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Lundby Efterskole

Folderen opdateres til hvert nyt skoleår.
For at holde jer orienteret om aktuelle
begivenheder på skolen anbefaler vi at I
læser de nyhedsbreve og beskeder vi
jævnligt sender ud til elevernes nærmeste
pårørende via www.voresskole.net
Bedsteforældre, voksne søskende eller andre
familiemedlemmer der også ønsker at
modtage nyhedsbrevene, kan komme på
vores mailingliste ved at sende en mail til
adm@lundbyefterskole.dk
Følg også med på vores hjemmeside
www.lundbyefterskole.dk
,på vores facebook profil
https://www.facebook.com/LundbyEfterskole-390947094254914/
& på instagram #lundbyforlife
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Velkommen til Lundby Efterskole.
Lundby Efterskole har sine rødder i højskolebevægelsen - det
betyder fokus på frisind, åbenhed og tolerance.
Samværet overalt på skolen formes af:
Fællesskab - vi gør tingene sammen - og ingen lukkes ude.
Respekt - samværet bunder i respekt for andres holdninger,
meninger og opfattelser.
Ansvar - vi har alle ansvar for det, vi gør og det, vi siger – og man
har ansvar over for sig selv og dem, man er sammen med.
Tillid – vi forventer og forlanger, at vi alle kan stole på hinanden.
Konsekvens – vi siger hvad vi gør, og vi gør hvad vi siger.
Tryghed - alle skal føle sig trygge - fysisk og psykisk.
Med disse grundlæggende værdier som basis ønsker vi at skabe
et godt efterskoleår sammen med jer.
Velkommen til 
Lone Hee

Forstander
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Kontakt til skolen:
Man kan altid komme i kontakt med en medarbejder på Lundby
Efterskole. Vi har et omstillingsbord der automatisk, døgnet rundt, året
rundt, stiller om til den medarbejder der har vagt, når I ringer på skolens
hovednummer: 55 76 71 03.
Da der omstilles til første ledige medarbejder kan det godt tage lidt tid
inden telefonen bliver besvaret, så hav tålmodighed med os.
Skulle der, mod forventning, være problemer med omstillings-systemet
er I velkomne til at kontakte os direkte på:
Vagttelefonen:

61 76 37 03

Viceforstander Lars:

61 76 37 06

Forstander Lone:

61 76 37 01

Lundby Efterskole ligger 5 minutters gang fra Lundby
Station, der har timeafgang både mod nord og mod
syd.
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Sådan bor vi:
Lundby Efterskole er beliggende i en flot gammel
hovedbygning med tilhørende udbygninger, og rummer
blandt andet:
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

Egen sportshal, parkourbane, fodboldbane og
beachvolleybane som bruges flittigt af Idrætslinjen og
i fritiden i øvrigt.
Plads til at du kan tage din egen hest med på efterskole
- og ride i skolens 20x60 m. ridehal eller på den
udendørs ride- og springbane.
Veludstyret musiklokale, hvor du kan spille alene eller sammen med kammeraterne
Shelter- og bålplads og stort grejlager med godt udstyr
til Friluftslinjens mange aktiviteter.
Dramalinjen slår sig løs i den ny istandsatte Dramasal.
De har desuden et fint sminke- og kostumerum.
De fleste værelser er indrettet med eget bad og toilet.
Der er en enkelt værelsesfløj med bad og toilet på
gangen.
Bortset fra 2 firemands-værelser og 5 tremandsværelser bor alle sammen to og to.
To hyggelige opholdsstuer, hvor der spilles spil og
slappes af. I den ene finder du elevrådets egen bod.
Stor spisesal, hvor vi mødes til alle hovedmåltider.
Flot original foredragssal med flygel.
Gårdsplads med borde og bænke, og en parklignende
have med plads til leg og hygge.
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Dagsprogram:
I de normale uger vil dagen forløbe som nedenfor (ændringer vil
forekomme). Der er mødepligt til alle måltider.
30

00

Kl. 07 -08 :
00
15
Kl. 08 -08 :
15
00
Kl. 08 -10 :
00
30
Kl. 10 -10 :
30
00
Kl. 10 -12 :
00
00
Kl. 12 -13 :
00
15
Kl. 13 -14 :
15
45
Kl. 14 -14 :
45
15
Kl. 14 -16 :
15
00
Kl. 16 -18 :
00
55
Kl. 18 -18 :
45
30
Kl. 18 -19 :
30
00
Kl. 19 -21 :
00
Kl. 21 :
00
30
Kl. 22 -22 :
30
Kl. 22
:

