
Det är dels ett led i vår insamlingskampanj för Barndiabetesfonden och dels vårt bidrag till stadens 600-års jubileum.

Konserten arrangerar vi tillsammans med Örenäs Slott och den kommer att äga rum i den nya konferensanläggningen. 
Planeringen pågår för fullt.

2012 vann ESB Företagsrocken i Landskrona samt även den stora Skånefinalen i Företagsrock och bandet har stark  
anknytning till Glumslöv då två av medlemmarna härstammar från och bor i byn.

- Det känns mycket bra att få vara en del i Glumslövs Byalags satsning på byns utveckling och årets arbete för att samla in 
pengar till stöd för barndiabetesfonden, säger Benny Kroll, gitarrist och sångare i bandet. 

Under alla förhållanden kan vi redan nu utlova en musikalisk upplevelse lite över det vanliga. Under dagen kommer även 
Glumslövs eget musikstipendium att delas ut av fullmäktiges ordförande Lennart Söderberg.

Håll koll på vår hemsida www.glumslovsbyalag.se för de senaste nyheterna om välgörenhetskonserten den 14 september.

I helgen (den 5:e maj) blev det klart att Elit Street Band (ESB) spelar på välgörenhetskonserten 
den 14 september på Örenäs Slott.

Väl mött och varmt välkomna till Örenäs Slott och hjälp oss i kampen mot barndiabetes!

Fredrik Larsson,                                                 Lennart Pettersson,
Försäljningschef                                                 Ordförande Glumslövs Byalag
Örenäs Slott
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VÄLGÖRENHETSKONSERT PÅ ÖRENÄS SLOTT

ÖRENÄS SLOTT OcH ByaLaGET mEdVERKaR i KamPEN fÖR aTT uTROTa BaRNdiaBETES  
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ung-
domar. När barn får diabetes så är det nästan alltid fråga om typ 1 diabetes, som därför också kallas barndia-
betes. Typ 1 diabetes blir allt vanligare. Det är den vanligaste livshotande, kroniska sjukdomen hos barn och 
ungdomar i Sverige idag, och trots intensiv, omfattande, daglig behandling drabbas många barn och unga av 
allvarliga komplikationer. Det enda som kan ändra på detta är forskning! 

Vårt Plusgiro är 90 00 59-7 (Bg 900-0507). Markera din inbetalning med GLUMSLÖVSINSAMLINGEN.


