
MÅ MAN BANKE SIN KONE MED ET 
TREKORNS BRØD?



FORENING
Med mange 
klubber

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Indledning om Nordjylland og brød vits I skal lave jeres unikke egen måde i Rebild Kommune, jeg vil bare fortælle hvordan vi har gjort i Esbjerg og i må meget gerne spørge undervejs



DU KAN BENYTTE DIG AF ALLE KLUBBER

Oplægsholder
Præsentationsnoter
(forening paraply for klubber) Vi har valgt et årligt kontingent på kr. 200,- og så kan der være klubber hvor der skal betales et beløn f.eks madklub – royale træningsklub vil fortælle mere om den enkelte klub i næste dias



KLUBBERNE I MM-
ESBJERG
 Åben Klub og spil

 Petanqueklubben

 Billard Klubben

 Smartphone- & IPad-klubben

 Madklubben 2.0

 Den Royale Træningsklub og Royal 
2.0

 Udflugtsklubben

 Traveklubben/Supportersmm

 Højskoleklubben/Supportersmm

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Sofakartofler: tre slags, dem der aldrig, dem der ikke får meldt sig til, dem der opgiver, derfor god ide ikke at stille krav men være dumme sammen. Sofakartofler bliver ikke gamle og dør ensomme foran TV. Jeg vil fortælle lidt om de enkelte klubber



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi har også supporterklub, men det vil jeg da gerne fortælle om en anden gang, det er ikke den dette møde handler om.



KLUBBER PÅ VEJ
 Frokostklubben

 Skovfitnessklubben

 Ferieklubben

 Aquagymklubben

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Frokostklubben sild og skidne æg til påske osv.Skovfitness skal afprøvesFerieklubben, kan også besøge andre klubber og andre klubber i andre lande, f.eks Irland historie om min ferie og konens sygdom.Aquagym godt for all dårligdom i bevægeapparatetSom i kan se, udvider vi hele tiden 



SURE GAMLE MÆND -
NEJ TAK!

 Det sker

 Livet er for kort

 Hvad er mon grunden

 Plads til alle

 Der skal to til….

 Se muligheder i stedet for problemer. PRØV 
DET!



HUSK AT DER SKAL VÆRE 
PLADS TIL ALT OG ALLE

Ud over det nævnte spiser og fester vi også tit sammen før
eller efter et arrangement og der er altid småkager i skabet til
kaffen.

Det koster selvfølgelig lidt, vi bruger MobilePay!

Det er sjovt at blive gammel – især når man tænker på
hvad alternativet er!

Spørgsmål, så er de nu!!!! 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Var på tjenerskole i aalborg a pro pro tjener



TIL SLUT VAR DER LIGE DEN OM 
TJENEREN
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