
 ELEVSTÆVNE 2019    

 
 
 

Kære tidligere elev eller ansat på Tommerup Høj- og Efterskole 
 

Lørdag den 4. maj 2019 inviteres du til Elevstævne, som vanen tro afholdes af Elevforeningen 
på Tommerup Efterskole. 

 
Jeg håber du har mulighed for at komme og genopleve gamle minder og ikke mindst skolen, 

som altid er i udvikling. 
 

Kom og oplev dagen sammen med ansatte, nuværende elever, elevforeningen og en lang række 
tidligere elever. Der vil være mulighed for alt lige fra fællessang til fodboldkamp og årets turné 

leveret af musik og teaterlinjen. 
 

Elevforeningens bestyrelse forsøger at invitere så mange fra jubilæumsårgangene som muligt, 
men vi kan ikke fange alle, og derfor opfordrer vi dig til at kontakte andre fra din årgang. Tag 

dine efterskolevenner under armen og kom til en sjov og hyggelig dag, hvor gamle minder 
vækkes frem og fællesskabet hyldes. 

 
 

Med ønske om et glædeligt gensyn 
 

På vegne af Tommerup Høj- og Efterskoles Elevforening 
 

Mathias Pedersen, redaktør og næstformand i Elevforeningens bestyrelse. 
 

 

 

 

Pris: 100,- betales ved ankomst.  

Tilmelding: Senest fredag d. 26. april på: www.tommerup-

efterskole.dk/elevforeningen 

 



PROGRAM FOR D. 4 MAJ 2019 
 

 
10.30 - 11.45  Ankomst og betaling  
 
11.45                Flaghejsning og velkomst 
 
12.00                Fotografering af 1 års jubilarer foran Udstedet 
 
12.00   Frokost for nuværende elever + til og med  

4 års jubilarer, udleveres i hallen 
Middagsmad i spisesalen for øvrige  

 
12.50                Fotografering af øvrige foran Udstedet 
 
13.20        Elevforeningens generalforsamling i Foredragssalen    
 
14.00   Workshops: 

Fodboldkamp på fodboldbane 
eSport kamp  
Strikkeworkshop på lærerværelse 
Korsang i foredragssalen 
Brætspil i pejsestuen 
Rundvisning og fortælling om nye projekter  

 
15.00               Kaffe og kage i hallen for 1,2,3,4 og 5 års jubilarer og dem uden jubilæum 
                         Kaffe og kage i spisesalen for:  

10,15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 60 og 70 års jubilarer 
 
15.45               Musik-teater forestilling i hallen 
 
17.00   Repræsentantskabsmøde i Foredragssalen 
 
17.30 - 18.15  Aftensmad: 5,10,15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 60 og 70 års jubilarer 
 
18.15 - 19.00  Aftensmad: Alle andre gæster + nuværende elever  
 
19.30                Fællestime i foredragssalen 
 
21.00              Minikoncert med “TE-All Stars” og åben stage i spisesalen 
 


