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Foredragstilbud til medlemmer af en  
LO - og FTF fagforening.  
 
 
AOF SYD vil gerne tilbyde medlemmer af en LO - og FTF fagforening at 
kunne købe billetter til vores foredrag til en reduceret pris.  
Vi tilbyder følgende foredrag:  
 
 
Debatkaravane 2019 – Jensens ’Jørne! Med Flemming Jensen. 
I Aabenraa d. 26/3 kl. 19:00 på Folkehjem.  
Flemming Jensen vil præsentere os for en god gang 'Højlunds 
Forsamlingshus". Debat fra dengang tonen var sober og fornøjelig, 
budskaber blev leveret ansigt til ansigt, og hvor forskellighed betragtedes 
som en berigelse. Alt sammen tilsat Flemming Jensens humor, skarphed og 
varme. 
Flemming Jensen vil indlede med 20 muntre minutter om politik. Om 
tendenser i tiden, som den ser ud i forbindelse med folketingsvalget. Kort 
sagt det, nogle i dag ville kalde stand-up med speciale nord for livremmen. 
Lattermildhed for folk, der læser aviser. 
Derefter indtager Flemming Jensen rollen som kommenterende ordstyrer, 
når vi møder politikerne Jesper Petersen (S) og Ellen Thrane Nørby (V) 
Her er der mulighed for, at den politiske diskussion kan blive mere specifik 
- og hvor vi kan få lejlighed til at føle de to politikeres holdninger på 
tænderne. 
Efter de indledende runder, vil der være plads til spørgsmål og debat med 
publikum.  
Det hele skulle gerne blive lige så fornøjeligt, skarpt og morsomt, som frisk 
luft jo altid er. 
Normal pris 50 kr.  
For medlemmer af en LO - og FTF fagforening:  GRATIS! 
 
 
Praktiske oplysninger om tilmelding:  
Hvis du er medlemmer af en LO - og FTF fagforening og vil tilmeldes 
foredraget, sender du blot en mail til Nina Reichmann Clausen på 
nrc@aofsyd.dk, hvor du skriver hvilken fagforening, du er medlem af. 
Du er også velkommen til at ringe på telefon 74 62 24 23.  
Hvis du ikke er medlem af en LO - eller FTF fagforening, vil du så modtage 
et indbetalingskort.  
 
De angivne priser gælder for medlemmer af en LO - og FTF fagforening 
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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