
 
Juletræsfest i ØrstedJuletræsfest i ØrstedJuletræsfest i ØrstedJuletræsfest i Ørsted    

    
Onsdag d. 21. december Onsdag d. 21. december Onsdag d. 21. december Onsdag d. 21. december kl.19kl.19kl.19kl.19. afholdes den årlige juletræsfest i gymnastiksalen på . afholdes den årlige juletræsfest i gymnastiksalen på . afholdes den årlige juletræsfest i gymnastiksalen på . afholdes den årlige juletræsfest i gymnastiksalen på 

ØØØØrsted Gl. Skole.rsted Gl. Skole.rsted Gl. Skole.rsted Gl. Skole.    

    

Der er LuciaDer er LuciaDer er LuciaDer er Lucia    optog optog optog optog ---- sang og dans om juletræe sang og dans om juletræe sang og dans om juletræe sang og dans om juletræet t t t ---- oplæsning af Juleevangeliet  oplæsning af Juleevangeliet  oplæsning af Juleevangeliet  oplæsning af Juleevangeliet ---- og  og  og  og 

selvfølgelig besøg af Julemanden.selvfølgelig besøg af Julemanden.selvfølgelig besøg af Julemanden.selvfølgelig besøg af Julemanden.    

    

Alle Alle Alle Alle børn får en julepose og der er gløgg/kaffe og æbleskiver til de voksne.børn får en julepose og der er gløgg/kaffe og æbleskiver til de voksne.børn får en julepose og der er gløgg/kaffe og æbleskiver til de voksne.børn får en julepose og der er gløgg/kaffe og æbleskiver til de voksne.    

Øl og sodavand kan købes.Øl og sodavand kan købes.Øl og sodavand kan købes.Øl og sodavand kan købes.    

    

Prisen er 20 kr. Prisen er 20 kr. Prisen er 20 kr. Prisen er 20 kr. pr. person pr. person pr. person pr. person ----    betales ved indgangen.betales ved indgangen.betales ved indgangen.betales ved indgangen.    

    

Tilmelding senest d. 18. december tilTilmelding senest d. 18. december tilTilmelding senest d. 18. december tilTilmelding senest d. 18. december til::::    

Bente og Otto Bente og Otto Bente og Otto Bente og Otto ---- tlf. 74 55 27 74 tlf. 74 55 27 74 tlf. 74 55 27 74 tlf. 74 55 27 74    

eller Inge og Kaj eller Inge og Kaj eller Inge og Kaj eller Inge og Kaj ----    tlf. 74 82 90 07.tlf. 74 82 90 07.tlf. 74 82 90 07.tlf. 74 82 90 07.    

    

Vi håber at rigtig mange har lyst til at være medVi håber at rigtig mange har lyst til at være medVi håber at rigtig mange har lyst til at være medVi håber at rigtig mange har lyst til at være med    

til en hyggelig aften.til en hyggelig aften.til en hyggelig aften.til en hyggelig aften.    

 


