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Tekstskabeloner til Facebook 

Tekst til Facebook-opslag 

Dyrk sammenholdet og bevægelsen i X-købing Firmaidræt igen         

Yes! Nu kan du (endelig) dyrke bevægelsen, glæden og sammenholdet sammen med os igen                

Vi har savnet dig – og vi glæder os enormt meget til at åbne døren for dig, dine kolleger og dine 
motionskammerater! 

Og du kan trygt melde dig på banen og (gen)opdage din yndlingsaktivitet hos os. 
Vores frivillige ildsjæle har nemlig knoklet benhårdt for at tilpasse sæsonens aktiviteter efter alle 
myndighedernes retningslinjer – så du trygt kan dyrke sammenholdet og bevægelsen i vores 
forening.  

Vi åbner sæsonen med disse aktiviteter: 

👉 *Indsæt aktivitet 1* 

👉 *Indsæt aktivitet 2* 

👉 *Indsæt aktivitet 3* 

👉 *Indsæt aktivitet 4* 

👉 … 

Hold dig opdateret om vores aktiviteter her på Facebook – og på vores hjemmeside 
www.Xkøbingfirmaidraet.dk  

Har du spørgsmål til vores genåbning? Så kontakt os endelig. 
Vi vil så gerne høre fra dig – og se dig i foreningen igen til meget mere sjov bevægelse. 

Skriv til os i kommentarfeltet     , eller kontakt *navn på kontaktperson, telefonnummer, e-
mailadresse*. 

Ses vi til meget mere bevægelse, sammenhold og aktivitet i X-købing Firmaidræt snart? 

Det håber vi         

#DyrkSammenholdet 
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Tekst til Facebook-annonce:  

 

Dyrk motion og sammenholdet i XX-købing Firmaidræt         

Savner du at dyrke din yndlingsaktivitet? Mangler du et aktivt, sjovt fællesskab? Vil du gerne i gang 

med en (ny) idræt?  

Så meld dig på banen i din lokale firmaidrætsforening, X-købing Firmaidræt! Nu åbner vi nemlig 

dørene igen – og byder dig, dine kolleger og dine motionskammerater velkommen! 

Vores frivillige ildsjæle har knoklet benhårdt for at tilpasse sæsonens aktiviteter efter alle 

myndighedernes retningslinjer – så du kan trygt dyrke sammenholdet og bevægelsen sammen med 

os i foreningen. 

Dyrk disse aktiviteter hos os: 

👉 *Indsæt aktivitet 1* 

👉 *Indsæt aktivitet 2* 

👉 *Indsæt aktivitet 3* 

👉 *Indsæt aktivitet 4* 

👉 … 

Meld dig på banen, og læs alt om aktiviteterne, på www.Xkøbingfirmaidraet.dk, hvor vi holder dig 

opdateret om vores aktuelle aktivitetstilbud. 

Pst! Drømmer du om at dyrke andre aktiviteter? Eller har du spørgsmål til os? Så vil vi meget gerne 

høre fra dig – vi er klar til at hjælpe dig godt i gang med at dyrke motion på en sjov måde. 

Kontakt: *navn på kontaktperson, telefonnummer, e-mailadresse*. 

Ses vi til meget mere bevægelse, sammenhold og aktivitet i X-købing Firmaidræt snart? 

Det håber vi         

 

http://www.xkøbingfirmaidraet.dk/