Morgenmad.
Områderengøring.
Undervisning.
Formiddagspause med formiddagsservering.
Undervisning.
Middag.
Undervisning.
Eftermiddagspause med eftermiddagsservering.
Undervisning.
Pause.
Aftensmad.
Stilletime med lektiecafé for dem der ønsker det.
Fællesarrangement eller fritidsaktiviteter.
Aftenservering.
Alle på eget værelse.
Lyset slukkes, ro på værelserne.
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Skolens rusmiddel-regler:
1. Du

må ikke medbringe, opbevare eller indtage nogen
form for alkohol på skolen. Det gælder også på ture,
lejrskoleophold og ekskursioner som skolen står for,
samt
under
transport
mellem
skole
og
hjem/weekendopholdssted. Du må ikke ankomme til
skolen i påvirket tilstand.

2. Du skal

være stoffri, mens du er elev på skolen. Dvs. at
du ikke på noget tidspunkt, mens du er elev på Lundby
Efterskole (heller ikke i ferier og på fridage), på nogen
måde overhovedet, indtager nogen form for
euforiserende stoffer eller dopingmidler.

Overtrædelse af den ene eller begge af
ovenstående regler vil medføre øjeblikkelig
bortvisning.
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Praktiske oplysninger om året på Lundby Efterskole:
Start og slut på skoleåret:
Skolen starter medio august. I 2017 er det søndag den 13. august.
Der er translokation lørdag den 30. juni 2018.
Egen Hest med på efterskole:
Den første uge er fuldt besat med samarbejdsøvelser og andre
aktiviteter, der giver fællesskab på årgangen, så Hestelinjen har
ikke tid til at passe deres heste. Derfor kan hestene først ankomme
søndag den 20. august. Alle heste skal senest tages hjem fra
skolen igen til Grundlovsdag, den 5. juni 2018. Spørgsmål
vedrørende hestene og hestelinjen, stilles til skolen
hesteansvarlige Gwen Hansen på gh@lundbyefterskole.dk.
Ferier, fridage og undervisningsfri perioder:
Vi følger generelt folkeskolernes ferier. Alle ferier og fridage på
Lundby Efterskole vil fremgå af skolens kalender.
Alle elever skal tage hjem i de lange weekender samt i Efterårs-,
Jule-, Påske-, Bededags- og Kr. Himmelfarts-ferien.

! Eleverne får fri dagen før en ferie kl. 1430 og møder igen på
skolen sidste feriedag mellem kl. 1830 og kl. 2100!
•
•
•
•
•
•
•

Efterårsferie i uge 42: lø. 14/10 – sø. 22/10
Juleferie: fre. 22/12 – søn. 7/1
Vinterferie i uge 7: lø. 10/2 – sø. 18/2
Påske: to. 29/3 – ma. 2/4
Bededagsferie: fr. 27/4 – sø. 29/4
Kristi Himmelfartsferie: to. 10/5 – sø. 13/5
Der er 3 lange weekends:
- lø. 16/9 – ma. 18/9
- fre. 10/11 – sø. 12/11
- fre. 16/3 – sø. 18/3
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Blivedage og blive-weekender:
Følgende dage er obligatoriske undervisningsdage, eller
blivedage, ud over almindelige hverdage:
• Efterskolernes Dag søndag den 24. september, hvor alle
elever viser gæster rundt.
• Weekenden i musicalugen, den 3. og 4. november, er
obligatorisk bliveweekend, pga. forestillinger.
• Weekenden den 10.- 11. marts, i forbindelse med
studieturen, er bliveweekend.
• Tirsdag den 5. juni, Grundlovsdag, er en stor festdag på
Lundby Efterskole. Alle elever bidrager og deltager.
Weekendafslutning:
Hver fredag slutter ugen efter undervisning kl. 1430, og eleverne
har weekendfri. Derefter er der weekendmøde for de elever der
er på skolen i weekenden.

