerende steder og ting…

Selve programserien Størst gik allerede fra starten sin 
sejrsgang på skærmen med fl otte seertal og har e� er-
følgende modtaget nogle af de højeste karakterer for en 
livsstilsprogramserie nogensinde.

PERSONALE-
ARRANGEMENT
Vil du med?

GENERELT
Dato:  Onsdag den 24. april 2019
Sted:  Ølgod Hallerne
Tidspunkt: 18.00 - 21.00

PROGRAM
Kl 18.00:  Mulighed for erhvervsmiddag
Kl 19.00:  Foredrag

STØRST Foredrag med 
Peter Ingemann

Arrangør:



”Jeg bor i en lille by – i et lille land, og her er vi vant til, 
at småt – det er nok godt, men jeg har altid drømt om at 
komme ud at se og opleve noget af det mest storslåede, 
som verden har at byde på. Alt det, der begejstrer og im-
ponerer os. Alt det der er størst”

Sådan lyder ordene fra Peter Ingemann i introduktionen 
til Størst - TV2’s populære serie af rejseprogrammer, der 
netop har bragt Peter Ingemann og de mange seere af 
serien vidt omkring i hele verden til de største og mest 
fascinerende steder og ting…

Selve programserien Størst gik allerede fra starten sin 
sejrsgang på skærmen med fl otte seertal og har e� er-
følgende modtaget nogle af de højeste karakterer for en 
livsstilsprogramserie nogensinde.

PERSONALE-
ARRANGEMENT
Vil du med?

GENERELT
Dato:  Onsdag den 24. april 2019
Sted:  Ølgod Hallerne
Tidspunkt: 19.00 - 21.00

STØRST Foredrag med 
Peter Ingemann

Arrangør:



TILMELD DIG HER
Skriv dig på listen hvis du gerne vil med.

STØRST Personalearrangement den 24. april
Foredrag med Peter Ingemann

TIL DEN ANSVARLIGE FOR TILMELDINGER
Tilmelding skal foregå via linket: www.bit.ly/april2019
Senest fredag den 18. april kl 12.00

Fulde navn Afdeling Medarbejder nr.


