
Invitation
– til Tyrkiet!

Lindén Kommunikation, Jyl landsgade 30, 6400 Sønderborg

w w w. r e k l a m e g a l . d k

Deltag i stor tyrkisk aften
som følges op af rejsetilbud til Istanbul

program

Kl. 18.00 Velkommen
Kl. 18.05 Anne-Marie Vang om Tyrkiet og tyrkerne
Kl. 19.00 Køb en feriebolig i Tyrkiet – Preben Christensen
Kl. 19.30 Middag, Anne-Marie Vang synger og underholder under middagen
Kl. 21.00 Rejsen går til Istanbul med SSR
Kl. 22.00 Farvel og tak

praktiske oplysninger

Hvor: Brøggeriet – Rådhustorvet 6, 6400 Sønderborg
Hvornår: Torsdag den 22. november kl. 18.00 
Tilmeldingsfrist: Mandag den 19. november kl. 10.00
Pris: 300 kr. pr. person, inkl. middag og en tyrkisk øl

tilmelding

Hvis du ønsker at deltage i SSR’s tyrkiske aften, skal du gøre følgende:

Tilmeld det ønskede antal personer til arrangementet via 
www.reklamegal.dk.

Du skal nu indbetale et beløb svarende til det antal personer, du ønsker at tilmelde:
Broager Sparekasse, reg. nr. 9797 konto nr. 0000405248 senest mandag den 
19. september.
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landet

Tyrkiet ligger på grænsen mellem Europa og Asien, og den største by,
Istanbul, deler sig over to kontinenter ved det smukke Bosporusstræde.
Man flyver dertil på blot tre timer.
Tyrkiets landområde dækker over 800.000 kvadratkilometer med en kystlinje,
der strækker sig over mere end 8000 kilometer, med Middelhavet mod syd,
Ægæerhavet mod vest, Marmarahavet mod nordvest og Sortehavet mod nord.
Den tyrkiske natur er meget varierende, her findes alt; Pamukkale, "Bomulds-
slottet" med de varme kilder, Göreme-dalens eventyrlandskab, smukke palme-
strande, sneklædte bjerge, dale, marker, stepper, floder, søer, dæmninger og
300 solskinsdage om året.
Den tyrkiske historie begynder længe før vort årtusinde og har været hjem-
sted for mange forskellige civilisationer. Overalt vidner ruiner og monumen-
ter om disse mægtige kulturer, som var. For eksempel findes to af verdens
syv vidundere i Tyrkiet; Artemistemplet i Efesos og Halikarnassos Mausoleum
i Bodrum. 

fortælleren og sangeren

Anne-Marie Vang er handelsuddannet, klassisk sanger – og healer. I 1993
solgte hun sine ejendele og begav sig til Tyrkiet, hvor hun blev i 6 år. I for-
bindelse med et job på en restaurant begyndte hun at underholde med 
tyrkiske sange. Hun kom i kontakt med andre musikere – sigøjnere og 
tyrkere – og spillede sammen med dem. Hun lavede koncerter i gaderne,
sang sammen med folk, og blev venner med et utal af spændende personlig-
heder, blandt andet Tyrkiets sidste prinsesse. Hun optrådte i tv og radio.
Mødte tyrkiske familier, blev inviteret til deres mærkedage og fik indblik i
deres religiøse ritualer. Siden sin hjemkomst til Danmark har hun blandt 
lavet musikalsk research i Tyrkiet for det tyrkiske kulturministerium.

Anne-Marie Vang har lige udgivet en bogen
”Danske Kvindelige Æventyrere: Langt ude i
verden. På rejse med kvindelige eventyrere”
sammen med en række andre kvinder. I en
anmeldelse fra Politiken hedder det; Anne-
Marie Vang har saft og kraft og en vidunderlig
mangel på beskedenhed. I mange år har denne
blonde danske kvinde levet af at spille guitar
for høj og lav på tyrkiske kroer. Hun formidler
lykkefølelse, venskab og glæde ved Tyrkiet.

ejendomsmægleren

EDC Trøst & Mensel – TYRKIET er de lokale ejen-
domsmæglere med afdelinger i Aabenraa og Rødekro.

EDC Trøst & Mensel – TYRKIET formidler salg af
tyrkiske ferieboliger – lejligheder og villaer – i områ-
det betegnet som den Tyrkiske Riviera, som udgør
Alanya og Antalya-området. 

Firmaet er tildelt tryghedsmærket for udenlandshan-
del af Dansk Ejendomsmæglerforening.
Salget varetages af virksomhedens indehaver statsaut.
ejendomsmægler/valuar Preben Christensen i samar-
bejde med et Tyrkisk ejendomsmæglerkontor beliggen-
de i Alanya.

Hvad ved vi egentlig om Tyrkiet?

stor tyrkisk aften i ssr, som følges op af rejsetilbud til istanbul.

kom torsdag den 22. november og fornem, hør om, smag på og lyt til dette fantastiske land.

Preben Christensen vil indvi os i generelle
forhold ved køb af bolig i Tyrkiet.

maden og menuen

Det tyrkiske køkken regnes for et af verdens bedste. Almindeligvis
nævnt som nummer 3 efter det franske og det kinesiske. Det er et
køkken mellem Øst og Vest – og slår bro mellem Orienten og
vores vestlige madkultur. Derfor dufter det i det tyrkiske køkken:
hvidløg, mynte, sort peber og tørret knust peberfrugt. Menuen
indeholder et utroligt rigt udvalg af retter - supper, en nærmest
uendelig variation af meze (forretter), foruden et væld af kød- og
fiskeretter.  Herefter kan man afrunde måltidet med et par af de
berømte tyrkiske kager og andre søde sager, inden der afsluttes
med en kop tyrkisk kaffe.
Den 22. november sammensætter Brøggeriets køkken en Tyrkisk
buffet med de mest kendte tyrkiske specialiteter – tilberedt med
den vestlige smag for øje, men med orientens tilsætning af smags-
oplevelser som vi normalt ikke bruger i et dansk køkken. 

Brøggeriets buffet

forretter:

abji lámid / kold kartoffelsuppe med citron

duyne Tclorbassi / jævnet oksesuppe med kød og peberfrugt

tscerkez taouk / kogt koldt unghanebryst med krydrede saucer

hovedretter:

chachi kebassi / lammekød på spyd marineret i citron og løg

duyune etive fasulya / lammekølle kogt og stegt med tomater,

safran, bønner mm.

kadine bouton / oksekødsboller med ris kogt og vendt i æg   

og stegt

ris a la turque / safranris

rahalou / grøntsagsragout i tomatsauce

tarator / mandler, hasselnødder vendt i majonæse

desserter:

mabakbi / tyrkisk budding

stegt feta med citrussalat
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