10

Lundby Efterskole
Retur efter Weekend:
Elever, der rejser hjem på weekend, skal komme tilbage til skolen
søndag mellem kl. 1830 og kl. 2100. Det forventes at du har spist
aftensmad inden du kommer tilbage til skolen efter en weekend.
Du kan normalt ikke komme tilbage til skolen midt i weekenden.
Altså: enten er du på skolen eller du er hjemme.
Weekendregler:
Hvis du tager andre steder end hjem i weekenden, skal du have
dine forældres tilladelse, og du skal senest onsdag morgen skrive
på weekendsedlen, hvor du tager hen. Onsdag eftermiddag
orienteres elevens familie om eleven er tilmeldt skolen den
kommende weekend.
Er du på skolen i weekenden, deltager du i de arrangementer, der
laves.
Fritidsaktiviteter:
Et godt efterskoleår er et år præget af mange aktiviteter. Derfor
opfordrer vi alle til at bruge skolens faciliteter mest muligt.
Skolen samarbejder med Gøngen Bueklub, der tilbyder træning
hver tirsdag. Dansedillen tilbyder en times Zumba hver onsdag
aften. Skolens hestelinjeelever bliver medlem af Sydsjællands
Køre- og Rideforening, der arrangerer stævner på skolen.
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Gæster på skolen:
Elevers familie er altid velkomne på skolen. Andre gæster (som
venner, bekendte, kærester) kan besøge eleverne i hverdagene fra
kl. 1930 til kl. 2100. Eleven har inden besøg lavet aftale med
vagtlæreren.
I weekender er det også muligt for eleverne at have overnattende
gæster. Proceduren for overnattende gæster i weekenden er at
eleven senest onsdagen inden, om morgenen, på kontoret,
tilmelder sin overnattende gæst til weekenden. Eleven aftaler
med sin familiegruppe hvilken seng gæsten kan låne. Skolens
regler gælder også for skolens gæster, det vil fx sige, at drenge og
piger ikke sover sammen, heller ikke hvis de er gæster. Har du
gæster på skolen er det dit ansvar, at de følger skolens regler.
Aktiviteter uden for skolen:
Som udgangspunkt deltager eleverne ikke i aktiviteter uden for
skolen, medmindre disse er arrangeret af skolen.
Hvis en elev ønsker at deltage i aktiviteter uden for skolen skal
dette aftales med vagtlæreren/kontoret, og forældre/værge skal
give tilladelse.
Særlige skoleforløb:
I løbet af skoleåret vil der være særlige forløb som betyder at det
normale skema ikke følges. Det er f.eks. ”Ryste-sammen-ugen”,
”Musicalugen”, ”Studieturen” og ”Linjeugen”. Disse forløb er en
del af skoleåret, som alle naturligvis deltager i.
Udflugter og lejrskoler:
Som en del af undervisningen vil der i løbet af året være kortere
ture og ekskursioner. Skolen tager også på studietur til udlandet i
løbet af vinteren. Alle udgifter hertil er indeholdt i skolepengene.
Særlige ture arrangeret i samarbejde med eleverne kan udløse
ekstra elevbetaling.
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Brobygning:
I uge 46 er der en uges obligatorisk brobygning for 10. klasse primært i Næstved og Vordingborg.
9. klasse har fagdage i samme uge.
Lektier:
Lektier er en del af hverdagen på Lundby Efterskole, og vi
forventer at de bliver afleveret rettidigt. Ved gentagende
manglende aflevering vil familien blive kontaktet.
Lektielæsning:
Der er stilletime hver dag kl. 1845-1930. Her har du mulighed for
at deltage i lektiecafé, lave lektier på værelset eller bare slappe af
sammen med værelseskammeraten.

Skole/hjem samtaler:
Der er planlagt 2 dage til skole/hjemsamtaler i løbet af skoleåret.
Fredag den 24. november og fredag den 9. februar. Vi anbefaler
at benytte dagene til at få en god dialog om elevens skoleforløb.
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Udsmykning af eget værelse:
Pga. brandfaren er det ikke tilladt at have åben ild som stearinlys
eller røgelsespinde på værelserne.
Plakater og lette ting hænges op med plakattyggegummi. Der må
ikke bruges tape eller søm. Tegnestifter og plakattyggegummi
udleveres på kontoret. Alle former for ophængning af brandbare
materialer i loftet, er forbudt på grund af brandfare.
Udsmykningen må ikke være anstødelig, dvs. ingen racistisk,
narko-forherligende eller pornografisk udsmykning.
Egne ting på værelser:
Musikanlæg skal være mindre anlæg. Musikanlæg der spiller så
højt, at naboværelser eller andre generes, inddrages.
Ud
over
musikanlæg,
computere,
barbermaskiner,
krølle/glattejern, føntørrere og opladere til mobiltelefoner, er det
ikke tilladt at have elektriske apparater på værelserne.
Det er ikke tilladt at opbevare fødevarer på værelserne.
Hav så få kontanter som muligt på værelset, og altid i et aflåst
rum.
Glemmer du nogle af dine ting, når du stopper på skolen, så
opbevarer vi dem i 3 uger, hvor du kan komme og hente dem.
Derefter sender vi tingene til genbrug.

