
Film, foredrag & 80´er mad
Mød & oplev 
Jens Blendstrup til

Har du en af  

Jens´ bøger på boghylden,  

er du velkommen til at tage  

den med og få den signeret.

Film, foredrag og 80´er fingermad

Pris 330,- 
Film og foredrag før filmen

Pris 110,- 

Kom til en anderledes og underholdende aften med gode grin, god 
mad, god film, godt selskab - alt i alt en aften godt brugt.

Vi genviser filmen ”Gud taler ud” efter romanen af samme navn af for-
fatteren Jens Blendstrup. Jens vil, inden filmen sætter i gang åbne lidt 
op for sit skæve univers og give en introduktion til romanen og filmen. 
Efter Jens´ introduktion vil I forhåbentlig få en beriget og sjov filmop-
levelse og godt fyldt op af pudsige vingesus fra 80´erne, begiver vi os 
efter filmen, sammen til Gaarden, hvor I trakteres med rigelige mæng-
der 80´er inspireret økologisk minimad eller fingermad om man vil. 
Jens vil, under maden, på sin sædvanlige festlige og humoristiske vis 
åbne op for sit underfundige, humoristiske og lettere vanvittige univers 
og udvide vores horisonter i retninger man ikke anede eksisterede.

Vi anbefaler at 
hvis du er blevet nysgerrig på vores arrangement, men 
ikke kender Jens Blendstrup godt nok, og er i tvivl om 
du vil bruge det meste af en eftermiddag og aften i hans 
selskab, så gå ind og google ham - der findes masser af 
materiale også på YouTube.

Håber vi ses

M A D E N : 
Indbagt mørbrad • Tunmousse på 
ristet rugbrød • Tærte • Pølser 
i svøb • Hasselbagte kartofler 
på pind • grønt m. dip & dyp • 
avokado & rejer salat • 3 korns 
brød • Kiksekage.  
Der kan forkomme mindre  
ændringer i menuen... 

Der kan købes øl, vin, vand, port-
vin og flyversjusser til rimelige 
priser i baren :) 

    Hvad:   Foredrag, film & 80´er finger mad

    Hvor:   Scala Gudhjem og Gaarden, Melsted

    Hvornår:   Den 25. maj kl. 16.30

    Hvor meget:   330,- eller 110,- pr. person


