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FUCKR MED DN HJRNE
Jan Hellesøe

FREDAG DEN 10. OKTOBER 2014

VELKOMST .............. Brøggeriets Special

FORRET ....................  Bagt torsk med syltede rødbeder, blomkål og  
sennepsauce, dertil Brøggeriets maltbrød

HOVEDRET .............  Saltet gåsebryst med mast kartoffel, syltede svampe, 
grøntsager, kartoffel og hønsefumé

DESSERT ...................  4 tempererede oste med smørstegt rugbrød, sødt og blødt

SØNDERBORG
SALGS- &
REKLAMEFORENING

PÅ SPISERIET (OVER BRØGGERIET)

Jan Hellesøe har ikke 
overnaturlige evner, men 

en imponerende viden om, 
hvordan man kan manipu-
lere med den menneskelige 
hjerne... 

Kom og få bevist at alt 
hvad han laver på TV 
faktisk kan lade sig gøre 
i virkeligheden og med 
din hjerne.



PROGRAMMET FOR
GENERALFORSAMLINGEN
1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af suppleanter

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

TILMELDING:
Først til mølle tilmelding, så ønsker du at deltage, skal du gøre følgende: 
Tilmeld det ønskede antal personer til arrangementet via www.ssrf.dk, og indbetal beløbet 
svarende til det antal personer, du ønsker at tilmelde:
Broager Sparekasse reg. Nr. 9797 konto nr. 0000405248

Senest tirsdag den 7. oktober 2014 på www.ssrf.dk eller på mail: joan@alott.dk
P.S. skriv en kort bemærkning, hvis I ønsker at sidde sammen.

JAN HELLESØE

FUCKR MED DN HJRNE
L I V E * T O U R

PRAKTISKE OPLYSNINGER
HVOR  .....................................Spiseriet, Rådhustorvet 6, Sønderborg
HVORNÅR  ............................Fredag den 10. oktober 2014 kl. 18.30
TILMELDINGSFRIST .........Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16.00
PRIS  ........................................  kr. 449,- pr. person, inkl. menu og underholdning

ÅRETS GALOCHE 
2014

Årets Galoche fejrer i år 10 
års jubilæum. Igen i år ud-
deler SSR Årets Galoche til 
en person eller virksomhed, 
der har haft evne og vilje til 
at gå nye veje og til at gøre 
det alle andre kun taler om.

Med prisen belønnes ny-
tænkning, mod, kreativitet 
og inspiration.


