
INVITATION
TIL ELEVSTÆVNET
1. – 3. november 2019

Tag badetøj med.
Svømmehallen er åben for offentligheden 

lørdag og søndag kl. 9-15
Se priser mv. på

www.vandhalla.dk



ELEVSTÆVNE 2019
Kære elevstævnedeltager. 

Her sidder du med invitationen til det 
største elev stævne på Egmont Højskolen 
nogensin de.

På Egmont er der fortsat fuld fart på 
med 214 elever i huset og mange på 
venteliste! Efterårsholdet startede den 
1. august, og alle er i fuld gang med de 
mange spændende tilbud. Eleverne er 
ved at gøre klar til at tage på studieture 
rundt omkring i Danmark – noget af en 
logistik, der skal falde på plads med så 
mange elever.

Elevforeningen inviterer som altid tidli-
gere elever, personale, lærere og andre, 
der har haft tilknytning til Egmont Høj-
skolen, til at få opfrisket minderne fra 
tiden på højskolen både med stævne-
deltagerne og det nuværende elevhold, 
hvilket vi ved, mange sætter stor pris på.

Vi satser på, at der bliver rigtig mange 
jubilarer i år. Det forlyder, at der kom-
mer en gruppe tidligere elever, der gik 
på skolen i 1958 og 1959. Utroligt, at de 
stadig holder kon takt med hinanden og 
Egmont efter så mange år. Det er vi me-
get stolte af, og vi glæder os til, at de 
kommer til stævnet.

Elevforeningen har i samarbejde med 
højskolen arrangeret følgende program 
for stævnet:

Fredag aften: Vi starter aftenen med 
sang fra højskolesangbogen, derefter un-
derholdning ved elevbands, og aftenen 
slutter af med D,J.

Lørdag formiddag holder vi traditionen 
tro generalforsamling. Efter generalfor-
samlingen inviterer vi en kendt/relevant 
foredragsholder til at komme med et op-
læg og derefter debat.

Lørdag eftermiddag; Vil vi som noget 
nyt i år arrangere workshop, hvor vil til-
byder forskellige aktiviteter, som man 
kan melde sig til, hvis man har lyst. 
Foreløbig planlægger vi en svømmetur i 
Vandhalla, træning i motionsrummet, ud 
i det blå, kom og spil med i musikloka-
let. m.m. Vi glæder os meget til at se, 
hvordan det nye tiltag med aktiviteter 
vil komme til at virke. 

Lørdag aften har vi stævnets højdepunkt 
– Festmiddagen. Her vil personalegrup-
pen komme med et festligt indslag. Af-
tenens festtale vil blive holdt af Egmont 
Højskolens forstander Søren Møllgaard 
Kristensen, og i løbet af aftenen vil der 
blive arrange ret amerikansk lotteri, hvor 
hovedge vinsten er et weekendophold i et 
af Hou Søsportcenters feriehuse med ad-
gang til Vandhalla og den vilde 90 meter 
lange vandrutsjebane. Efter festmidda-
gen spil ler det kendte band Tennis. Ten-
nis er et band, der har specialiseret sig i 
at spille udødelige hits for et bredt pub-



likum. Efter Tennis vil der være DJ resten 
af natten. Lørdag aften bliver der gang i 
den med masser af god musik.

Hermed er der lagt op til en spænden-
de weekend, og vi fra Elevforeningens 
bestyrelse glæder os meget til at være 
sammen med jer. Læs detaljeret program 
på bagsiden, og det vil løbende blive 
opda teret på Elevforeningens hjemme-
side.

Overnatning: Igen i år bliver der mulig-
hed for at leje sig ind i Hou Søsportcen-
ters feriehuse nede ved stranden. Der er 
11 feriehuse med plads til hver op til 8 
sengeplad ser. Man kan som gruppe leje 
et hus, eller som enkeltperson leje en 
seng – det ko ster 100 kr. pr. seng pr. 
nat. Prisen gæl der både på skolen og i 
feriehusene. Hvis man kan klare sig uden 
seng og ligge i f.eks sovepose på gulvet 
i fælleslokaler, koster det ikke noget. 
Husk at afkrydse »Leje af seng« på til-
meldingsblanketten.

Vi ved af erfaring, at der bliver stor ef-
terspørgsel på senge, så hvis man ikke 
bor alt for langt væk fra Egmont Højsko-
len, bør man overveje at sove hjemme. Så 
sparer man jo udgiften til seng.

Vi opfordrer personlige hjælpere til at 
klare sig med medbragt liggeunderlag el-
ler drømmeseng.

HVAD KOSTER DET AT KOMME MED?

 medlem ikke-medl.
Fredag-søndag 400 kr. 500 kr.
Lørdag-søndag 300 kr. 400 kr.
Festmiddag 150 kr. 200 kr.

Derudover 100-200 kr., hvis man vil leje 
en seng.

Har du din egen personlige hjælper med 
eller ønsker, at vi skal finde en hjælper, 
er prisen for hjælperen: Fredag-søndag 
150 kr., lørdag-søndag 100 kr. og fest-
middag 50 kr., da vi igen i år forventer at 
få et tilskud fra Bevica Fonden.

Hvis du er studerende på SU, er der rabat 
for deltagelse:

Fredag-søndag 200 kr.
Lørdag-søndag 150 kr.
Festmiddag 75 kr.

Med venlig hilsen
Egmont Højskolens Elevforeningen
v/formand Jens Bork

Se også elevforeningens hjemmeside:
elevforening.egmont-hs.dk



Fredag den 1. november
Kl. 16:00 Ankomst med te/kaffe (Spisesalen)
Kl. 18:00-19:00 Aftensmad (Spisesalen og Hallen)
Kl. 19.30 Højskolehygge med sang fra højskolesangbogen
Kl. 20,45 Elevbands spiller op til dans
Kl. 23.30 Dj Ris Ras underholder
Ca. kl. 23.00 Natmaden serveres (Spisesalen)
Lørdag den 2. november
Kl. 08:00-09:30 Morgenmad (Spisesalen)
Kl. 10:00  Generalforsamling (Bie-rummet)
Kl. 11,15 Foredrag »The Back to life projekt« v/Mikkel Salling Holmgaard: 

En personlig fortælling om at komme tilbage til livet og førlig-
heden efter et voldsomt uheld og tanker om ubegrænset genop-
træning til alle. The Back to life project holder for tiden til på 
Egmont Højskolen, hvor de inspirerer og gør en meget stor forskel 
for mange mennesker.

Kl. 14.30 Workshops, bl.a.: En svømmetur i Vandhalla; Højskoletime og 
sang; Ud i det blå; Træningsrum; Jamsession.

Kl. 12:30-13:30  Frokost (Hallen)
Kl. 15.00 Kaffe i (spisesalen)
Kl. 17:00  Jubilar sammenkomst (Bie-rummet)
Kl. 18:30 Festmiddag. Velkomst. Underholdning ved personalegruppen.  

Festtale ved forstander Søren Møllgaard Kristensen. Efter mid-
dagen spiller »Tennis« op til dans. Resten af natten spiller en DJ.

Ca. kl. 01:00  Natmaden serveres (Spisesalen)
Søndag den 3. november
Kl. 09:00-11:30 Mokost – kombineret morgenmad & frokost (Spisesalen)
Kl. 10:00  Alle overnatningssteder skal være forladt
Kl. 14:00  Forventes senest afrejse

PROGRAM FOR ELEVSTÆVNET
1. – 3. november 2019


