
Min formidable toastmaster
Alle fotos:

Henning Rossen



De fantastiske indslag indledtes af mine skønne døtre – jeg 
er dybt rørt og dybt taknemmelig, over alt det I, mine 

skønne gæster, havde lavet og forberedt – bedre minder 
kan man ikke ønske sig – Tusinde, tusinde tak!!



”Familiefrelsersang” uddeles





1000 TAK til 
den dejligste familie 
med Frelser-indslag, 
sang af lillesøster og 
tale af mine brødre



Tak og knus til ”penneven”/kollega gennem 32 år



Stor tak og knus 
til mine dejlige 
golfveninder 

(Tina mangler) for 
et genialt indslag



Tak til en sand og trofast ven gennem 32 år



1000 tak til min dejlige ven og kollega for såvel 
toastmasterrollen som den vidunderlig sang, 

hvor jeg næsten svømmede hen!!



STOR tak til alle mine dejlige kollegaer 
for et sjovt indslag, der involverede mange gæster







Mindst 8 indslag blev ikke fotograferet 
– mine dejlige veninder Edith, Bodil, Lissi, ”Gitte”, 

Sonja og Birgitte - 1.000 tak til jer også! 
– se videoindslag og en anden fil med 

Poul Bent og Lindis indslag!
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