Välkommen
På fest och återträff
när gospelkören fyller 15 år!
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Lördagen den 27 november kl. 19.00 är du varmt välkommen på fest i
Enhörna Missionshus. Vi firar att Gospelkören nu har hållit igång i
15 år och alla som har varit med under dessa år och respektive är
välkomna. Även barn och fanklubbmedlemmar är välkomna.
Vi serverar en tvårättersmiddag till priset av 120:- per kuvert.
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Det skulle vara fantastiskt roligt om du tar med dig några gamla
bilder, filmer eller en sång som har betytt särkilt mycket för dig eller
bara en sång som du tycker har varit extra rolig att sjunga, så sjunger
vi och upplever gamla minnen tillsammans. Maila gärna i förväg
vilken sång det är så kan vi förbereda med noter och texter till:
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Vi ser fram emot en fantastisk kväll och hoppas att du kommer !
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O.S.A senast den 20/11 så att vi vet hur många vi blir!
För eventuella frågor och anmälan ring eller sms:a
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Hälsningar Lydia Blixt, Jörgen Blixt,
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Evelina Landh samt hela kören
Läs mer på www.enhornamissionshus.nu
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