Lås altid døren til værelset når du forlader værelset.
Skolen påtager sig intet ansvar for tyveri fra værelserne.

Inventar:
Vi forsøger at passe så godt på skolens inventar som muligt. Hvis
en elev ved et uheld ødelægger inventar, er vedkommende
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forpligtet til at reparere skaden eller erstatte den. Hærværk
accepteres ikke.
Forsikringsforhold:
Alle elever skal være ansvars- og ulykkesforsikrede hjemmefra.
Eleverne skal desuden være forsikret mod uheld ved udøvelse af
farlig sport. Det er vigtigt at undersøge om forsikringen dækker
såkaldt farlig sport (kanosejlads, klatring, parkour osv.).
Lundby Efterskole erstatter ikke mistede eller ødelagte ting
(uanset om tabet skyldes bortkomst, hærværk eller tyveri), det
samme gør sig gældende med skader på tøj i forbindelse med
undervisning eller andre arrangementer.
Alle elever skal, ved skolestart, aflevere kopi af det gule og det
blå sygesikringsbevis.
Praktiske pligter:
Alle elever deltager ligeligt fordelt i ”køkkentjans” og
”rengøringstjans”. Eleverne på hestelinjen har ikke
”rengøringstjans”, men i stedet staldvagter. Når du har ”tjanser”,
er du selv forpligtet til at få lavet de samme lektier som dine
klassekammerater.
Rengøring:
Du skal dagligt rydde op på dit eget værelse, så værelset fremstår
ryddeligt. Værelset rengøres en gang om ugen.
Alle elever har et rengøringsområde på skolen. Dette skal ordnes
dagligt, og eleven er ansvarlig for at området er tilfredsstillende
rengjort.
Tøjvask:
Eleverne kan købe vaskepoletter for 10,- kr. Én polet dækker en
tur i skolens vaskemaskine plus tørretumbler. Beløbet dækker
også vaskepulver og skyllemiddel.
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Det er store maskiner, så saml sammen til at fylde maskinen, og
vask evt. sammen med din værelseskammerat, det gør det billigt
at vaske.
Lommepenge:
Skolen fraråder eleverne at ligge inde med større beløb i rede
penge på værelserne, men det er selvfølgelig elevens eget valg og
eget ansvar. Mobilepay kan bruges på skolen.
Tandlæge og læge:
Vi henstiller til at lægebesøg og tandlægebesøg foretages i ferier
og forlængede weekends.
Akut sygdom klares hos vagtlægen eller lægehuset i Lundby. Alle
andre former for lægebesøg klares hos egen læge.
Sygdomme og medicin:
Har eleven sygdomme/allergier/psykiske problemer, som vi skal
være opmærksomme på, er det vigtigt at skolen får dette at vide
på forhånd. Ud over lægeordineret medicin (som skal registreres
og i visse tilfælde opbevares på kontoret), er det ikke tilladt at
have medicin på værelserne (dette gælder også smertestillende
håndkøbsmedicin). Kontoret/vagten udleverer smertestillende
medicin i det omfang det er nødvendigt.
Sygdom og sygemelding:
Hvis en elev bliver syg, sygemelder vedkommende sig personligt
i Spisesalen, om morgenen kl. 0730, og ligger derefter på værelset,
hele tiden, indtil vedkommende er rask igen. For at få fred til at
restituere og komme sig, har man ikke gæster under sygdom, og
man bliver på værelset. Hvis man sygemelder sig, er man
sygemeldt til næste morgen kl. 0730, hvor man enten sygemelder
sig igen, eller raskmelder sig. Efter sygemelding tilses man af en
medarbejder, og det vurderes om der fx er behov for at komme til
læge. Ved sygemelding på skolen orienteres elevens
forældre/værge.
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Hvis sygdommen er mere alvorlig og længerevarende, anbefaler
vi at man tager hjem, og bliver plejet derhjemme.
Bliver man syg i løbet af dagen/aftenen, henvender man sig på
kontoret eller til vagtlæreren, og proceduren er som ovenfor.
Bliver eleven syg derhjemme, så man ikke kan møde på skolen
efter weekend eller ferie, ringer forældrene/værgen (ikke eleven
selv, dennes kæreste eller andre) til vagtlæreren inden for det
tidsrum hvor eleven skulle have mødt (fx søndag mellem kl. 1830
og 2100) og sygemelder eleven, med besked om sygdommens art,
den forventede sygeperiode og om hvornår eleven er klar til at
komme tilbage til efterskolen igen.
Når vi gerne vil vide sygdommens art er det, fordi der kan være
tilfælde (f.eks. øjenbetændelse), hvor vi skal bede de andre elever
om at tage særlige forholdsregler.
Særlige forhold:
Er der særlige forhold, der på nogen måde kan have indflydelse
på elevens hverdag og/eller elevens deltagelse i skolen hverdag
og øvrige aktiviteter, det være sig af fysisk, medicinsk, psykisk
eller af anden art, skal dette meddeles skolen inden skolestart, så
vi som skole og personale kan hjælpe eleven bedst muligt gennem
skoleåret.

