
VIKTIG KUNNGJØRING FRA EN SOM LIGGER GODT AN TIL Å RUNDE 50 I DESEMBER: 
 
50-årsdagen skal selvfølgelig feires kraftig, og det skjer fredag 15. desember 2017 kl 18.30 på Lierne 
Samfunnshus. Gaven jeg ønsker meg er at barndomsheltene The Boppers tar turen fra Stockholm til 
Lierne. Du avgjør om dette lar seg gjøre!!! Jeg er i dialog med agenten, og så fort 200 personer 
melder seg på ved å betale inn kr 500 (kombinert gave og konsertbillett) bestiller jeg. Absolutt frist 
settes til søndag 28. mai, men betal gjerne inn så fort som mulig. Hvis vi ikke klarer det innen fristen 
refunderes pengene. Som bursdagsgjest kjenner du meg såpass godt at du vet at jeg gjør det.  Som 
prosjektleder er det første gangen at jeg budsjetterer med et skikkelig underskudd, og skulle det 
melde seg flere gjester er det BARE hyggelig. Da putter vi bare på flere kostnader . 
 

 
 
Foreløpig plan er som følger: 

 Servering: Viltgryte a la LiVERTEN inkl. 2 enheter drikke. Drikke utover det kjøpes i baren. 
 Taler og innslag: Jeg ønsker mye av den sorten. Det er jo så mye vakkert som skal sies denne 

kvelden, så jeg ber om at dere fatter dere i korthet ;-) 
 Konsert: The Boppers - 40 years and still boppin! 
 Dans: JA! Regner med at den er i gang allerede under konserten, men jeg skal sørge for at 

dansen fortsetter. 
 
Jeg har opprettet en FB-gruppe «Einar Kvemo 50 år 2017» hvor de som er interessert kan få 
oppdatert informasjon. LES mer om Boppers på http://www.boppers.se/ ,FB-side «The Boppers 
(Official)» og svensk Wikipedia. HØR mer Boppers på Youtube, Spotify og sikkert flere 
streamingtjenester. 
 
Beløpet kr 500 kan betales inn til konto 4448.10.27311. Husk å skriv navn i meldingsfeltet! Vipps og 
Mcash går også bra. Husk siste fristen søndag 28.05.17. 
 
Jeg er heldig og kjenner mye folk, og håper på gjester fra de ulike miljøene jeg har vært en del av. 
Dette betyr forhåpentligvis noen langveisfarende også, i tillegg til mange lokale helter. Om du 
kjenner meg godt nok er opp til deg, men hvis du hadde vurdert å gå i min begravelse synes jeg heller 
du bør velge denne anledningen. Håper vi treffes! 


