
Nyhedsbrev,	  november	  2017	  
	  
Kære	  støttemedlemmer	  
	  
Vi	  nærmer	  os	  jul	  og	  dermed	  julemarkedet	  søndag,	  d.	  26.	  nov.	  10-15.	  
Vi	  håber	  at	  mange	  af	  jer	  kommer	  og	  kigger	  og	  fornemmer	  den	  dejlige	  stemning	  der	  er,	  når	  
Regnbuebørn	  og	  –voksne	  giver	  den	  gas.	  Traditionen	  tro	  vil	  der	  være	  spændende	  boder,	  musik	  
og	  nissesang.	  
Hvis	  I	  har	  lyst	  til	  en	  bod,	  kan	  I	  nå	  at	  tilmelde	  jer.	  Det	  koster	  150kr	  pr.	  bod.	  
Julemarkedsudvalget	  sørger	  for	  opstilling	  af	  borde	  til	  boderne.	  Fra	  kl.	  8.30	  kan	  i	  komme	  at	  
stille	  jeres	  varer	  op.	  Vi	  ønsker	  at	  sætte	  julestemningen	  i	  fokus,	  så	  gem	  loppeting,	  så	  som	  brugt	  
legetøj,	  brugt	  tøj	  mm	  til	  vi	  holder	  loppemarked	  i	  foråret.	  Hvis	  man	  sælger	  hjemmelavede	  
spiselige	  lækkerier,	  skal	  dette	  være	  pakket	  ind,	  da	  Støtteforeningen	  forbeholder	  sig	  ret	  til	  at	  
have	  madboder.	  
Vi	  modtager	  også	  gerne	  alle	  former	  for	  sponsorgaver.	  
Tilmelding	  til	  boder	  kan	  ske	  ved	  at	  skrive	  en	  SMS	  til	  Sanne	  på	  telefon:	  20	  82	  26	  93	  inden	  8.	  
nov.	  
	  
	  
Som	  tidligere	  annonceret	  afholder	  Støtteforeningen	  koncert	  med	  	  
	  

Sko	  og	  Torp	  lørdag	  d.	  27.	  jan.	  2018	  
	  
Som	  støttemedlem	  får	  du	  mulighed	  for	  på	  forhånd	  at	  reservere	  billetter	  til	  dette	  arrangement	  
fra	  søndag	  d.	  19.	  nov.	  ved	  at	  skrive	  en	  SMS	  til	  Tanja	  på	  telefon:	  51	  88	  88	  50.	  	  
Billetterne	  skal	  betales	  og	  afhentes	  på	  julemarkedet	  eller	  efter	  aftale	  på	  skolen	  inden	  1.	  dec.	  
(Billetterne	  kommer	  først	  officielt	  til	  salg	  d.	  26.nov.	  til	  julemarkedet.)	  
	  
I	  kan	  købe	  hele	  arrangementet	  med	  spisning,	  koncert	  og	  dans	  til	  skolens	  Livøband	  for	  500kr	  
Hvis	  I	  kun	  deltager	  i	  koncerten	  koster	  billetten	  375kr.	  
Det	  er	  også	  muligt	  at	  købe	  ståpladser	  for	  450kr	  (alt	  incl.)	  eller	  325kr	  (kun	  koncert).	  
Hvert	  medlem	  har	  mulighed	  for	  at	  forudreservere	  2	  billetter.	  
	  
Billetterne	  betales	  på	  julemarkedet	  eller	  på	  mobilPay	  til	  Ragnhild:	  52	  39	  27	  08	  d.	  26.nov.	  
(Skriv	  ”Sko	  og	  Torp”	  i	  besked	  til	  modtager)	  	  
	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  jer!	  
	  
Kærlig	  hilsen	  
på	  Støtteforeningens	  vegne	  
Ragnhild	  Binggeli	  
	  