Cykler og cykelstald:
Du skal medbringe en lovlig cykel, helst med bagagebærer,
refleksvest og cykelhjelm. Denne parkeres altid, når ikke den
bruges, i cykelstalden inden for din familiegruppes område.
Cyklen skal være tyveriforsikret og forsynet med elevens navn.
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Det er obligatorisk med cykelhjelm på ture arrangeret af skolen.
Cykelstalden er aflåst om natten og i ferier.
Regler for cykling og transport i bil:
Vi forventer, at alle elever må cykle på offentlig vej i forbindelse
med skolens forskellige aktiviteter (også uden læreropsyn), og at
eleverne må fragtes i bil af personer med tilknytning til skolen.
Mobiltelefoner:
Mobiltelefoner er i undervisningstiden på flytilstand placeret i en
central holder. Under samlinger og måltider må de være på
flytilstand i lommen.
Rygeregler:
Lov om røgfri miljøer gælder på alle uddannelsesinstitutioner,
også Lundby Efterskole, der naturligvis er fuldstændig røgfri. Det
gælder også e-cigaretter. Det er heller ikke tilladt at ryge uden for
skolens grund og i forbindelse med rejser til og fra skolen.
Afvigelse fra rygereglen er bortvisningsgrund.

Skolens personale:
Skolens personale kan kontaktes via www.voresskole.net. Man
kan altid ringe til skolens kontor og bede om at blive kontaktet af
en af skolens medarbejdere, og kontoret vil sørge for, at
medarbejderen kontakter jer hurtigst muligt.
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Skolens bestyrelse:
Vil du i kontakt med skolens bestyrelse, der er skolens øverste
myndighed, kan du finde deres kontaktoplysninger på skolens
hjemmeside: www.lundbyefterskole.dk

Generelle retningslinjer i hverdagen:
Ud over de overordnede regler vil der være en række
retningslinjer, som vi forventer at alle følger, så vi alle sammen
kan have det rart på skolen. Vi kommer nærmere ind
retningslinjerne i ”Introugen”.
Vi forventer at du er hensynsfuld overfor alle. Det betyder at:
 Du skal respektere de henstillinger du måtte få fra en
voksen.
 Du taler ordentligt til alle.
 Du ikke ryger.
 Du ikke mobber.
 Du ikke krænker andres blufærdighedsgrænse.
 Du ikke opfører dig truende.
 Du ikke tager andres ting.
Der er mødepligt til al undervisning, og det forventes at du møder
velforberedt.
Det vil sige at du:
• møder
til undervisningen medbringende relevante
materialer. Når alle gør det, har vi tid til spændende
undervisning.
• har lavet dine lektier. Kun rettidigt afleverede lektier kan
forventes at blive rettet. Hvis en elev gentagne gange ikke
har lavet sine lektier, møder uforberedt til undervisningen
eller forstyrrer undervisningen vil hjemmet blive kontaktet.
Hjemsendelse kan komme på tale for at få rettet op på
manglerne.
• møder positiv og veludhvilet op til undervisningen.
19
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møder rettidigt til undervisningen. Kommer du for sent, vil
du blive registreret som fraværende. 10% fravær resulterer i
et møde mellem forstander, forældre og elev, hvor fortsat
status som elev vil blive diskuteret.

