
	  
	  

	  

	   	   	   	   	   Ollerup,	  den	  13.	  maj	  2015	  

	  

Kære	  Forældre!	  

	  
Så	  holder	  vi	  fest	  igen	  -‐	  lørdag	  den	  6.	  juni	  fra	  20.00	  –	  02.00	  og	  igen	  i	  Ulbølle	  Forsamlingshus.	  

Ligesom	  til	  de	  andre	  fester	  får	  vi	  brug	  for	  et	  par	  friske	  forældre,	  der	  vil	  stå	  vagt.	  Vi	  får	  brug	  for	  6	  
forældre	  i	  alt,	  der	  skal	  være	  to	  forældre,	  der	  er	  villige	  til	  at	  skrive	  under	  på	  en	  kontrakt.	  Det	  skal	  
helst	  være	  et	  par	  forældre,	  der	  kommer	  til	  festen,	  da	  vi	  får	  tilsendt	  kontrakten.	  

Fordelingen	  kan	  evt.	  være:	  19.30	  -‐	  23.00,	  hvor	  I	  kører	  forbi	  skolen	  og	  tager	  nogle	  elever	  med	  ud	  til	  
forsamlingshuset,	  eller	  det	  kan	  være:	  23.00	  –	  02.00.	  

I	  er	  også	  velkomne	  til	  at	  være	  der	  fra	  start	  til	  slut.	  –	  Der	  vil	  naturligvis	  være	  kaffe	  og	  kage.	  
	  

Vi	  får	  også	  brug	  for	  et	  par	  bilglade	  fædre	  (eller	  mødre),	  der	  kan	  køre	  os	  fra	  skolen	  til	  Ulbølle	  For-‐
samlingshus.	  Her	  får	  vi	  til	  gengæld	  brug	  for	  alt	  den	  hjælp,	  I	  kan	  give.	  Vi	  kan	  meget	  nemt	  tilbyde	  
benzinpenge,	  men	  det	  kræver,	  at	  I	  sender	  besked	  om	  hvor	  mange	  gange,	  I	  har	  kørt,	  og	  et	  konto-‐
nummer	  eller	  mobilnummer	  (mobile	  pay)	  til	  mig	  på	  tlf.:	  40187865.	  

Adressen	  er:	  
Ulbølle	  forsamlingshus	  
Nyvej	  50	  	  
5762	  Vester	  Skerninge	  

Vi	  håber,	  at	  I	  vil	  hjælpe	  os	  med	  at	  lave	  en	  fed	  fest	  igen!	  	  

	  

Vi	  må	  ikke	  sove	  i	  forsamlingshuset,	  så	  alle	  elever	  skal	  finde	  et	  sted	  at	  sove.	  Der	  er	  desværre	  ingen	  
natbusser.	  
	  
Giv	  gerne	  hurtigt	  besked.	  Mail:	  jako5819@ollemus.dk	  
Telefon:	  4018	  7865	  
	  
	  
På	  alle	  elevers	  vegne	  	  
	  
Jakob	  Sørensen	  

	  

	  

	  


