
 
 

Medlemsarrangementer - ses vi? 

 
Bioevent – Broen Esbjerg  
Onsdag den 15. marts 2023 kl. 18:00 – 21:30 
https://lsb.nemtilmeld.dk/646/   
Tilmeldingsfristen er den 14. marts 2023 kl. 12:00 
Din fagforening og Lån & Spar inviterer i biffen. Inviter en  
kollega / ven eller nabo med, og hør hvad vi kan. Benyt 
muligheden til at træne lattermusklerne til en for  
præmiere på en dansk komedie 
 

 
 
Lån & Spar – din økonomiske samarbejdspartner 
Torsdag den 23. marts 2023 kl. 08:30 – 10:00 (online) 
https://lsb.nemtilmeld.dk/648/             Tilmeldingsfristen er den 21. marts 2023 kl. 09:00 
Hvordan får du en bank som samarbejdspartner? 
Hvorfor er du medejer af en bank? 
Hvad kan du opnå i Lån & Spar? 
Hvilke medlemsfordele kan du få? 
og meget mere……… 

 
 
Lån & Spar – din økonomiske samarbejdspartner 
Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 16:30 – 18:30   Lån & Spar Strandbygade 21, 6700 Esbjerg 
https://lsb.nemtilmeld.dk/649/                  Tilmeldingsfristen er den 26. marts 23 kl. 17:00 
Hvordan får du en bank som samarbejdspartner? 
Hvorfor er du medejer af en bank?  
Hvad kan du opnå i Lån & Spar? 
Hvilke medlemsfordele kan du få? 
Hvorfor er vi ikke bare en bank? 
og meget mere……… 
Vi er samtidig vært med sandwich og vand 
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Optimering af boligen og økonomi? 
Onsdag den 10. maj 2023 kl. 16:00 – 18:00                 Tilmeldingsfristen er den 8. maj 2023 
Lån & Spar Strandbygade 21, 6700 Esbjerg 
https://lsb.nemtilmeld.dk/647/   
Hvordan kan boligen optimeres? 
Hvad gør energiforbedringer? 
Hvad kan et energitjek? 
Hvad kan finansieres? 
Hvad skal du være opmærksom på? og meget mere 
 
 
 

Intro til pension (ny på jobmarkedet) 
Torsdag den 8. juni 2023 kl. 15:00 – 17:00                  Tilmeldingsfristen er den 6. juni 2023 
Lån & Spar Strandbygade 21, 6700 Esbjerg 
https://lsb.nemtilmeld.dk/650/   
Hvordan kommer du i gang med at spare op? 
Hvad er vigtigt at huske? 
Hvorfor pension? Denne eftermiddag er primært  
til dig som skal ud på jobmarkedet eller måske slet ikke ved  
nok/noget om pensioner. 
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