
INVITATION
TIL ’GAMMEL ELEV’-DAG
30. oktober 2021
Kære gamle elever

Her sidder du med invitationen til den før-
ste gammel elevdag på Egmont Højskolen 
nogensinde.

På Egmont er der fortsat fuld fart på med 
214 elever i huset og mange på venteliste! 
Efterårsholdet startede den 8. august, og 
alle er i fuld gang med de mange spæn-
dende 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 Højsko-
len, til at få opfrisket minderne fra tiden 
på højskolen både med deltagerne og 
det nuværende elevhold, hvilket vi ved, 
mange sætter stor pris på.

Vi satser på, at der bliver rigtig mange ju-
bilarer i år. Hvor der skal fejres to årgange, 
vi måtte aflyse stævnet i 2020 på grund af 

corona, men de skal fejres alligevel og det 
gør vi til gammel elevdag.

Til jubilarsammenkomsten plejer der at 
komme gamle elever forbi, der har været 
elever på Egmont Højskolen i halvtres-
serne, det er super hyggeligt at høre deres 
historier fra dengang. Utroligt, at de stadig 
holder kontakt med hinanden og Egmont 
efter så mange år. Det er vi meget stolte 
af, og vi glæder os til, at de kommer til 
stævnet. 

Gammel Elev-dag 
Elevforeningen og Egmont Højskolen 
afholder i år Gammel Elev-dag som et 
éndags arrangement og en af grundene til 
det, er, at vi pga. risikoen for coronasmitte 
i løbet af efteråret ikke synes det er hen-
sigtsmæssigt med overnatning på elev-
værelser og i undervisningslokaler m.m. 
og med et arrangement, der strækker sig 
over tre dage. Men vi synes alligevel, at 
det er vigtigt for os at kunne mødes.



’GAMMEL ELEV’-DAG 2021
Det var meningen at stævnet skulle have 
været i maj 2021, men det blev aflyst på 
grund coronarestriktionerne. Planen er 
igen at der til maj 2022 skal arrangeres et 
Elevstævne, med alt hvad der dertil hører. 
Derfor synes vi det giver god mening med 
et mindre arrangement, når vi allerede til 
maj kan samles til Elevstævne.

Overnatning

Da det er et éndagsarrangement er der 
ikke overnatning. Hvis udfordringen på 
grund af handicap og afstand bliver for 
stor, kan der gives dispensation og vi vil 
hjælpe med løse det med få pladser i 
feriehusene. Der vil blive en merbetaling 
ved overnatning. 

I bedes kontakte Jens Bork, hvis det er 
fuldstændigt umuligt for jer at deltage 
uden overnatningsmulighed.

Transport
Vi lejer bus, som kører fra Musikhuset 
i Aarhus og til Egmont Højskolen kl. 9. 
Ligeledes kører der bus fra Egmont kl. 01 
til Aarhus. Man bestiller billet i forbindelse 
med tilmelding.

HVAD KOSTER DET AT KOMME MED? 
 Medlem Ikke-medlem Hjælper
 150 kr. 200 kr. 100 kr.

Buskørsel fra og til Aarhus: 
50 kr. pr. medlem pr. tur

Med venlig hilsen 
Egmont Højskolens Elevforeningen 
v/formand Jens Bork 

Program
10:00 Ankomst med te/kaffe (Spisesalen)
11:00 Foredrag
12:30-13:30 Frokost (Hallen)
14:00-16:00 Workshops - bl.a.: 
 En svømmetur i Vandhalla
 Højskoletime og sang 
 Ud i det blå 
 Træningsrum
 Jamsession m.fl.
15:00-16:30 Kaffe i (spisesalen)
17:00 Jubilarsammenkomst (Bie-rummet)
18:30 Festmiddag - Velkomst, underholdning og tale. Efter middagen spiller 

»Tennis« op til dans resten af aftenen.
00:30 Natmaden serveres (Spisesalen)
01:30 Forventes senest afrejse

Se også elevforeningens
hjemmeside:

elevforening.egmont-hs.dk


