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JUBILÆUMSMESSE
7. september 2017 kl. 11-16



Reserver plads i bussen -

og se afgangstiderne i kundecentret.

Bustransport til Søborg fra
HJØRRING

AALBORG

RANDERS

THISTED

STRUER

SKIVE

HOLSTEBRO

HERNING

AARHUS

ESBJERG

HORSENS

VEJLE

MIDDELFART

SLAGELSE

SØNDERBORG

HADERSLEV

ODENSE

HILLERØD

Vi fejrer vores 125 års jubilæum med en stor Jubilæumsmesse den 7. september 

2017 fra kl. 11.00 til 16.00 på vores fabrik, Rosenkæret 25-29, i Søborg.

Kom og få en fabriksrundvisning og hils på vores vigtigste leverandører, der 

kommer med både gode tilbud og nyheder.

Fredholm Jazzband underholder dagen igennem og vi byder på god mad og 

drikke.

Sidste frist for tilmelding i dit lokale kundecenter er 15. august 2017.

Vi glæder os til en hyggelig dag i godt selskab med alle vores kunder. 

Det bli'r en fest . . .

Jubilæumsmesse



Rasmus Walter udgav sit fjerde solo-album som solist "Himmelflugt" med 

sange om at give sig tid og være til stede i nuet fremfor at være på udkig efter 

det næste fix. På sine tidligere udgivelser har han kunne fejre guld og han har 

stribevis af radiohits bag sig med titler som Dybt Vand, Endeløst, Knust Glas 

og På en Dag Som i Dag. Der er lagt op til god musikalsk underholdning.

Vi glæder os til at byde Rasmus Walter velkommen.

Rasmus Walter Live



tapet

 

Det sker . . .
Messen åbner kl. 11

Fredholm Jazzband underholder dagen igennem

Vi byder på forfriskninger

Fantastiske tilbud og nyheder

I kommer med det gode humør

Konkurrencer med sjove præmier

Fabriksrundvisning hver 1/2 time

Buffet 11.30 - 15.00

Rasmus Walter Live kl. 13.00

Messen lukker kl. 16.00

  

UDSTILLERE
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