Vil du hjælpe?
Vi kan altid bruge en hjælpende hånd, da der er nogle praktiske
ting, eks. opsætning og nedtagning af telt etc.
Skulle du have kendskab til nogen som ikke har fået en invitation, vil vi gerne bede dig kontakte os, således vi kan sende en invitation af sted.
Har du spørgsmål eller andet, så kontakt en af nedenstående
Aksel Laurberg

aksellaurberg@jegindskolefest.dk

Jegindø Skolefest

Invitation
til alle tidligere elever

9787 1716

Kirsten (Mølgaard)
Graversgård

kirstengraversgaard@jegindskolefest.dk
97879218

Susanne (Olesen) Knorborg

susanneknorborg@jegindskolefest.dk
97879312

Esther (Laurberg) Jakobsen

estherjakobsen@jegindskolefest.dk
97871617

Ib Laurberg

iblaurberg@jegindskolefest.dk
97871454

www.jegindskolefest.dk

Lørdag d. 4. september 2010

Velkommen til Jegindø Skolefest 2010
Skolefesten er denne gang for alle der har gået i skole på Jegindø
- uanset om det var skolen der lå på J.P. Lauritsensvej, hos Lærer Agergaard eller den nuværende skole.
Vi har forsøgt at tilrettelægge festen således at du kan deltage
alt efter, hvad lysten og helbredet tillader.
Festen er for alle !!
Der er kun et krav!
For at deltage i aftenfesten skal du være mindst 18 år!

Praktiske oplysninger
Tilmelding og betaling
Skal ske ved indbetaling af beløb på konto i Sparekassen
Limfjorden på konto: 9116 - 0000106526 senest 19. juni 2010
Ved indbetaling husk at opgive navn, årgang og elevnummer.

Programmet for lørdag d. 4. september

Du kan se hele menuen på www.jegindskolefest.dk
Har du behov for diabetesmad, så send os en mail så vi kan tage
hensyn.

Eftermiddag.
Kl. 14.30 mødes vi til kaffebord og hyggeligt samvær i teltet
med mulighed for at se den ”gamle” skole.

Pris for deltagelse
Eftermiddag
Aften

Kl. 16.45 tages der fælles foto på sportspladsen
Aften.
Kl. 18.30 mødes vi til aftenens store klassefest i teltet. Under
middagen er der musik af Baily, og efter middagen spiller Baily
op til dans i en højde, så der er mulighed for at kunne tale sammen.

Pris for deltagelse 75,00 kr.
Pris for deltagelse 295,00 kr.

Deltager du i hele skolefesten er prisen kun 330,00 kr.
Der vil kunne købes øl, vand og vin til
super gode priser.
Husk drikkevarerne er med til at finansiere festen

Kl. 01.00 festen slutter
Musikken leveres af den populære duo
Baily
Overnatning
Baily
Der vil være mulighed for at medbringe
telt eller campingvogn på sportspladsen. Bemærk der er ikke mulighed for strøm.

