Elbæk Efterskole—Elbækvej 53, Elbæk, 8700 Horsens
Telefon 75 66 90 57 - Telefax 75 66 91 78
E-mail: info@elbaekefterskole.dk

INVITATION TIL GL. ELEVDAG
Kære ”gamle” Elbæk-elev fra sidste års elevhold!
Du modtog til jul et årsskrift fra skolen/elevforeningen og vi skriver nu til dig igen, selv om du ikke er medlem af
foreningen for gamle elever. Det gør vi, fordi vi gerne vil bevare kontakten til dig.
Vi skriver til dig på den adresse du havde, da du forlod skolen. Hvis du fremover vil modtage invitationer, mails
m.m. fra skolen og ikke mindst fra elevforeningen er det nødvendigt, at du bliver registreret (= bliver medlem) i
elevforeningen. Det koster kun kr. 60,- pr. år og man vil også fremover modtage skolens årsskrift, ligesom man
også fremover vil blive inviteret til Gl. Elev Dag.
Første gang er lykkens gang, derfor inviteres du her første år til Gl. Elev Dag, selv om du ikke er medlem af
elevforeningen. Så pak sportstøjet, glæden og dine gode minder og kom til Gl. Elev Dag på Elbæk Efterskole

Lørdag d. 18. april 2015
Programmet er følgende:
13.30

Ankomst for gamle elever (som ikke er jubilarer i år)

14.00

Fælles velkomst i hallen

14.05 –15.15

Aktiviteter - Mulighed for spring i springcenteret, sang i foredragssalen,
gåtur rundt på skolen eller fodboldkamp mod de nuværende elever

15.00

Generalforsamling i Elevforeningen

15.30

Kaffe i ”Kuben” (gratis for medlemmer af elevforeningen) - HUSK TILMELDING!
Gamle elever, som ikke er medlemmer af elevforeningen betaler kr. 10,- for kaffe.

16.30

Gymnastikopvisning i hallen
Både Elbæk Efterskoles nuværende elevhold og Gl. Elevhold giver opvisning.

ca. 17. 30

Afslutning

Husk:
•
•
•
•

Sportstøj til diverse aktiviteter
Elbæk-minder og godt humør
Evt. at blive indmeldt i elevforeningen (kan også ske på selve dagen)
Tilmelding til kaffe via post, mail eller fax til skolen
Tilmeldingen skal ske senest fredag d. 10. april 2015

På gensyn
Elbæk Efterskoles Elevforening og Elbæk Efterskole.
——————————————

————————————-

Tilmelding til Gl. Elev Dag:
Navn + Årgang: ____________________________________
Jeg kommer til Gl. Elevdag

og kaffe

NB! Send venligst din tilmelding til skolen som almindelig post, mail eller fax
Mail-adresse vedrørende tilmelding til Gl. Elev Dag: kontor.elbaekefterskole@gmail.com

