
 

Seniortræf: Københavns Firmasport vil præsentere seniorer 

på vej ud af arbejdsmarkedet for mulighederne for fællesskab 

i foreningen 🙌 

Københavns Firmasport inviterer i starten af det nye år 30 storkøbenhavnske seniorklubber, som er associeret til 

foreningen, til et event, der står i motionens, nostalgiens og samværets tegn.
 

Til seniortræffet er der tre aktive workshops om henholdsvis "Kaptajn Jespersens stavgymnastik", "Groove dance" 

og "SMART Training" samt et foredrag under frokosten om Kaj Normann Andersens viser – og selvfølgelig 

fællessang.
 

"Vi håber først og fremmest, at deltagerne får en hyggelig dag med samvær, motion og sangglæde i højsædet. 

Men vores mål er at vise vores forening og tilbud frem for særligt den målgruppe, der er på vej ud af 

arbejdsmarkedet og præsentere dem for mulighederne for fællesskab i vores firmaidrætsforening – også når de 

er gået på pension," siger Anne Dehn, kasserer i Københavns Firmasport.
 

Vi håber, at gode historier og initiativer, som det her fra Københavns Firmasport, kan være med til at inspirere 

arbejdet i din forening. Hvis du også har en god historie fra din forening, som du gerne vil dele med andre 

foreninger i Foreningsservice, så skriv til kommunikationskonsulent Thomas Landtved-Holm på 

tlh@firmaidraet.dk.
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Husk at tilmeld dig vores webinar eller kursus, hvis du vil 

være endnu bedre på Facebook 👌 

Webinar om "Det gode indhold" på Facebook
 

Vi afholder webinar torsdag d. 15. december 2022 kl. 17.00 til kl. 18.00, hvor vi dykker ned i det gode indhold på 

Facebook. Hvad er et godt opslag på Facebook, og hvordan fastholder du dine følgeres interesse?
 

 

Kurser i Facebook-annoncering
 

Vi afholder kursus i Facebook-annoncering både onsdag d. 18. januar 2023 i Aarhus og tirsdag d. 24. januar 2023 

i Køge.
 

Boost/annoncering på Facebook er et rigtig godt redskab til at komme ud med din forenings tilbud og budskaber – 

både til din medlemmer og potentielle nye medlemmer. På dette kursus lærer du blandt andet at sætte et boost op 

(geografi, målgrupper, interesser mm.), og hvornår det giver (bedst) mening at booste et opslag.
 

 

  



 

Early Bird-rabat på Kollegagolf 2023 🏌️♂️⛳ 

Vi har skåret 200,- af prisen for tilmeldingen til næste års Kollegagolf-turnering – for dem, der er hurtige til at slå 

til. En tidlig julegave. Early Bird-rabatten gælder nemlig kun til og med 31. december 2022.
 

Del derfor meget gerne det gode Kollegagolf-tilbud med jeres medlemmer og foreningsvenner.
 

 

  

  

https://www.facebook.com/groups/415402258561194/ 
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