Her på plænen ned til Silkeborg Langsø bliver jubilæumsfesten sidst på måneden.

Fest for alle - med Røde Mor i Silkeborg
I år er 50 år siden åbningen af Langsøhus-kursuscentret i Silkeborg. Det skal
fejres
MJA Netavis 13. maj 2019, 19.00 af Af Jakob Schmidt
SILKEBORG Tirsdag eftermiddag 28. maj inviteres inden for til 50 års
jubilæumsfest på Langsøhus i Silkeborg.
Kursuscentret ejes og drives af fagforeningen 3F, og forstanderen i Silkeborg
Jan Aas Christensen glæder sig sammen med kollegerne til at byde
silkeborgenserne velkommen på Vestre Ringvej.
På dagen rejser Langsøhus det helt store festtelt, og fejringen bliver med
både taler, musikalsk underholdning og god forplejning, lover Jan Aas
Christensen
- Når jeg møder folk i Silkeborg og fortæller, hvad jeg laver, så møder jeg ofte
den, at mange har hørt om Langsøhus. Men samtidig har de aldrig været her
og ved heller ikke rigtigt, hvad Langsøhus. Der er jo en fuldstændig klassisk
situation med den slags steder i byen, hvor man bor. Man kører tit forbi, men i
virkeligheden kender man ikke stedet, siger Jan Aas Christensen.

28 ansatte i Langsøhus
Ikke desto mindre rummer kursuscentret 28 lokale arbejdspladser, og
medarbejderne ser frem til at feste med silkeborgenserne.
- Alle må komme, siger Langsøhus-forstanderen.
- Også vores forbundsformand i 3F, Per Christensen siger, at vi endelig skal
lade Langsøhus være en del af lokalsamfundet i Silkeborg. Og det har han jo
fuldstændig ret i, bemærker Jan Aas Christensen.
Forberedelserne er i gang, og et af punkterne har været planering af
græsplænen, hvor det 550 kvadratmeter store festtelt kommer op.
- Det bliver med gulv og varme i teltet. Til vores 40 års jubilæum var vi 350400 mennesker, og der må også gerne komme mange denne gang, siger Jan
Aas Christensen.

Den originale Røde Mor
Forbundsformand Per Christensen vil holde tale, og kendte navne står for
musikken.
Det gælder bandet Røde Mor - med originalbesætningen bestående af Henrik
Strube, Peter Ingemann, Lars Trier og Troels Trier.
Røde Mor er i øvrigt årgang 1969 ligesom Langsøhus.
Derudover underholder Anne Dorthe Michaelsen samt orkesteret Neighbours
med Helge Engelbrecht og Tommy Rasmussen.
- Vi opstiller to pølsevogne, og der bliver buffet. Man er velkommen til at gå
rundt og se skolen, siger Jan Aas Christensen.

