
 

 
 
 
Nu nærmer den årlige musikfestival sig. I ugen op til festivalen, som i år er uge 22, bruger vi 

sædvanen tro skoletiden på at forberede os til det store brag om lørdagen. Vi øver musik, laver 

mad, bager kager samt laver diverse boder og pynt. I år er temaet mormors køkken, så vi laver gl. 

danske frokostretter. Der kommer bestillingsseddel med hjem senere.   

Skoledagene vil være som i emneuger: Tirsdag til torsdag 8.30 til 13.15 og fredag 8.30 til 12.30.  

Der kan måske blive brug for, at nogle af de store børn i 4-7 klasse skal give en hånd med lidt 

længere, men så aftaler vi det med dem. 5-7 klasse må nok også forvente lidt længere 

arbejdsdage i musiklokalet med Ove.  

 

Inden musikfestivalen modtager vi med kyshånd:  

Gaver til fiskedam: Små gaver, gerne brugte men hele. 

Gaver til tombola: Her modtager vi gerne gaver af alle slags, fra dem som har lyst til at bidrage.  

Vi har brug for hjælp til at hente de gaver, som børnene får samlet ind - primært i Øster Jølby og i 

Nykøbing. De skal nemlig typisk hentes fredag.  

Gaver til aktion: Igen i år kunne vi godt tænke os at få en auktion op og stå med Kim som 

auktionarius, men det kræver nogle lidt større donationer. Her har vi virkelig brug for jeres hjælp, 

da eleverne ikke selv kan klare dette. Kender I nogle virksomheder, der kunne være interesseret i 

at have deres navn med i sådan en auktion? 

Vi mangler også en, der vil stå for PR af musikfestivalen, kontakte avisen, tage gode billeder og 

hvad man ellers kunne finde på. Hvis denne opgave er noget for dig, så kontakt os hurtigst muligt. 

 

Det er forældre med børn i 3. og 4. klasse, der er hjælpere i år. 

De skal møde kl. 10 om lørdagen, og de får nærmere besked 

af deres klasselærer ang. opgaver mm.   

 
Musikfestivalen åbner lørdag den 2. juni kl. 11.30. Husk at 
medbringe det gode vejr og humør. 
 
Vi glæder os til at se jer       
 
 
 
 
Jeg kan hente gaver i Nykøbing eller Øster Jølby torsdag eller fredag eftermiddag _______  
 
Navn: _____________________________________________ 
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længere, men så aftaler vi det med dem. 5-7 klasse må nok også forvente lidt længere 
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Musikfestivalen åbner lørdag den 2. juni kl. 11.30. Husk at 
medbringe det gode vejr og humør. 
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Navn: _____________________________________________ 
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arbejdsdage i musiklokalet med Ove.  

 

Inden musikfestivalen modtager vi med kyshånd:  

Gaver til fiskedam: Små gaver, gerne brugte men hele. 
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medbringe det gode vejr og humør. 
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Jeg kan hente gaver i Nykøbing eller Øster Jølby torsdag eller fredag eftermiddag _______  
 
Navn: _____________________________________________ 
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hvad man ellers kunne finde på. Hvis denne opgave er noget for dig, så kontakt os hurtigst muligt. 

 

Det er forældre med børn i 3. og 4. klasse, der er hjælpere i år. 

De skal møde kl. 10 om lørdagen, og de får nærmere besked 

af deres klasselærer ang. opgaver mm.   

 
Musikfestivalen åbner lørdag den 2. juni kl. 11.30. Husk at 
medbringe det gode vejr og humør. 
 
Vi glæder os til at se jer       
 
 
 
 
Jeg kan hente gaver i Nykøbing eller Øster Jølby torsdag eller fredag eftermiddag _______  
 
Navn: _____________________________________________ 
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auktionarius, men det kræver nogle lidt større donationer. Her har vi virkelig brug for jeres hjælp, 

da eleverne ikke selv kan klare dette. Kender I nogle virksomheder, der kunne være interesseret i 

at have deres navn med i sådan en auktion? 

Vi mangler også en, der vil stå for PR af musikfestivalen, kontakte avisen, tage gode billeder og 

hvad man ellers kunne finde på. Hvis denne opgave er noget for dig, så kontakt os hurtigst muligt. 

 

Det er forældre med børn i 3. og 4. klasse, der er hjælpere i år. 

De skal møde kl. 10 om lørdagen, og de får nærmere besked 

af deres klasselærer ang. opgaver mm.   

 
Musikfestivalen åbner lørdag den 2. juni kl. 11.30. Husk at 
medbringe det gode vejr og humør. 
 
Vi glæder os til at se jer       
 
 
 
 
Jeg kan hente gaver i Nykøbing eller Øster Jølby torsdag eller fredag eftermiddag _______  
 
Navn: _____________________________________________ 
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