
Tjæreborg Industri A/S  29. oktober 2020 
Personale forening  Rasmus Plats 

Musikhuset Esbjerg  Sidste tilmelding & betaling: 
Havnegade 18  14. december 2020 – kl. 12.00 
6700 Esbjerg  www.tji.dk/index.php/info/arrangementer/ 

Christian Fuhlendorff 

Standup og Fuhlen i karryen 

 

Spisning kl. 17.00 (valgfri deltagelse)  

Musikhuset følger reglerne for restauranter, så det er mundbind på indtil man sidder ned. Man må 

gerne komme i hold af 10 og sidde sammen. Vi sidder alle i samme område. 

Alle medlemmer spiser gratis – påhæng kan spise med for 150 kr. (inkl. drikkevarer) 

Menu’en er: Kylling i karry med ris og pappadums – ad libitum 

 

Lørdag den 10. april kl. 19.00 

Dørene til salen åbner 30 minutter inden showstart. 

Standup er gratis for medlemmer og påhæng 

Der er reserveret 100 billetter, først til mølle. Eftertilmelding er mulig hvis der er ledige billetter. 

https://www.mhe.dk/program/christian-fuhlendorff/  

 

Jeg er jo kendt for at være personlig og hudløs ærlig, selvom jeg selvfølgelig krydrer det med lidt 

Fuhlendorff. Alt, jeg siger om min kone, er til gengæld 100 procent rigtigt. Folk må sgu også godt blive lidt 

stødt. Os, der kan lide at blive skubbet lidt til, skal også ha’ komik, og tro mig, der bliver lavet nok af alt det 

andet, der ikke skubber til en skid. På den anden side skal det heller ikke være sådan noget holdnings-

komik, hvor folk sidder og klapper, fordi de bliver bekræftet i deres ihhh så korrekte meninger.  

Prøv og hør, jeg er fra Amager og har en lunken 10.-klasseeksamen – hvad fanden ved jeg om noget?  

For mig er verden en stor joke, og jeg vælger at grine af den for at overleve, for hvis jeg skulle tage det hele 

seriøst, så kunne jeg lige så godt skyde hovedet af mig selv.  

Pis, det lød næsten som et budskab! “Ikke at have et budskab, er også et budskab”. Fuck off! 

 

Husk at blive medlem af vores Facebook side 

”TIPF - Tjæreborg Industri's Personale Forening” 

https://www.facebook.com/groups/352619878780635/  
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