
Afrikansk STØTTEFEST I LAS VEGAS / FJERUPGÅRDE FORSAMLINGSHUS,  
Georgsmindevej 7.  D. 17. SEPTEMBER 2011. Alle er velkomne. 
 
PROGRAM: Kl. 16: Teltslagning for dem, der vil overnatte. 
 
Fra ca. 17.00: Nørager All Stars. Det legendariske fredagsband fra Eskildsagre spiller og synger ballader, 
folkemusik, egne sange m.m. 
 
Ca. 18,30: Fællesspisning på afrikansk el. dansk (ris, kylling og div. afrikansk grønt). Imens lytter vi til 
smuk Verdens-Afro-Taffelmusik v. Sander (DK, Tanzania) Hans (DK/Senegal), Madjid (DK/Iran) og Bouba  
(Guinea) på kora, guitar, bolumbata (baskora) m.m.  
 
Ca. 19,30: Kort oplæg ved Mette og Lasse om projektet. Auktion starter. Gør et kup ! 
 
Senere: Dansebandet spiller op til dans. Danseglad rock, folk, pop… Gang i den ! Med bl.a. Andreas Lund 
og Kasper Ehlers kendt fra Alien Beat Club og nr. 2 i X-factor. 
 
Senere: Ægte Irsk folkemusik v. Dennis McLouchlin. Man må gerne deltage. 
 
Senere og senere og langt ud på natten: Afro DJ/ All Stars samt plads til overraskelser ! 
 
Tilmelding til mad og teltslagning absolut nødvendig senest tirsdagen inden til Mette: tlf. 2179 3526.  
Mail: mettelotus@gmail.com.  
 
PRIS: Med mad: 160 kr. Efter mad: 120 kr. Møder du op med en hat på, så får du 10 kr. rabat. Er den 
særlig sjov eller special får du 20 kr. rabat. 
 
BAR: Øl, vin, drinks, kaffe m.m. Knud-Erik laver desuden mandazier og chai til os. 
 
HVAD STØTTER DU ?: Lasse fra Vivild tandlægeklinik kommer denne vinter til fiskerlandsbyen Abene i 
Senegal. Han skal undervise 3-4 kvikke lokale i at ordne folks tænder, dvs. trække tænder ud, lave 
fyldninger, give penicillin, smertelindring m.m. Lasses kone Tara og børn vil samtidig undervise i 
forebyggelse på den lokale skole. Mette Lotus står for at organisere det hele dernede. 
Hvorfor? Mange af de “patienter”, der henvender sig til Mette i Abene, har tandproblemer, oftest store 
huller og smerter. De kan derfor hverken arbejde eller følge med i skolen. Der er i området kun 1 
tandlæge til en befolkning på størrelse med Århus. Folk har dels ikke råd til tandlægen, og de ved heller 
ikke meget om at forebygge huller og andre tandproblemer. 
Ved at uddanne nogen lokale folk til de mere simple ting, vil der være følgende fordele: 
Både fiskerlandsbyen Abene og 2 nærliggende landsbyer vil få en klinik, der ikke er dyr og ikke kræver 
transport. 3-4 “tandfeer” får desuden en levevej. En dagsløn i Senegal ligger mellem 15 og 40 kr. 
Vi skal bruge penge til det udstyr, vi ikke kan få doneret. Vi får ikke tid eller rejse betalt. Hjælp os ! 
 
OVERNATNING: Lasses venner fra Skæring kommer også, så der bliver i dagens anledning teltlejr.  
Meld dig til hvis du kommer med et telt. Tag varmt tøj og sidde/liggeunderlag med, da vi bl.a. laver bål. 
 
KOM KOM KOM og tag danseskoene, vennerne (og pengene) med ! 
 

 
 



 
Der er brug for “tandfeer” i landsbyen !  
Men det hindrer nu ikke butiksejer Lamin  
i at smile stort til kunderne! 
 
 


