
 
Alle børn fra 0. – 4. klasse på 

Vemmedrup skole 
inviteres til discofest i Vemmedrup Hallen af  

Vemmedrup Badmintonklub. 
  
 

Fredag den 5. November 
 kl. 18.30 – 21.00 

 
Chips, slik og drikkevare kan købes i løbet af aftenen.  

 
 

Seneste tilmelding er Søndag den 31. Oktober 
Ved for sen tilmelding er der ikke mulighed for at 

bestille mad.  
 

Der kan i år IKKE købes ekstra mad til festen. 
 

Betalingen sker til festen med kontanter. 
 

Indbydelsen kan hentes på: www.vemmedrupbadminton.dk 

under dokumenter. 

Eller på AULA 

 

Vi opfordre stærkt til at børnene lader telefoner blive hjemme. 

 

 



 
 

 

Tilmelding afleveres i postkassen hos : Sille Jørgensen, Granvej 1. 

Eller sendes til vores mail info@vemmedrupbadminton.dk – husk at skriv discofest i emnefelt. 

Hvis der er spørgsmål – så kontakt endelig Sille 5350 4252 eller på overstående mail. 

 

Barnets for- og efter-navn :  ______________ 

Klasse:  ______________ 

Kontakt forældrenavn i tilfælde af uheld :    

Hjemme tlf.nr. :                 Mobil nr.:    

Hvordan kommer barnet hjem efter festen ? 

Hentes  r            Må gå selv  r               Følges med  r   

Navnet på den som barnet skal følges med, evt. klasse _____________________________ 

 
Bestilling af mad : 
 
  Antal  Kr.  Antal  Kr 

 

Fransk Hot Dog: ______ á 15,- kr.________  Toast:  ______ á 10,- kr.________ 

Pizza pepperoni: ______ á 15,- kr.________  Grøntsagsboks: ______ á  5,- kr.________ 

Pizza skinke: ______ á 15,- kr.________  Sodavand: ______ á 10,- kr.________ 

Pizza oksekød: ______ á 15,- kr.________  Kildevand: ______ á  5,- kr.________ 

Cheeseburger    ______ 2 stk for 25kr_______ 

Betaling mad og drikke - kr.    Deltagergebyr kr. 20,- = I alt kr.____________ 

 

 

 Støt Vemmedrup IF via dit OK benzinkort:  

 

_______________________________________________________________ 
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