Bjæverskov den 4.september 1995.
Til kontaktpersonerne ved Skovboskolens jubilæum.
Tak for det store arbejde l har gjort for at samle jeres klasse, l har
gjort så stor en indsats, så 50 % af gamle eleverne kommer på
lørdag. Med nuværende og tidligere ansatte bliver vi 1070.
Festen bliver holdt i hallen og i hallens cafeteria.
Da der er mange, der skal finde deres pladser, vil jeg bede jer
kontaktpersoner komme kl. 18. 00, så l kan hjælpe jeres
kammerater på plads. Kontaktpersonerne fra de klasser, der mødes
før på skolen eller hjemme med deres kammerater, behøver ikke at
komme tidligere, l har jo jeres klasse med jer.
På bordene, som har numre, er der et fotokopi af jeres klassebillede. Hvis det er muligt er det fra 9. klasse.
Jeg vil forsøge at sætte jer samlet i jeres klasse, men der kan
blive enkelte klasser, der skal sidde ved 2 forskellige borde.
Der er ikke billetter ved indgangen, da vi ikke forventer, at nogen
snyder. Er der problemer med antallet af pladser, kan l kontakte mig
et eller andet sted i hallen.
Vi har fået et par indbetalinger uden navn eller noget, så det giver
nok lidt kludder, når de personer dukker op. Der er jo ikke afsat
plads til dem ved klasserne, men der er en stol og mad til dem.
Som kontaktpersoner, har l haft nogen udgifter til at finde jeres
klassekammerater, l kan jo foreslå, at jeres kammerater giver f.
eks. 5 kr hver til jer på lørdag.
Maden skal l selv hente ved store borde, der står midt i hallen, l
skal hente bordvis, og det styrer Niels Ole Nielsen fra scenen. Når
alle har fået, går man bare selv op og forsyner sig igen. Det bliver
sagt, når bordene ryddes. Når mad og tallerkener er fjernet bliver
der mulighed for dans. Enkelte borde midt for bliver fjernet
sammen med madbordene.
Da vi er mange, der skal benytte få toiletter, bedes de, der sidder i
nordenden af hallen, benytte toiletterne i de 4 omklædningsrum. De
der sidder i den sydlige ende af hallen og de der sidder i cafeteriet,
benytter toiletterne i forhallen. Er der tryk på, kan man benytte
toiletterne i Vestervang eller Tuemosen på skolen.
Har l overtøj, som l skal af med, kan l hænge det i lokalet ved
forhallen eller i omklædningsrummene.
Vi håber, at så mange som muligt går eller bliver kørt til festen, da
vi ikke har 1000 parkeringspladser. 10. klasse hjælper med at finde
en parkeringsplads enten ved hallen, i de 2 skolegårde eller andet
steds til de, der er i bil.
10. klasse klarer også opvasken bagefter. Det får de lidt penge for
til deres klassetur.

side 2.
Da vi er mange i hallen, åbner vi Vestervang på skolen efter
spisningen. Der er nok nogen, der vil have lidt ro og luft omkring
sig, når l skal snakke gamle minder, l kan sætte jer i fællesrummet
eller klasselokalerne.
Efter tilmeldingens afslutning er der en del, der har ringet, for at
høre om de kunne komme med. Vi har desværre måtte sige nej.
Havde de betalt inden den 1. august, havde vi måttet finde en anden
løsning end den nuværende. Flere har været rigtigt kede af, at de
ikke kunne være sammen med jer, så jeg vil opfordre jer til i det
kommende år, at samle jeres klasse. Nu har l jo alle adresserne.
Hvis l har skrevet en sang til festen, trykker vi den gerne og lægger
den ud på bordene, hvis l afleverer den senest torsdag.
Hvis nogen vil sige noget til festen eller har l underholdning, bedes
l sige det til Niels Ole, da han styrer slagets gang under spisningen.
Der er 3 barer ved festen. Carlsberg og Tuborg i hver sin ende af
hallen, og Faxe i cafeteriet. Der kan også købes vin og vand alle
steder.
Der kan købes kaffe i cafeteriet.
Der sælges ingen former for spiritus.
Jeg håber, at jeg har fået givet jer alle de oplysninger, som l har
brug for, og at l vil give dem videre og hjælpe jeres kammerater
ved festen. Vi er mange, og alle skal have det rart.
Vi glæder os til at møde jer.
På jubiudvalgets vegne

Anne Lise Pedersen

