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Kære medlemmer 

 

Hvis vi kigger på os selv i spejlet, som jeg ved vi alle har gjort til alle tider, for at styrke os 

selv i troen på, at vi er de bedste sælgere på guds grønne jord, - så synes vi, at vi ser yngre 

ud dag for dag. Skulle vi så være så uheldige, at få kigget på vores dåbsattest, så er det ikke 

helt det samme billede vi får. 

Det gør nu heller ikke så meget, bare vi tror på os selv. 

 

Her i seniorklubben må vi nok også erkende, at gennemsnitsalderen stiger år for år, og det 

bliver vanskeligere, at få flere nye medlemmer, selvom vi i mange år har haft nogle 

fantastiske arrangementer. 

 

Vi i bestyrelsen tror på, at det godt kan lykkes, at få flere medlemmer, men vi ku’ godt 

tænke os at I alle gav en hånd med. 

I kender sikkert mange mennesker, og iblandt dem er der måske et potentielt medlem*, der 

bare venter på en opfordring. 

 

Vi vil derfor gerne honorere dem, der kommer med et emne, som 

bliver til medlem, - med 3 gode flasker rødvin!!! 
 

Husk at fortælle til emnet, at deltagelse i det første dagsarrangement bliver til halv pris! 

 

Der bliver fra hovedforeningen udsendt mails til potentielle medlemmer, så jorden er gødet 

denne vej. I kan gøre en forskel, ved at fortælle om jeres egne (forhåbentlig gode) 

oplevelser. Nævn specielt gerne vores årlige julearrangement, eller måske vores seneste 

Jubilæumstur… 

 

 

Vi ser frem til at høre fra jer. I må gerne ringe, sms’e eller maile til: 

Søren på tlf. 4082 2351, mail: sorenpirmo@gmail.com eller  

Carsten på tlf. 3026 5138, mail: cbboeck@gmail.com. 

 

 

De bedste hilsener 

Bestyrelsen 
 

 

 

PS: Grundet covid19 har vi jo desværre ikke kunnet afholde arrangementer på det 

seneste, men har allerede en masse i støbeskeen, vi venter bare på lysere tider… 

 

*: Det forudsætter et medlemskab af Business Danmark. 


