
Dobbelt så godt 
Forår 2019

Tøseaften - wellness
Onsdag den 10. april 2019 i DGI Huset i Herning
Vil du opleve wellness og forkælelse - så inviterer vi vores 2for1-kunder til en dejlig 
aften i DGI Huset i Herning, hvor du og en veninde bliver forkælet!   
 
Bliv forkælet med japanske sakura saunatema! Nyd duften af japanske blomster 
på saunaens glohede sten, samtidig med at hudens porer åbnes, og der sættes 
gang i en svedproces. Herefter går turen til dampbadet, hvor saltscrub med honning 
exfolierer huden, så den bliver blød og lækker, og ansigtet bliver forkælet med en 
maske, som fugter og renser huden. En tur i det kolde kar vil få blodet til at rulle og vil 
fuldende din rejse i den japanske zen-kultur. Der afsluttes med forfriskende grøn the 
og stærke wasabinødder. Sayonara! Efter omklædning serverer vi en sandwich og 
sodavand. 

Vi sender en sms til alle piger ultimo marts måned med mere information og p.g.a.  
et begrænset antal pladser, skal du være hurtig. 

Go-Kart i Herning
Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 18.00 - 21.00 
i Herning Go-Kart Center
Kan du li´, at det går stærkt - under sikre forhold? Så skulle du tage med til Herning 
Go-Kart Center, hvor vi kører et ”Formel 1”-løb. Banen er 350 meter og har mange 
udfordrende sving, der kræver både teknik og taktisk kørsel. På den gode langside 
kan hastigheden komme op på 60 km/t. Med op til 10 gokarts på banen ad gangen, 
deltager du i 3 heats á 10 omgange. Et opvarmningsheat, et kvalifikationsheat og et 
finaleheat. Vi sørger for en sandwich og forfriskninger i løbet af aftenen.   

Arrangementet er eksklusivt kun for vores kunder. Har du en ven, som ikke er 
kunde og gerne vil med, så kontakt din rådgiver.  
  
Vi udsender sms sidst i februar måned med mere information, og så skal du være 
hurtig, da der kun er plads til 70 gokart-kørere.

For alle 18-27 årige

Grøn Koncert
18. - 28. juli 2019 
Der afvikles grønne koncerter i 8 byer rundt i Danmark
En billet koster 255 kr. Som 2for1-kunde tilbyder vi dig at betale 100 kr. af billetprisen. 
Du kan allerede nu bestille en billet på www.groenkoncert.dk og maile en kopi  
af kvitteringen til din rådgiver eller post@landbobanken.dk.  
Husk at oplyse dit kontonummer. Så overfører vi 100 kr. til din konto. 

Musikprogrammet bliver offentliggjort i løbet af foråret 2019.

Med forbehold for ændringer

Tlf. 9732 1166  /  landbobanken.dk/2for1


