Sommeraften i Herning til fordel
for LittleBigHelp
4. juni 2019 kl. 18.30 på Skarrildhus Sinatur Hotel og Konference.
Den 4. juni inviteres du til en smuk sommeraften med middag,
underholdning og foredrag til fordel for LittleBigHelps
arbejde med udsatte børn og familier i Indien. Skarrildhus
Sinatur Hotel & Konference har doneret en smuk aften på
deres hyggelige hotel udenfor Herning.
En håndsrækning med enorm betydning
På aftenen samles der ind til LittleBigHelps Community
Centres, hvor børn fra slummen hjælpes med skoleforberedelseskurser og unge kvinder og mænd uddannes
i et håndværk, der hjælper dem til at bryde ud af fattigdom.
I Kolkatas slumområder lever meget udsatte familier
ekstremt hårde liv med underernæring, vold, misbrug, frygt
og uden adgang til offentlige ydelser eller beskyttelse. Du
kan være med til at gøre en forskel ved at deltage på denne
medrivende aften.
Aftenens program
På aftenen kan du nyde en 3-retters middag lavet på
årstidens lokale og økologiske råvarer med kaffe og sødt med
tilhørende vine. Der vil være underholdning og en auktion
over donerede genstande. Stifter af LittleBigHelp, Lisbeth
Johansen, vil fortælle om LittleBigHelps arbejde med udsatte
børn og familier i Kolkata, Indien.

Priser
• Plads ved 10 mandsbord på bagerste række
+ donation til LittleBigHelp: 325 kr.
• Plads ved 10 mandsbord på midterrække
+ donation til LittleBigHelp: 425 kr.
• Plads ved 10 mandsbord på forreste række
+ donation til LittleBigHelp: 525 kr
Køb billet her: https://www.yourticket.dk/
arrangementer/2439/sommeraften-i-herning-tilfordel-for-littlebighelp/
Overnat til favorabel pris:
Hvis du vil overnatte på det hyggelige og naturskønne
Skarrildhus, kan du gøre det til en ekstra favorabel pris
denne aften:
• Enkeltværelse inklusiv morgenmad: 598 kr.
• Dobbeltværelse inklusiv morgenmad: 798 kr.
Book værelse hos Ghita Sommer Akselsen på mail:
GHNI@sinatur.dk
Følg eventet på Facebook
https://www.facebook.com/events/392656528238952/
Læs mere om LittleBigHelp her: www.littlebighelp.com
Vi glæder os til at se dig.

