
Spis, fest og bliv glad til årets BRAG af en 
VIP  julefrokost på det gamle Spies hotel  

 
 
 
Til årets julefrokost vil der være ALT hvad (jule)hjertet kan begære!  
Overdådig julebuffet og salatbar, god underholdning og fri bar med øl , vin  og 
vand. Fra kl. 21.00 fri bar ad libitum (spiritus) 
 
Kom og mød John og Aage der vil være aftenens værter, og spil med på Simons 
Roulette Casino, med mulighed for at vinde en af aftenens flotte præmier. 
Der er sørget for liveband i festsalen og DJ i natklubben – alt sammen 
sammensat i rejsekongens ånd i hans egne rammer  på hotel Richmond. 

 
Du tilmelder dig til Simon´s Sidste julefrokost ved at henvende dig på 
tillidsmandskontoret mandage og tirsdage (på B2 mellem kl. 10.30 og 12.00. På 
K42 mellem kl. 13.00 og 17.00) Her kan du vælge din siddeplads og modtager et 
boardingpas, som vil være din adgangsbillet til festen. 

Af kuvertprisen på 1000 kr. er der en egenbetaling på 150 kr. for medlemmer 
af de faglige klubber for 3F og RBF, som vil blive trukket over lønnen.  
(Ved udeblivelse uden afbud, trækkes 1000 kr. af lønnen d. 1/1 2019) 

 

For funktionærer er prisen 1000 kr. som betales ved tilmeldíng. 

Hotel Richmond 

Vester Farimagsgade 33 

Fredag d. 16/11 kl. 18.00 
(Sidste tilmelding d 30/10) 

Fredag d. 23/11 kl. 18.00 
(Sidste tilmelding d 6/11) 



Trænger du til et hvil og lidt spænding, så gå i Casino baren 
hvor du kan nyde Simons julebryg, mens du spiller om flotte 
præmier på Simons Roulette med jetoner du får gratis. 

For at skabe en perfekt aften i Simons ånd, har 
festudvalget i år arrangeret nogle tilkøb så du får 
mulighed for at fyre den max. af. Leje af 
hotelværelse med morgenmad på hotel Richmond, 
eller ankom som V.I.P og bliv blitzet når du stiger 
ud af en LIMOUSINE på den røde løber. 

Festudvalget i Gategourmet, inviterer dig i år på en uforglemmelig aften i 
Rejsekongen Simon Spies ånd. Forkæl dig selv og bliv V.I.P. for en aften ved at 
tilmelde dig til Simon`s sidste julefrokost som afholdes fredag 16/11 og fredag 23/11 
på Hotel Richmond. 
 

Du får god underholdning, når de 2 komikere JOHN og ÅGE fyrer deres show af, 
mens vi nyder en dejlig julebuffet, som serveres ved bordene og øl, vin og vand flyder 
i stride strømme ad libitum. 
 

Efter julemad og show serveres kaffe og the, ris á la mande, chokoladekage og 
ostebord m/kiks og druer. 
 

Når bunden er lagt og stemningen i top, er det tid til hip-hop og spilop. Besøg Simons 
natklub med live DJ som spiller de nyeste hits i et langt mix og få hele flasker spiritus 
serveret ved dit bord, mens du tjekker storskærmen ud for at se, om du måske skal 
ind i koncertsalen og danse til enten "AL NIGHT LONG" eller THE LATE SHOW, 
som spiller fed dance musik LIVE. 

Lyder det som sød julemusik i dine hørebøffer, så læs med glæde resten af denne 
folder, og bliv klædt på til  SIMONS SIDSTE JULEFROKOST,  et BRAG af en 
fest i vente. 

God Jul, hilsen Festudvalget 

VELKOMMEN TIL JULEFROKOST 2018 

PÅ HOTEL RICHMOND 



 

kl. 18.00       Ankomst til Hotel Richmond. Garderobe & seating. 
 

kl. 18.10        Festudvalg og tillidsmænd (ledelsen) åbner jule          
       frokosten. 
 

kl. 18.20        John og Aage byder velkommen. 
 

kl. 18.30        Simon Spies vender sig i graven med en velkomst  
       og en SKÅL. 
 

kl. 18.40        Forretter serveres på bordene. 
 

kl. 19.00        John og Aage LIVE. 
 

kl. 19.20        Den store Julebuffet og salatbar er anrettet. 
 

kl. 20.30       Ris a` la mande, kaffe og the, Cognac og Baileys  
                samt ostebord. 
 

kl. 20.30       Simons Roulette Casino åbner. 
 

kl. 21.00        LIVE BAND (part 1)   The Late Show (16/11) All  
                Night Long (23/11) 

 

kl. 21.00        Simons natklub åbner frem til kl. 02.00 med   
       LIVE DJ.  
 

kl. 21.30        Spiritus ad libitum (hele flasker) serveres ved  
       bordene. 
kl. 22.15         LIVE BAND (part 2) 

 

kl. 23.30        LIVE BAND (part 3) 

 

kl. 02.00       Tak for i aften. 

