
JUBILARMØDE 2019
den 31. august - 1. september

JUBILAR ÅRGANGE
Før 1963 - “Overjubilarer”
1963/64 og 1964 - 55 år
1968/69 og 1969 - 50 år
1973/74 og 1974 - 45 år
1978/79 og 1979 - 40 år
1983/84 og 1984 - 35 år
1988/89 og 1989 - 30 år
1993/94 og 1994 - 25 år
1998/99 og 1999 - 20 år
FO ‘04 og EF ‘04  - 15 år
FO ‘09 og EF ‘09  - 10 år

Kære Jubilarer
Det er os en stor glæde at kunne invitere til en weekend specielt for tidligere elever, som har 
jubilæum i 2019.
Vi håber, at I vil være med til at sprede invitationen, så Jeres årgang bliver godt repræsenteret til mødet.
Der kan rekvireres flere indbydelser fra skolens kontor, eller den kan downloades fra vores hjemmeside: 
https://giv.dk/om-os/efter-giv/jubilarmoede/

Tilmelding og praktisk info
Du tilmelder dig ved betaling senest den 16. august 2019, til konto 8491  4910014205
- du kan IKKE tilmelde dig ved at ringe til højskolen!
Det er VIGTIGT, at du oplyser navn og årgang ved betaling i “Lang meddelelse til 
beløbsmodtager”

 Hele mødet (ekskl. overnatning på værelse) kr. 550
 Lørdag (frokost, kaffe og aftenfest)   kr. 460
 Lørdag (frokost og kaffe)    kr. 225
 Lørdag (kaffe og aftenfest)   kr. 350
 Lørdag/søndag (kaffe, aftenfest og brunch)  kr. 505

Vær opmærksom på, at deltagerbetalingen IKKE refunderes ved afbud.
Tilmelding LUKKER efter den 16. august 2019.

Overnatning på værelser, mellem lørdag og søndag er, i meget begrænset omfang, mulig mod ekstra-
betaling (kr. 300 inkl. linned og håndklæde, som betales sammen med deltagerbetalingen) og tildeles 
efter “først til mølle-princippet”. 
Du får besked efter tilmeldingsfristen, hvis du har betalt for værelse, men IKKE er en af de heldige!
Alternativt, er der mulighed for overnatning i sovesal, telt i haven eller campingvogn på P-pladsen.

Lørdag den 31. august

Kl. 10.30-11.30 
Ankomst og indkvartering

Kl. 11.30
Frokost i Idrætshallen
Velkomst ved forstander Erling Joensen

Kl. 14.00-16.00
Årgangsmøde med kaffe

Kl. 16.00-16.30
Sangtime

Kl. 16.30-17.15
Vandretur/rundvisning på højskolen og i 
nærområdet

Kl. 18.00
Baren åbnes i Idrætshallen

Kl. 18.30
Jubilarmiddag
(Mulighed for indslag og taler)
Derefter dans til “Jungle Boogie Band” 
og senere jukeboks

Søndag den 1. september

Kl. 08.30-09.30
Brunch og morgensang i Spisesalen

PROGRAM

Med venlig hilsen  
Viborg Elever & Viborg Idrætshøjskole

PÅ GENSYN OM 5 ÅR !!!


