
SKYND JER AT MELDE TIL - DER ER BEGRÆNSET ANTAL PLADSER OG DETTE VIL DU IKKE GÅ GLIP AF!

Tilmeldingsfrist: 28. oktober 2019
Ønsker du at deltage, kan du tilmelde dig på: www.ssrf.dk/tilmelding eller på mail: info@ssrf.dk.
Tilmeld det ønskede antal personer til arrangementet, og indbetal beløbet svarende til det antal 
personer, du ønsker at tilmelde til:
Broager Sparekasse reg. nr. 9797 konto nr. 0000405248

Til forret serveres tapas bestående af:
· Marinerede rejer
· Langtidsbagt skinke
· Oliventapenade
· Forskellige oste
· Rugbrødsknækbrød
· Saltet smør
· Lunt brød

Til hovedret serveres i bedste ’Badehotellet’ stil:
·	 Hamburgerryg	med	flødestuvet	spinat,	gulerødder,	bønner,	
	 kartofler,	sennep	og	syltede	rødbeder

Til dessert serveres kaffe og te, samt lidt sødt til ganen.

Lad os vide hvis I ønsker at sidde sammen, eller hvis der 
kosthensyn, der skal tages.
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Hvad 
Generalforsamling, Jens Jacob Tychsen og Galocepris-uddeling

Hvornår
7. november 2019 kl. 18.00

Hvor
Det nyrenoverede Ballebro Badehotel, der slår dørene op 
1. november med nye forpagtere.

Transport
Bustransport er inkluderet i prisen (vi sørger for en lille drink til 
turen).  Skriv en bemærkning, hvis du ønsker at køre med bussen. 
Nærmere info om tidspunkt følger efter tilmelding. 
Foreløbig plan for opsamling: 
- Superbrugsen i Høruphav 
- Sønderborg Ringriderplads
- Busstoppestedet på Aabenraavej ved Dybbølbjerg
- Ragebøl (eller andet sted efter behov)

Pris for medlemmer
475 Kr. 
Inkluderet i prisen er velkomstdrink, menu samt kaffe/te med sødt, 
bustransport samt underholdning af Jens Jacob Tychsen

Kom og hør Jens Jacob Tychsen aka “Hr. Weyse” underholde og 
fortælle om livet bag kulisserne på den folkekære 

serie Badehotellet. Og hvor er det bedre at 
gøre det end i det netop nyrenoverede 

Ballebro Badehotel. Her er der nye 
forpagtere og de vil gøre det bedste 

de har lært, når SSR kommer forbi 
med alle de dejlige, livsnydende 
og glade medlemmer.  Og vi 
sørger for bus til og fra Ballebro.

Vi skal selvfølgelig også have 
uddelt Galocheprisen til en eller 

flere,	der	har	gjort	noget	særligt	for	at	
få Sønderborg på landkortet. 

Bag om badehotellet
Jens Jacob Tychsen tager os med på en forrygende tur bag 
kameraet og fortæller historien bag den folkekære TV2-serie 
Badehotellet, der har taget hele Danmark med storm.

I dette helt nye og eksklusive musikalske foredrag kan vi se masser 
af	fotos,	film	og	sjove	fraklip,	som	med	garanti	bringer	latteren	frem!
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Galochepris, badehotel og Jens Jacob Tychsen alias Hr. Weyse
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