
                                                                                                               Nørrelund, den 17. juli 1011 

Kære klassekammerater. 

Så er vi klar med programmet for vores jubilæumsdag 

                                                              Torsdag, den 1. september 2011. 

Vi mødes på Odder Private Realskole (Rathlousskolen)  kl. 11, hvor vi samles i kantinen (ja, sådan en har de 

nu) til en sandwich og en kop kaffe. Mens vi fortærer dette, vil lærer Margit Bergmann fortælle os lidt om 

skolens udvikling. Margit har været underviser på skolen i 32 år, så hun har en god indsigt i den historie, 

skolen har gennemgået, siden vi forlod den. Derefter viser Margit os rundt på skolen  og besvarer 

eventuelle spørgsmål. Vi tror også, at vi sagtens kan formå Odder Avis til at komme og tage et par billeder 

af os. 

 

Efter besøget på skolen er der frokost på Bjerager Hougaard  kl. 14. Fru Møller på gården åbnede for ca. 3 

år siden en gårdbutik med eget mølleri og bageri m/diverse specialiteter, Fru Møllers Mølleri.  Senere er en 

restaurant kommet til. Restauranten er forpagtet ud til Jesper Østergaard, en meget velrenommeret kok. 

Han har sammen med fru Møller på kort tid formået at give stedet et godt ry. Og det er faktisk blevet lidt af 

et IN-Sted. Adressen er Bjeragervej 35, Bjerager,  8300 Odder. 

Restauranten hedder Madhimlens Madhus. Det lover jo allerede godt. Jesper vil servere en land-tapas-

buffet for os (kr. 150,- + drikkevarer).  Vi kan få vores eget lokale i gårdteltet. 

Vi håber, dette lyder så tilstrækkeligt tillokkende for jer, at I har lyst til at deltage, også i denne del af dagen. 

Det bliver dejligt at se hinanden igen og få snakket!  Vi glæder os og håber, at det samme er tilfældet for 

jer. 

Vel mødt og på gensyn fra det selvbestaltede ’udvalg’.   Jane, Jens, Inger, Karin og Gerda 

Meld jer til hos Gerda på tlf. 86 54 00 60 eller på e- mail-adressen senest 20. august 2011. 

http://www.madhimlen.dk/madhus/

