KOM TIL
VELGØRENHEDSMIDDAG

Billetbestilling:
Ring, send en sms eller
skriv en e-mail.
Pris:
en voksen 150 kr.,
to voksne 250 kr.
børn mellem 16-18 år
á 125 kr.
børn mellem 5 - 15 år
á 75 kr.
Drikkervarer kan købes

Livets Lys
Støtter og tager del i
oplysningskampagnen for
FN’s 17 Verdensmålene
i samarbejde med FN, Danida
og alle de danske
udviklingsorganisationer.

www.verdensbedstenyheder.dk
http://www.globalgoals.org

Vi serverer en komplet
sydindisk/tamilsk middag,
hvor krydderier og
grøntsager er
udgangspunkt for
vidunderlige smagsindtryk.
Du kan også bestille
vegetarmad.
Under middagen vil der
være spændende
underholdning.

Overskuddet går ubeskåret til indkomstskabende
bæredygtige kvindeprojekter især for
produktudvikling og markedsføring af
håndarbejdsprodukter, Nemlån, køkkenhave,
psykosocialsupport for udsatte familier.
Vi samarbejder med 3 partnerorganisationer på Sri Lanka.

St. James Man Power Service
Uthayam Handicrafts Development Society &

Natura Handicrafts Development Society

Tid: lørdag, den 06.11.2021,
kl. 17:00
Sted: Sydpolen
Parkvej 109

(under Kobberbakkeskolen
afd. Sydby),

4700 Næstved

E-mail: livetslysnaestved@live.dk
Ganesh: 28711230, Keeth: 41419756
Betal: Nordea bank
Reg.nr.: 2510, kontonr.: 0722 588 975
MobilePay : 4141 9756
Middagen er arrangeret af foreningen
Livets Lys Næstved

Rig på
palmyrah træ
i området

Forarbejdelse af
Palmyrah blade:
soltørres, klippes ….

Behandling,
farvelægning, mønster,
produktdesign osv.

Håndlavede produkter i
hjemmet. Fleste familier
lever i små hytter.

Aktuel støtte hjælper kapacitetsopbygning af kvindernes egne organisation, produktudvikling, markedsføring af produkter og mikrolån

Hjælp os med at hjælpe andre
Sweet boks, Cake boks eller nogen andre produkter kan bruges til gaver og blandt
andet festlige begivenheder, som takeaway- bokse, gaveæsker og kurver. Farvevalg
samt design er op til dig selv. Hvis du gerne vil købe produkterne, er du velkommen til
at kontakte os på vores mail: livetslys@live.com
Har du nogen ønsker eller specifikke forslag til nyt design ud fra det eksisterende
materielle, vil vi meget gerne høre fra dig, da vi hele tiden arbejder på at forbedre vores
produkter. Produktet er håndlavet og består af Palmyrah blade. (Palmyrah leaf based)
products).

Vi har
implementeret
5 af FN’s
verdensmålene
i vores
indsatser.
Fokus på børn
& unge og
kvindernes
empowerment

