
SINNA MAAGAARD & KURT MOSGAARD

SAMMENHÆNG
OG SAMFUNDSSIND



Vi vil gerne være dine
ambassadører i Viborg byråd

VORE MÆRKESAGER

 • Bidrage til udvikling i Fjends og Viborg Kommune
 • Aktiv opbakning til erhvervslivet, byudvikling og vore børnehaver, skoler 
  og plejehjem, sport og foreninger, mere vægt på sundhed og trivsel 
 • Sammenhængende stisystem
 • Bedre vej til Stoholm
 • Sikker cykelsti fra Daugbjerg til Mønsted og videre langs
  hovedvejen mellem Viborg og Holstebro
 • Trinbræt i Sparkær
 • Flere studiepladser i kommunen og bedre rammer for folkeskolen
  med mulighed for linjefag 
 • En kommune i god udvikling med gode rammer for
  erhvervslivet og meningsfyldte jobs til alle.
 • Bedre information om kommunale tilbud og inddragelse af borgerne
 • Flere og bedre seniorboliger og trygge rammer for dem,
  der har brug for hjælp til egenomsorg
 • Arbejde for at bevare alle liv og sammenhæng mellem alle generationer.



Sinna
Maagaard

Kurt
Mosgaard

• Bopæl i Mønsted – gift med   
 Anette - Har to voksne børn.
• Aktiv i lokalsamfundet og mange 
 bestyrelser, FN-forbundet, formand   
 for Venstre i Viborg kommune, lands-
 formand for Prinsens Livregiments
 Soldaterforening m.fl.
• Oberst og tidligere general,
 foredragsholder, indehaver af 
 ”Mosgaard Fred og Sikkerhed”.
• Tidligere udsendt for Forsvaret,
 Udenrigsministeriet og FN med flere   
 år på Balkan, New York og Afrika.
• Jæger, biavler, skovdrift,
 kajak og skydning.
• Jeg brænder for lokalsamfundet - 
 og grøn omstilling. Jeg ønsker 
 at bidrage til en verden med bedre 
 levevilkår for alle folkeslag.  

• Bopæl Sparkær, boet i Fjends siden 1996
• Mor til to dejlige håndværkere og bor
 sammen med Bent Højrup Jensen.
• Selvstændig erhvervsdrivende gennem 
 20 år, Akupunkturklinik i Stoholm.
• Uddannet Sygeplejerske fra Nyk F.
 sygehus 1995, arbejdet på Viborg   
 sygehus 1996-2001.
• Læst på sygeplejehøjskolen i Århus 
 2001 – 2002.
• Sidder i bestyrelsen hos Praktiserende 
 Akupunktører, med 650 medlemmer.
• Træner for store seniorhold, Sport
 på Tværs i Stoholm og Krop og Kultur
 i Viborg.
• Jeg kan lide at skabe sammenhæng, 
 glæde og mærke at jeg er med til at 
 gøre en forskel. 



Du kan se mere på vore hjemmesider og følge os på facebook. 
Du er også velkommen til at kontakte os per telefon og e-mail, hvis du

har spørgsmål, eller noget vi skal arbejde for eller deltage i.

Sinna
Mønstedskovvej 28

8800 Viborg
Tel. 29 28 58 52

E-mail
sinna.maagaard@gmail.com

Facebook
Sinna Margrethe Maagaard

Med venlig hilsen

Kurt
Flintevej 42, Mønsted

8800 Viborg
Tel. 25 54 64 05

E-mail
k.mosgaard@hotmail.com

Facebook
Kurt Mosgaard

Hvorfor stemme på os?
Vores nærområde skal være synlig i Viborg Byråd.

Vi er engagerede medborgere med rødder i lokalsamfundet,
med visioner og energi til at gøre en forskel for dig,
vores lokalsamfund og borgerne i Viborg Kommune


