HELÅRSSKABELONER
Helårs

Diverse
-

Hvad synes du om at handle i din butik?
Nyt fra bestyrelsen i din butik
Få indflydelse på din butik – vi holder snart generalforsamling
Tak for et godt årsmøde – mød bestyrelsen
Tak for en god generalforsamling – mød bestyrelsen
Banko
Kræmmermarked
By night i din butik
Ses vi til byfesten?
Vi holder blomstermarked
Vil du have en plads i Coops landsråd?

Mad/drikke arrangemener
-

Kom og smag på fredag
Lad os spise sammen!
Vores madfællesskab
Gourmetaften
Kan du lide whiskey? (whiskysmagning)
Rom for enhver smag (romsmagning)
Vil du med til vinaften?
Kom med til ølsmagning
Er du en dygtig vinkender eller ”bare” vinelsker?
Invitation til Danmark taler sammen
Vi tager børnene med i køkkenet
Bliv klogere på kaffe fra hele verden
Madfokus – let og sundt til både store og små

Foredrag og medlemskurser
-

-

Sundhed i supermarkedet – overskud, humør og samvær
Butikken som byens scene
Andelsbevægelsen i Europa – demokrati og smagen af vin
Fra indkøbskurv til tallerken og til skraldespand – er du en
ansvarlig forbruger?
Træf dit valg – det betyder alt for klimaudfordringen
Fra fdb til coop – andelstanken og den nye deleøkonomi
Debat i forsamlingsbrugsen – by i udvikling
Drop emballageforskrækkelsen!
Kom med til redaktionsmøde

SÆSONBESTEMTE SKABELONER
Januar

-

Slå katten af tønden (Fastelavn)

Februar

-

Slå katten af tønden (Fastelavn)

Marts

-

Slå katten af tønden (Fastelavn)
Vi holder forårsmarked

April

-

Vi holder forårsmarked

Maj

-

Kom med til grillaften
Vi holder forårsmarked

Juni

-

Kom med til grillaften
Vær med, når vi fejrer Sankt Hans

Juli

-

Kom med til grillaften

August

-

Kom med til grillaften

September

-

Halloween og græskarudskæring

Oktober

-

Halloween og græskarudskæring

November

-

Pynt butikken med børnenes julesokker
Juletræstænding og besøg af julemanden

December

-

Pynt butikken med børnenes julesokker
Juletræstænding og besøg af julemanden
Champagnesmagning

