Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening

sender med dette ut melding om 2019 medlemskontingent.
Vi trenger din støtte. Vi har satt fristen til 1. februar 2019.
Medlemsnummer i BLF er ditt mobilnummer, alternativt navn.
Medlemskap kr. 240.Betaling via nettbank til konto Bankkonto: 0531 1168772 merk med ditt mobilnummer.
Vi har VIPPS konto: Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening eller 13564, merk med ditt
mobilnummer.
----------------------------------BLF ønsker alle velkommen til årets første arrangement:

Temamøte ”1960-årene”
For mange av oss er 1960-tallet noe helt spesielt. Et tiår da det skjedde så mye nytt og spennende,
kanskje også i våre egne liv. Nå gjør vi i BLF også en ny vri, og inviterer til et møte på et annet
sted, og med et litt annet innhold enn våre tradisjonelle møter.

Vi møtes tirsdag 5. februar 2019 kl. 19.00 på Bekkelaget
menighetssenter!
•
•
•

Vi viser en kavalkade av bilder med tilknytning til 1960-tallet i vårt nærmiljø.
Det blir Quiz om 60-tallet, med mye lokal tilknytning. Vi bruker bordene som
laginndeling, inntil 8 personer på hvert lag. Vinnerne får unike rødvinsflasker med
nytegnet lokalhistorisk etikett.
Vi skal ha levende 60-tallsmusikk: The Stingrays kommer og spiller!

The Stingrays er et band som spiller instrumentalrock fra 60-tallet. Bandet henter mye fra den
tids store hitmakere, som The Shadows, The Ventures, og norske band som The Quivers,
Beatnicks og Pussycats. I tillegg har bandet også egenkomponerte melodier på spillelisten.

Bandet består av Tore Heggelund (sologitar), Leif Lillejordet (bassgitar), Even Trygve Hansen
(rytmegitar) og Magnar Bergo (trommer). Alle har lang fartstid innen denne type musikk. Røde
gitarer, tidsmessig lyd og masse ekko bringer publikum raskt tilbake til det svingende 60-tallet!
Salg av pølser og mineralvann.
Det blir ikke salg av lodder på dette møtet.
Vi slutter av ca. 21.30.
NB: Dette BLF møtet er altså i Menighetssentret i oppkjørselen til Bekkelaget kirke, og IKKE på
Bekkelagshuset.
Og et ønske: Vi vil gjerne motta kopier av bilder fra album etc. som har tilknytning til 1960
tallet og området. Ta gjerne foto av bilde med mobilen.
Sendt på epost til dag.jarnoy@hotmail.no (mobil. 415 07 512)
Vennlig hilsen styret i BLF.

