
Fyra fäder och kafé på Näsets Gröna 
Lördagen den 12 november

Hösten är här och november är en fin månad. 
Måhända lite mörk och stundtals dyster, 
kanske någon tycker. Och om man bor i Ukraina, 
helt obeskrivligt fruktansvärd.
Vi livar gärna upp hösten med aktiviteter på 
Näsets Gröna. Aktuellt nu är lördagen den 12/11
då vi bjuder in till sång och kaféliv. 
Detta är också helgen för fars dag. Så bjud gärna
med far denna lördag till Näsets Gröna och passa
på att lyssna på sångkvartetten Fyra fäder.
Program och anmälan presenteras nedan.

Kl 13.00 Ankomst och vi serverar soppa med surdegsbröd och smör.

Kl 13.30 Sångkvartetten Fyra fäder, med sångare ur Orphei Drängar, uppträder

Kl 14.00 Servering av kaffe, te eller äppelmust och Elisabeths goda kaffebröd 

Kl 14.25 Sven berättar kort om sina upplevelser i Ukraina från en reportageresa år  2017

Kl 14.30 Sång igen av kvartetten Fyra fäder

Kl 15.00 Avslutning 

Var med och stötta den ukrainska befolkningen.
Kostnaden den 12 november är 295 kronor per person. 
Av detta går 100 kronor direkt till hjälpbehövande i krigets Ukraina.
Tack för att Du på detta sätt är med och stöttar ukrainarna!

Endast förbokning
Bokning av plats den 12 november sker per mail till
Sven Secher. Maila till: sven@nasetsgrona.se 

Betalning
När vi bekräftat din (era) plats (platser) den 12 november, så är vi tacksamma om ni betalar 
295 kronor per person på Swish 1230846121. Ange 12/11, ditt namn och antal personer.
(Om du inte har Swish, så kan du betala med kort eller kontant på plats den 12 november).

Tillsammans gör vi dagen roligare ...
och drömmer samtidigt om att göra världen lite bättre.
Du hälsas varmt välkommen hälsar Sven och Elisabeth på Näsets Gröna
och sångkvartetten Fyra fäder.

Hösten är!

Vi hissar flaggan och tillsammans
stöttar vi Ukraina. Välkommen med
din bokning till den 12 november.

med fars  dag


