
STØTTEFEST I LAS VEGAS  

LØRDAG D. 2 JUNI 2012 
Festen starter kl. 17 med velkomst og småhygge og vi 

spiser kl. 18 til den fineste taffelmusik. 
 

MINDST 2 FEDE BANDS SPILLER DEREFTER OP: 
 

ADDIS ABABA: 
Tag reggae, arabisk musik, strittende blæsere, insisterende trommer og  

10 spilleglade og super dygtige århusianske drenge, og du har det uforlignelige ADDIS 
ABABA.  

De spiller svedig, dansefremprovokerende østafrikansk storbysalonmusik med en skæv twist.  
Der er fuld fart over feltet fra første tone, så benene uundgåeligt begynder at danse, smilet 

at springe frem og en altfavnende livsglæde breder sig.  
Få evt. en lille smagsprøve på youtube :”addis ababa Århus” 

 
THE SURFERINOS: 

Voks dit surfbræt, smør dig ind i kokosolie, tag de lange shorts og en cool attitude på  
og kom til SURF koncert. Surf musik er sjovt, cool og får dig til at danse ned af de store 

bølger med vinden i håret. Med rødder i amerikansk musik og lån fra surfens mekka Hawaii er 
der garanteret masser af god stemning. Youtube : ”The Surferinos live på Pind’s café” 

 
Tilbring også aftenen med en masse dejlige, kærlige og festglade mennesker  

Drikkevarer kan købes i baren 
 

Fest med musik OG mad koster 150,- 
Fest efter maden (kl. ca. 20) koster 120,- 

 
Vi vil meget gerne høre fra dig om du kommer, så giv venligst en tilbagemelding senest d. 

20 maj på: taramagillhansen@gmail.com eller lasseohansen@gmail.com eller 
mettelotus@gmail.com 

eller på tlf. 24415593/51946520/21793526. 
 

Grunden til støttekoncerten er: 
I det sydlige Senegal findes den lille 
landsby Abene, hvor Lasse i vinters i 
samarbejde med Mette fik startet en 
tandklinik. Tara besøgte landsbyens fælles 
grønsagshave, hvor kvinderne knokler 
dagen lang, så de har noget at leve af. 
Tara hjalp til i haven og fandt hurtigt ud af 
hvor stort et arbejde det var, og at 
hegnet, der skulle holde køer og andre dyr 
ude, var for primitivt. Derudover manglede 



kvinderne et system som kunne få vandet op fra den 10 meter dybe brønd og ud på det 10 
000m2 område. Det er et kæmpe arbejde. Derfor er vi nu ved at samle ind til at få bygget 
et ordentligt hegn og en vandpumpe, som kan sørge for at der kommer nok vand til 
grønsagerne og dermed mere gang i produktionen. Området er et fælles område som er 
givet til landsbyens kvinder i fællesskab, derfor vil projektet gavne mange familier i mange år 
fremover.  
Hvis du ikke kan komme til festen og alligevel har lyst til at give et bidrag kan du gøre det 
på:  
Reg. nr.: 9388 konto nr.: 0000659274 
 
Vi glæder os meget til at  feste med jer!!! 
Du kan komme med dit telt eller overnatte på det nærliggende Nørager Vandrerhjem (22 56 
63 50). Lokal taxi er Vivild Taxi 86 48 60 99 eller Grethes Busser 30 27 94 75.  
 
De kærligste hilsner Mette, Lasse og Tara. 
 


