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Foredragstilbud til LO–medlemmer 
 
 
AOF Syd vil gerne tilbyde LO-medlemmer at kunne købe billetter til vores 
foredrag til en reduceret pris.  
Vi tilbyder følgende foredrag:  
 
Mænd og biler! – Christian Grau – Aabenraa d. 5/3 kl. 19 på 
Folkehjem.  
Mænd har altid været fascineret og optaget af biler. Der opstår en helt 
speciel symbiose mellem en mand og hans bil, og der er mange ting, som 
knytter dem sammen. 
I foredraget fortæller Christian om forholdet mellem mand og bil, og om 
hvad mænd egentlig bruger bilen til. Det handler ikke kun om, hvad mænd 
siger om biler, men i ligeså høj grad, hvad bilen siger om manden. 
Som livsstilsekspert og bilanmelder giver Christian en fagkyndig og 
gennemført indføring i de mange facetter af bildesignets signaler til 
omverdenen. Foredraget handler derfor ikke kun om smag og behag, men 
bygger også psykologiske indsigter om sociale segmenter og typebestemte 
målgrupper. 
Christian forklarer med kærlighed, humor og skarphed relationen mellem 
mand og bil, hvilket hænger sammen med begreberne frihed, ulighed og 
broderskab. 
Der reflekteres over hverdagsemner som god kørestil, børn i bilen og 
"idioten i bilen foran". Sidst men ikke mindst, får deltagerne mulighed for 
at dykke ned i deres eget (og naboens) bilmærke og få sandheden om, hvad 
fx. en sølvgrå Peugeot 407 SW, i carporten, egentlig siger om manden i 
huset. 
Deltagerne får rig mulighed for at nikke genkendende til betragtningerne og 
trække på smilebåndet. Et underholdende og skarpt foredrag - også for dem 
der plejer at køre i passagersædet. 
Normal pris 110 kr. – pris for LO-medlemmer 75 kr. 
 
 
Praktiske oplysninger om tilmelding:  
Hvis du som LO-medlem vil tilmeldes et foredrag, sender du blot en mail til 
Nina Reichmann Clausen på nrc@aofsyd.dk.  
Du er også velkommen til at ringe på telefon 74 62 24 23.  
Du vil så modtage et indbetalingskort.  
 
De angivne priser gælder for LO-medlemmer samt den/de personer 
medlemmet ønsker at tilmelde ud over sig selv. Det vil sige man kan 
tilmelde f.eks. sin partner, ven/veninde, nabo, søster/bror, kollega under sit 
eget navn. Dog max. 4 ud over dig selv.  
 
Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Nina.   
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