
 Kære jubilar
I anledning af at du er blevet student fra gymnasiet i 
Odder indbydes du til fest:

lørdag den 5. oktober 2019 kl 18.30 - 02.00

I år er det studenterne fra 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 
og 2017, der indbydes.

For de interesserede er der generalforsamling fra kl. 18.00 til 18.30.
Dagsorden kan ses på hjemmesiden www.og-jubi.dk.

Vi har nu i mange år inviteret til gensynsfest, og det har altid været en sjov og mindefyldt aften, hvor både”gamle” klassekammerater og ”gamle” lærere vil komme.

Program:
Baren er åben hele aftenen, og alle drikkevarer vil være 
inkluderet i den forudbetalte pris.

Kl. 19.00 er der spisning klasse- eller årgangsvis. 
Klasseværelset vil være ’jeres’ hele aftenen. 

Som de forrige år leverer ’Madhimlen’ en udsøgt middag.
Dernæst kaffe / the med lidt sødt.

Under middagen vil vi tage et klassebillede, som senere vil 
kunne ses på hjemmesiden.

Kl. 22.00 vil vores jubilæums-orkester spille op til dans.

Kl. 02.00 siger vi godnat og på gensyn om 5 år.

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

Er du ikke medlem, bliver du livsvarigt medlem for 200 kr.
Tidligere havde vi tidsbegrænset medlemskab, men det er lavet om, så man nu for 100 kr. opgraderer til 
livsvarigt medlemsskab. 

Grundet den nye Persondataforordning er siden med årgangene 
fjernet fra hjemmesiden. Skriv til jubi@odder-gym.dk, hvis du har 
spørgsmål til dit medlemsskab mm.

Pris for festen for medlemmer :    350 kr.
Pris for fest og medlemsskab :  550 kr.
Pris for fest og opgradering :  450 kr.

Tilmelding / betaling:
Det korrekte beløb indbetales senest søndag den 29. september 2019

Via Netbank:  reg. nr. 6116 - kontonr. 0008744424
Via MobilePay:  til nr. 60254

Husk at anføre navn, årgang og klasse (f.eks. 83b), så vi kan genkende dig på betalingen.

På glædeligt gensyn fra Jubilæumsforeningen 
 

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


