SØNDERBORG
SALGS- &
REKLAMEFORENING

GENERALFORSA
HR. JESSEN
Kære SSR ven!
Det er os en glæde atter at kunne invitere til den altid hyggelige
generalforsamling i Sønderborg Salgs- og Reklameforening.
Vi starter den nye sæson på det nyligt åbnede Hr. Jessen. Hr. Jessen
himself fortæller kort om de tanker som han og Fru Lotte har gjort
sig omkring Sønderborgs nye vinbar, der allerede har stor succes.
Service er i højsædet når de henvender sig til det voksne publikum.
Her bliver vi budt velkommen med et glas bobler og går straks til
generalforsamlingen.

VINSMAGNING
Når vi har været igennem vores korte generalforsamling, så går vi i gang
med en vinsmagning samtidig med at vi får lidt at spise.
Vi skal smage hvor forskelligt den samme drue kan smage afhængigt af, hvor den kommer fra, hvordan den er behandlet osv.

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

GALOCHE
Vi skal som altid have uddelt Galocheprisen til en person eller virksomhed, der har gjort noget særligt for vores område.

HVAD:
SSR generalforsamling 2018

Galochebegrundelsen skrives og fremføres på seriøs, men til gengæld
humoristisk vis af vores allesammens Leif Maibom, der i år er blevet
begunstiget med titlen ”Årets Æresrevykunstner”.
Da prismodtageren er en person med mange talenter – også indenfor
det underholdende – kan vi nok forvente en lille overraskelse i forbindelse med modtagelsen af galochen.
Det er altid spændende at se, hvem der har gjort sig fortjent til den fine
galocheskulptur, æren og 5000 kr.
SPISNING OG HYGGELIGT SAMVÆR
Der er som altid mad med i prisen, men denne gang er der også vin
med hele 8 forskellige smagsprøver. – 4 hvide og 4 røde. Til vinene får vi
henholdsvis forret-tapas og hovedret-tapas i bedste Hr. Jessen-stil.
Pris for det hele er kr. 349,- inkl. velkomstbobler, mad og vinsmagning.
Ekstra drikkevarer er for egen regning.
Vi håber meget at se dig og eventuelle gæster til endnu en hyggelig aften
i SSR regi.
– Og velkommen igen!

HVOR:
Hr. Jessen, Rådhustorvet 8, Sønderborg
HVORNÅR:
Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 18.30
TILMELDINGSFRIST:
Onsdag den 28. september 2018 på www.ssrf.dk eller
på mail: joan@alott.dk
PRIS:
349 kr. – inklusiv velkomstdrink, vinsmagning og tapas

Ønsker du at deltage:
Tilmeld det ønskede antal personer til arrangementet via
www.ssrf.dk, og indbetal beløbet svarende til det antal personer,
du ønsker at tilmelde her:
Broager Sparekasse reg. Nr. 9797 konto nr. 0000405248

