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Trunderup, den 5. november 2019 
 

HEARTLAND FESTIVAL 

 

Som tidligere år har skolen tilbudt sin hjælp til Heartland Festivalen, som finder sted i dagene 29. -

31. maj 2020. 

 

Heartland sætter stor pris på vores hjælp, og sidste år omdøbte de vores hold fra skolen til 

HJERTEHOLDET. Når vi arbejder, så tjener vi 40 kr. i timen til skolen, hvilket i 2019 gav skolen 

ca. 20.000 kr. Derudover får du som hjælper et armbånd til alle 3 dage, hvor festivalen finder sted. 

 

De vagter skolen skal dække ligger fra 14 dage før festivalen og op til 5 dage efter festivalen. Der er 

derfor INGEN vagter under selve festivalen. 

 

Selve vagterne er af 5 timers varighed og ligger i tidsrummet 16-21. Alle frivillige, der melder sig, 

skal have hver 3 vagter, hvoraf den ene skal forventes at ligge i dagene efter festivalen. 

 

Når der er overblik over hvor mange og hvem, der ønsker at hjælpe, vil der blive sendt ud omkring 

ønsker til vagter og tildeling heraf.  

 

I første omgang vil vi tilbyde pladserne til forældre på skolen og børnehaven + personalet, men hvis 

der ikke er nok, der melder sig, får venner og bekendte til skolens forældre mulighed for at tilbyde 

deres hjælp på skolens hold. 

 

Man skal være fyldt 18 år for at hjælpe, hvorfor vores ældste elever ikke har mulighed for at være 

med.  

 

Det er mega hyggeligt, når man er på vagt, og det er gode penge at tjene til skolen, så vi håber, at 

rigtig mange vil melde sig. Derudover får I mulighed for at deltage gratis på en virkelig hyggelig 

festival.  

 

Din tilmelding er bindende og skal ske på mail til Christina Hedal på christinahedal@hotmail.com senest 

den 13. marts 2020. 

 

Spørgsmål vedr. deltagelse skal ligeledes stilles direkte til Christina Hedal på mail eller mobil 

21364978. 

 

 

Med venlig hilsen 

Trunderup Friskole og Børnehave 
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