Kære ”gamle” Elbæk-elev
som er jubilar i år!
Genopfrisk minderne og kom til Jubilarmøde på
Gamle Elevers Dag på Elbæk Efterskole

Elbækvej 53
8700 Horsens
Tlf. 75 66 90 57
Fax 75 66 91 78
info@elbaekefterskole.dk

Lørdag d. 18. april 2015
Program:
11.00

Jubilarerne ankommer - årgang 04/05, 99/00, 94/95, 89/90, 84/85, 79/80 etc.
Hvis det er mere end 30 år siden, du var elev, regner vi dig for at være
”overjubilar” og så må du gerne komme til jubilarmøde hvert år.

11.30

Jubilarerne mødes til frokost i spisesalen
Pris for frokost og kaffe = Medlemskab for 2015 af elevforeningen: kr. 60,Har du som nyligt medlem af elevforeningen ikke fået betalt dit kontingent for
2014, så er det nu, det skal ske ved hjælp af oplysningerne, som du fik sammen
med årsskriftet! Hvis du skal indmeldes eller genindmeldes i elevforeningen skal
du indbetale de kr. 60,- på selve dagen.
HUSK under alle omstændigheder TILMELDING til frokost-arrangementet

13.30

Ankomst for alle andre gamle elever

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 mellem nuværende og gamle elever

15.00

Generalforsamling i Elevforeningen (se indkaldelse på bagsiden)

15.30

Kaffe i ”Kuben” - HUSK TILMELDING!

16.30

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

ca. 17. 30

Afslutning

Vi opfordrer jubilarer til at medbringe diverse gamle Elbæk-minder, såsom træningsdragt, T-shirt, billeder,
mindebøger m.m. og glæder os til at se jer alle sammen til gammel elevdag.

Tilmeldingen skal ske senest fredag d. 10. april 2015 – gerne før!
På gensyn
Elbæk Efterskoles Elevforening og Elbæk Efterskole
_____________________________________________________________________________________
Tilmelding til Gamle Elevers Dag / Jubilardag 2015
Navn: _____________________________________________ + Årgang: _______________
Adresse: __________________________________________ + evt. e-mail: _____________
Jeg kommer til jubilarfrokost ______ og/eller kaffe ______
NB! Send venligst din tilmelding til skolen via post, mail eller fax
Mail-adresse vedrørende Gl. Elev Dag: kontor.elbaekefterskole@gmail.com
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