Der er mødepligt til alle måltider:
Måltiderne på Lundby Efterskole er fællesoplevelser, der
samtidig sikrer at alle får god, sund og ernæringsrigtig kost tre
gange om dagen. Til måltiderne gives der fællesbeskeder. Vores
køkkenleder planlægger måltiderne og laver madplan, og tager
gerne imod nye idéer.
Den ernæringsrigtige og varierede kost, betyder også, at enhver
form for kosttilskud, der ikke er lægeordineret, hverken er
nødvendig eller tilladt på Lundby Efterskole.
Hvis du har diabetes, er allergiker, vegetar eller hvis du ikke
spiser svinekød, er det vigtigt, at køkkenet får besked på forhånd.
De vil altid sørge for at der også er noget til dig, som måske har
et specielt behov.
Køkkenet svarer gerne på de spørgsmål du måtte have om kost
og ernæring.
Der er mødepligt til arrangementer skolen laver:
Du deltager flere gange i løbet af året i fællesarrangementer. Både
arrangementer hvor elever er den bærende kraft og arrangementer
med gæster udefra der bidrager med foredrag eller koncerter.
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Der er mødepligt til alle ture skolen arrangerer:
Der vil i løbet af skoleåret være ture hvor vi tager væk fra skolen.
Nogle gange rejser vi med bus/tog, andre gange cykler vi. Uanset
hvordan, så følges vi ad.
Frihed ud over skoleferier/helligdage:
Vi forventer at eleverne tages fri så lidt som muligt, så de får mest
muligt ud af deres efterskoleår. Fri fra en enkelt
undervisningstime gives af underviseren. Fri en enkelt dag gives
af familiegruppelæreren. Fri i flere dage gives af forstander eller
viceforstander.

Blufærdighed:
På Lundby Efterskole tager alle hensyn til, at
blufærdighedsgrænser er forskellige fra person til person. Det vil
sige at man skal være bevidst om hvordan man klæder sig (eller
ikke klæder sig), at man tager hensyn til dem man omgås og at
man taler ordentligt til hinanden, så alle, både elever, ansatte og
gæster, kan have en hverdag hvor de ikke føler sig forulempede.
Det er selvfølgelig i orden at slikke solskin på skolens
udendørsarealer, iført bikini eller badebukser, men man er fuldt
påklædt til måltider og undervisning.
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Pakkeliste
Udover hvad du selv synes du skal have med af personligt tøj og
toiletgrej er der en del ting du skal medbringe når du møder op på
skolen:

Lovlig cykel (med bagagebærer og godkendt lås).
Cykelhjelm & Refleksvest.
Sovepose.
Liggeunderlag.
Tur-tallerken, -krus og -bestik, som ikke umiddelbart går i
stykker.
Pc’er (bærbar, der kan bruges i undervisningen).
Pas.
Personligt Rejsekort.
Skoletaske.
Blyanter, kuglepen, lineal, tegnetrekant, vinkelmåler og passer.
Lommeregner med funktioner.
Indendørs idrætstøj og sko.
Udendørs idrætstøj og sko.
Lille hængelås.
Sygesikringsbevis – både det gule og det blå.
Dyne, hovedpude, rullemadras (90x200 cm.) og sengelinned.
Vækkeur.
Vi anbefaler at du også medbringer:
Regntøj.
En varm trøje der kan tåle lidt af hvert (ikke en dyr modetrøje) og
andet tøj der kan tåle at blive beskidt.

Specielt til hestelinjen: Gummistøvler, gerne med sikkerhedsindlæg.
Skolen har en mobilepay som kan bruges til mobil betaling af
vaskepoletter, musicalbilletter og ved arrangementer som stævner og
Grundlovsdag: 25943705/61763703.
Download mobilepay app’en på din telefon inden skolestart.
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Fællesskab fødes
når JEG
bli’r til OS!
(fra Per Krøis Kjærsgaards ”Gi’ os lyset tilbage”)
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