
KÆRE STUDENTERJUBILAR 

 

DU INDBYDES HERVED TIL JUBILÆUMSFEST 

PÅ ODDER GYMNASIUM 

LØRDAG DEN 1. OKTOBER 2016 KL. 18.30 - 02.00 
 

I år har vi den store fornøjelse at invitere studenterårgangene 1986, 1991, 1996, 2001, 

2006, 2011 og 2014 til gensynsfest.   

 

Vores erfaringer fra de tidligere år 

gør, at vi godt tør love dig en god og 

sjov oplevelse.  Dette skyldes 

selvfølgelig først og fremmest 

gensynsglæden og fornøjelse ved at 

møde de gamle klassekammerater – 

og nogle af de ”gamle” lærere. 

 

For de interesserede er der generalforsamling i Jubilæumsforeningen kl. 18.00-18.30. 

 

Kl. 19.00 sætter vi os til bords klasse- eller årgangsvis til en lækker middag fra 

’Madhimlens Kantine’ (www.madhimlen.dk) på OG med efterfølgende kaffe. 

 

Baren er åben hele aftenen – og det koster ikke noget at få fyldt dit vinglas op med 

god hvidvin eller rødvin eller få dit ølkrus fyldt op med iskoldt skummende fadøl. 

 

Under middagen kan snakken fortsætte, så længe det ønskes.  På et tidspunkt under 

middagen vil vi sørge for fotografering, hvor der vil blive taget et "klassebillede", som I 

kan se og downloade fra vores hjemmeside efter festen.  Hvis I ikke har fået snakket 

færdig under middagen, kan I blive i jeres klasselokale lige så længe, I vil.   

 

Fra ca. 22.00 bliver der også mulighed for at motionere lidt på dansegulvet, idet 

vores fantastiske danseorkester vil sørge for musikken og den gode stemning.   

http://www.madhimlen.dk/


TILMELDING TIL FESTEN 

 

Det relevante beløb indbetales via netbank:  

Reg.nr. 6116 

Kontonr. 0008744424 

 

Sidste frist for tilmelding er søndag den 18. september 2015. 

 

Husk at anføre medlemsnummer (kan ses på hjemmesiden under ’årgange’) samt navn, 

årgang og klasse (f.eks. 96x). 

 

 

PRISER 

 

For at deltage i festen skal du være medlem af Jubilæumsforeningen. 

 

Har du aldrig været medlem, bliver du livsvarigt medlem for 200 kr. 

Vi har tidligere haft tidsbegrænset medlemskab af Jubilæumsforeningen – det er nu 

lavet om, så man for 100 kr. opgraderer til at være livsvarigt medlem.  

 

Du kan se din medlemsstatus på hjemmesiden under årgange,(kolonne ’Betalt’: 0000 for 

ikke-medlem og 2999 for livsvarigt medlem. Alle andre skal opgradere sit medlemskab) 

 

Pris for festen for medlemmer af Jubilæumsforeningen: 350 kr. 

Pris for fest og medlemsskab i Jubilæumsforeningen: 550 kr. 

Pris for fest og opgradering af medlemskab i Jubilæumsforeningen: 450 kr. 

 

 

Jubilæumsforeningens hjemmeside er www.og-jubi.dk, som også kan nås via Odder 

Gymnasiums hjemmeside www.odder-gym.dk under Elever > Jubilæumsforeningen. 

Her kan du læse mere om Jubilæumsforeningen og downloade en version af denne 

indbydelse.  

 

Her kan du også se, hvem der er kontaktperson for din klasse.  Hjælp hinanden med 

at få fat på alle fra klassen.  Den bedste jubilæumsfest er den, hvor hele klassen 

kommer!   

 

Med venlig hilsen Jubilæumsforeningen  

 

v. bestyrelsen rektor Lars Bluhme, Anne Grethe Grove, Lise Nygaard og Tove Thomassen 

http://www.og-jubi.dk/
http://www.odder-gym.dk/

