
AFRIKA AFTEN
i ”Las Vegas”

Fjerupgårde Forsamlingshus
Fredag d. 8 april 2011 kl. 19

OPRÅB:  til alle bonderøve, bondekoner, bondebørn, naboer, venner og bekendte. Lad os 
sammen lave en hyggelig aften i Las Vegas i Fjerupgårde Forsamlingshus. 
Bugunda trommerne fra Emmelev, en fortælling om en tv- ekspedition til Ntulya af 
”Mashinu” (den som slår rødder) Frank Erichsen om mødet med gode håndværkere og 
glade bæredygtige mennesker. 

Las Vegas bestyrelsesformand Tore Horn ”Mr. Pembe” besøgte bopladsen i oktober 2010 
og byder velkommen, Martin Loft ”Kangondi Kabulaya” (den stædige vædder fra Europa) 
laver vores Chai (krydder te). ”Mlalahasi” (Den som sover under sin kones seng) Knud Erik 
Asak laver de Østafrikanske brød ”Mandazier”. Sander Nielsen ”Machombo” (den som 
hele tiden ser nye muligheder) vil påkalde forfædrene for at vi får deres velsignelse til en 
god aften.

Aftenens hovedattraktion er den 100 krone seddel du betaler, som ubeskåret går til en 
ny vandforsyning på ”Gud nr. 2” - healerbopladsen Ntulya ved Victoriasøen. På bopladsen 
har man en drøm om, at kunne forøge vandmængden i tørtiden til ikke kun bopladsens 
egne 150 beboere, men også til de omkringliggende bosteder (ca.50).
Drikkevand er også et stort ønske, ikke mindst fra kvinderne i Ntulya, som gerne vil kunne 
dyrke grønsager ved overrisling i tørtiden (juni – november). 

Las Vegas bar er åben med forrygende lave priser – om det ender med afrikansk 
reggae musik til den lyse morgen - ved kun du og guderne.

Fjerupgårde Forsamlingshus ” Las Vegas”
Georgsmindevej 7, Tustrup

Tilmelding nødvendig til torehorn@hotmail.com 
eller tlf. 86486817

Vi ser frem til et talstærkt fremmøde.

Vel mødt,
 Bestyrelsen

 19.00  Velkomst v. Mr. Pempe (Tore Horn)
 19.10  Velsignelse af aftenen v. Machombo
 19.30  Fællessang v. Sele
 19.45  Bugunda trommer v. Emmelev familien
 20.00  Diasshow ” De nedbrydelige mennesker” v. Mashinu
 21.30  Pause: Chai & mandazi og øl mv. fra baren
 22.00  Afro/Regga mv. ved din medbragte CD
 

 Entre.: kr. 100

Overskuddet går ubeskåret til vandforsyning på ”Gud nr. 2´s” boplads ved Victoriasøen i Tanzania.