SIMONS SIDSTE JULEFROKOST 
2018 

AFTENENS PROGRAM 



Simon Spies viste allerede som knægt en udpræget sans for forretninger 
bl.a. solgte han chokolade ved den lokale biograf i Helsingør. Devisen var at 
gemme halvdelen af de tjente penge, mens den anden halvdel kunne 
spenderes eller senere investeres. Spies havde forretningstalent, men han var 
også udmærket med en knivskarp hjerne. Efter universitetet kunne han 
skrive cand.polit og cand.psych på visitkortet – selvfølgelig med 
topkarakterer i begge fag. 
 

Tre år som rejseleder ved de Forenede Rejsebureauer gav ham en værdifuld 
indsigt i rejsebranchens styrker og svagheder – og ikke mindst øjne for 
uudforskede markedsandele. Det var drivkraften, der fik ham til at 
grundlægge Spies Rejser i 1956 –  en succesfuld dansk erhvervshistorie med 
sine billige flyrejser, sine grisefester og stædig insisteren på højt humør og, 
at de rejsende skulle have det sjovt. 
 

Formand Spies behøvede ikke være på stoffer for at vække opsigt. Hele hans 
fremtoning med det buskede Karl Marx-skæg, hans leopardskindssko og 
stokken vakte opsigt, og det samme gjorde det evige følgeskab af tre 
purunge skønheder: Morgenbolledamerne. Et navn pigerne fik, fordi Spies 
hver morgen forlangte friskbagte boller på bordet, men selvfølgelig ydede 
pigerne også andre tjenester.  
 

Direkte skandale vakte det, da Simon Spies efter gallapremieren på en 
pornofilm gik med til efterfesten, og havde omgang med filmens to 
kvindelige hovedrolleindehavere i al offentlighed: Selvfølgelig var det 
forsidestof. Spies kunne ikke være monogam! Men Spies forstod også at 
vinde den danske befolknings sympati. 
 

Der er mange historier om milliardæren Simon Spies. En af dem er, at han i 
det Kongelige Teater havde betalt for en siddeplads til sin stok. I 
virkeligheden var stolen ved siden af ham ledig, men Spies benægtede ikke 
den første udlægning - den passede jo godt til hans selvforståelse og 
ekstravagante livsstil. 
 

Da Spies døde i 1984 mistede Danmark en af sine mest fascinerende og 
farverige personligheder – en provokatør med en knivskarp sans for gode 
forretninger. Hurra for eneren Simon Spies! 

SIMON SPIES 

1921—1984 



Simon ville i 2016 være blevet 95 år hvis han 
havde levet, vi har lavet en lille video med 
store Simon Spies øjeblikke.  

The Late Show står for musikken d. 16/11. The 
Late Show leverer en opfindsom og frisk blanding 
af hits fra de danske 80’ere, de bedste 
dansenumre fra 60’erne, svedig 70’er-funk og 
fortolkninger af de største pop- og rocknumre fra 
udlandet. Sååå puds danseskoene.  

All Night Long står for musikken d. 23/11. All 
Night Long spiller et mix af de kendte 
popklassikere og nutidens største superhits. Alle i 
firmaet får lyst til at danse og skråle med når All 
Night Long med fuld knald på trykker de største 
hits ud over scenekanten. 

Simons Natklub - Dans til de sidste nye store hits, 
hvor vores live DJ sørger for at musikken flyder i 
et langt mix. Simons natklub er ment som et 
alternativ til livebandet og for de yngre 
julefrokost deltagere. DJ'en går på kl. 21.30 og 
frem til vi lukker.  

Mød John og Aage som aftenens værter til 
årets julefrokost. Morsom, skæv og 
utraditionel underholdning, med små 
indslag til aftenen hvor John gør indtryk på 
det modsatte køn ved at være ham selv og 
bruge seler i underbukserne.. 

SIMONS SIDSTE JULEFROKOST 
2018 

UNDERHOLDNING 



VED ANKOMST: 
Velkomstdrink  
 

SERVERES PÅ BORDENE: 
Simons julesild med smagen af ægte julesild, hvide sild -  Karry sild - 
Æg & rejer med dild og mayonnaise - Knasende sprøde fiskefilet 
med hjemmerørt remulade. 
 

PÅ DEN STORE BUFFET: 
Varm røget laks med marinerede urter - Flæskesteg med rødkål, 
brunede kartofler og sauce - Æbleflæsk - Lun leverpostej m/
champignon & bacon - Andesteg med svesker og æbler - Glaseret 
skinke m/grønlangkål - Roastbeef m. høvlet peberrod og remoulade 
- Hønsesalat m. asparges. 
 

