
Faddergruppe 5

Fra 
Julian, Aksel, Daniel
Maren, Synne

Til 
Martin, Thomas, Leon, Natalie, Liv



Til Natalie

Du er snill, søt, hjelpsom og det er veldig gøy at vi fikk bli 
kjent med deg.
Håper at vi får se deg så fort som muligt igjen og vi savner 
deg veldig mye.
Kanskje vi kan gjøre noe kjekt når vi møtes igjen etter korona. 
Håper du har det kjempebra og at du får en strålende jul.Håper 
du ikke blir smittet. VÆR TRYGG

Med Vennlig Hilsen Maren, Synne, Aksel, Julian og Daniel



Til Liv

Vi har ikke blitt så godt kjent med deg men vi vil gjerne bli litt mer 
kjent med deg. 
Du er kjempesøt og gøyal.
Når vi møttes igjen så kan vi gjøre noe kjekt alle sammen og vi 
gleder oss til å bli bedre kjent med deg. 
Håper du har det kjempebra og at du får en strålende jul. Håper du 
ikke blir smittet. VÆR TRYGG

Med Vennlig Hilsen Maren, Synne, Aksel, Julian og Daniel



Til Leon

Du er kul og veldig rask, du er også morsom og 
blir med på alt. Du er også veldig sterk. Det er gøy 
å være kjent med deg og vi håper at vi kan møtes 
neste år  
 God jul Hilsen: Daniel, Aksel, Julian, Synne og Maren. 



THOMAS

Kjære Thomas Du er snill og veldig kul og du er veldig god i fotball 

 vi har ikke blitt så godt kjent med deg men når vi møttes igjen så skal vi 
finne på noe kjekt alle sammen

    
                                           GOD JUL

                                     Hilsen Aksel, Daniel, Julian, Maren og Synne



Til Thomas
Fra din fadder, 
Julian.

Du er kul, snill, 
sterk og dritgod 
i Fotball, jeg vil 
gjerne lære deg 
mer fotball, 
sånn at du blir 
enda bedre.

Du kan klare 
hva du vil. Du er 
rå. Jeg har lært 
meg bakflip på 
baken så kansje 
jeg kan lære 
deg det.

Kjære Thomas. Du er kul, snill, grei, 
sterk, god i flere sporter, og god i fotball.
Du er sikkert et forbilde for klassen din 
og det må du alltid være. Noen ganger 
blir du litt gal på en gøy måte og det 
elsker jeg, jeg er og gal, og de som gjør 
gale ting blir best. Du går på FFO og jeg 
ser at du er dritgod. Hvist du vil lære deg 
bakflipp eller nye triks eller hva som 
helst så bare spør meg, jeg vil lære deg 
alt jeg kan får at du blir glad. Familien 
din er sikker kjempe stolt av deg. Vi har 
hatt så mye gøy sammen og vi har til og 
med en handshake. Jeg ser deg sikkert 
snart.
Hilsen Julian

          GOD JUL



Kjære Martin.. Du er kul grei og smart, du er morsom og det er gøy og være med 
deg. Jeg ,Julian, husker når du og lillebroren din solgte ting utenfor huset ditt, da 
kom jo jeg og kjøpte ting hos deg. Det var flaks at dere solgte brus fordi det trengte 
jeg. Jeg håper det er gøy på skolen. Nå er det gult nivå og da kan vi jo ikke være 
med hverandre. Men etter jul tror jeg at det er lovt. Håper du har en fin dag. Hilsen 
JULIAN, AKSEL,DANIEL, SYNNE, og MAREN.

                                               GOD JUL

 v