SALATER: 
Pastasalat med karry og ananas - Tomatsalat - Broccolisalat - 
Pluksalat samt dressing - Div. grønsager, skåret frugter, skårede 
salatblade og dressinger. 
 

DESSERTER: 
Div. oste samt druer og div. Kiks - Ris á la mande med lun 
kirsebærsauce - Chokoladekage med div. syltede bær og creme 

Kaffe, Te & Avec 
 

Såfremt nogle lider af allergi, eller skal have speciel mad, 
skal de gøre opmærksom på det ved tilmeldingen.  
 

FRI BLØD BAR INKLUDERER: 
Fri fadøl under hele arrangementet med Simons egen Julebryg (øl 
specielt dedikeret til Simon), Classic & Pilsner, Fri hvidvin & rødvin 
under hele arrangementet,Fri sodavand under hele arrangementet 
Coca Cola, Cola Zero, Sprite, Danskvand, Tonic & Lemon, Isvand 
 

DRINKSPAKKERNE: 
Vælg mellem: 

Gordons Gin, Smirnoff Vodka, Balentine Whiskey, Captain Morgan 
eller Havana Rom 

(to valgfrie flasker 0,75 liter per 10 deltagere inkl. 10 energi drik, og 
sodavand/juice ad-libitum som serveres i kander  

SIMONS SIDSTE JULEFROKOST 
2018 

AFTENENS MENU 



          
Skal du være med til at gøre Årets Julefrokost til en 
uforglemmelig aften? 

Du vil blive behandlet som V.I.P. og modtage et boardingpas 
som adgangsbillet. 
Boardingpas kan afhentes på tillidsmandskontoret. Samtidig 
vælger du siddeplads. 
 

BOARDINGPAS OG BORDBESTILLING. 
 

B2     Hver mandag og tirsdag kl. 10.30 - 12.00 på 
tillidsmandskontoret. 
 

K42   Hver mandag og tirsdag kl. 13.00 - 17.00 på 
tillidsmandskontoret 
 

Sidste frist for tilmelding til julefrokosten fredag 16/11 = 
tirsdag 30/10 
 

Sidste frist for tilmelding til julefrokosten fredag 23/11 = 
tirsdag 6/11 

 

DELTAGERPRIS OG BETALING 

 

RBF medlemspris = 150 kr.  som trækkes over lønnen. 
3 F   medlemspris  = 150 kr.  som trækkes over lønnen.  
FUNKTIONÆR  =  1.000 kr. som betales ved tilmelding. 
(ved udeblivelse uden afbud betales hele kuvertprisen = 1.000 
kr.) 

 

Afbud:  
Elvira Eggertsen  3F. : tlf.  28 49 53 76 
 

Pia Sudsgaard  RBF.:   tlf.  22 27 57 12 

               
                               INGEN AFKRYDSNING  INGEN KØ 

SIMONS SIDSTE JULEFROKOST 
2018 

TILMELDING OG BETALING 



En god nattesøvn på hotel Richmond    
Værelse inkl. Morgenmad: 
Enkeltværelse 850 kr. 
Dobbeltværelse 1000 kr. 
Navn, afdeling og mobilnr.: 

Overnat standsmæssigt   

Ønsker du tilkøb til julefrokosten, afleveres din bestilling på 
tillidsmandskontoret. Påfør dato for den fest du deltager i.                          
Bestilling af servicetilkøb betales senest 14 dage før afvikling. 

SERVICE TILKØB TIL 

SIMONS SIDSTE JULEFROKOST 2018 

  

1 times kørsel inkl. Champagne 

(Pris ca. 1600 - 2000 kr. for 8 personer) 
Bestil et sæde i limousinen. 
(Pris ca. 200—250 kr. pr. person) 
Navn, afdeling og mobilnr.: 

Ankom standsmæssigt i limousine 

 

 

SIMONS BERØMTE CITATER 

”Jeg ønsker mig en globus i fødselsdagsgave - i naturlig størelse” 

”Guldkæden om min hals er faktisk en glorie, men jeg kan ikke rigtigt få 
den til at blive hængende over mit hoved” 

”Det kan godt være, at man ikke kan købe kærlighed for penge - men man 
kan købe noget, der ligner til forveksling” 

”Det er nu engang mere romantisk at være en kendt mangemillionær, end 
et gammelt svin” 

”Jeg tjener kun 11 kroner per rejse jeg sælger, men det bliver jo også til 
en del, når jeg sælger en million rejser om året” 

”Hvor mange biler jeg har ? Skal jeg regne Volvoerne med ?” 

”Jeg plejer at sige at hvis folk ikke befinder sig godt her hos os, så må der 
være noget i vejen med dem” 


