
 

              INVITATION                             
TIL JUBILARARRANGEMENT 

AABENRAA STATSSKOLES ELEVSAMFUND INDBYDER JUBILARER FRA FØLGENDE ÅRGANGE: 

1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1970, 1980, 1995 (STUDENTER, REALISTER, HF) OG LÆRERE.                                             

ØVRIGE ÅRGANGE/KLASSER ER OGSÅ MEGET VELKOMNE! 

LØRDAG, DEN 20. JUNI 2020 kl. 10.00 PÅ STATSSKOLEN 

PROGRAM: 

Kl. 10.00                     Vi mødes på skolen, indgang fra Forstallé (Parkering ved Købmandsskolen - IBC) 

  

                                    Velkomst ved rektor Lone Mailandt-Poulsen og Elevsamfundet.                                

                                    Der serveres kaffe/te/wienerbrød 

 

Kl. 11.00                    Fotografering holdvis. Derefter guidet rundvisning på skolen. Billeder vil blive bragt i  

                                    Årsskriftet hvorved tilmelding til jubilardagen samtidigt er accept af,  at vi som forening  

                                    Må publicere disse i årsskriftet                                              

 

Kl. 12.30                    Festligt samvær med frokost på Skolen. Det vil være rigtig fint og festligt, hvis holdene 

                                    kommer med indslag og/eller taler. Det opfordrer vi til! – og det er OK, hvis vi blot 

                                    orienteres herom på dagen. 

 

Kl. ca. 15.30              Elevsamfundets arrangement slutter. Jubilarholdene kan på eget initiativ evt. arrangere 

                                    samvær om aftenen. 

 

                                    Deltagergebyr inkluderer kaffe /the, frokost med en genstand 

                                    Medlemmer af Elevsamfundet og evt. ledsagere  Kr. 175. 

                                    Ikke-medlemmer  Kr. 225. 

 

                                  Yderligere drikkevarer kan købes (mobilpay eller kontant) ved baren i skolens aula.  

                                                   

Af hensyn til tilrettelæggelsen bedes tilmelding foretaget inden den 25. MAJ ved indbetaling af deltagergebyret til 

DANSKE BANK, Reg.nr. 1551 Kontonr. 307 1782 Husk at oplyse Dimittend-nr. (yderst til venstre i klasselisten) 

 

NB! Søg kontakt til dine klassekammerater og motivér dem til at deltage!  I 2019 kunne vi samle 215 jubilarer! 

 

Besøg vor hjemmeside på www.aabenraasamfundet.dk   hvor du bl.a. kan indtaste dine adresseoplysninger. 

 

På gensyn til en festlig og fornøjelig dag! 

Elevsamfundets Bestyrelse 
 

Oplysninger om arrangementet og adresser: 

Dorte Schmidt      telefon: 74 62 95 39     mail: annedorte51@hotmail.com            (25-års studenter-jubilarer) 

Troels Todsen  telefon: 23 66 91 96     mail: tto@statsskole.dk          (25-års HF jubilarer) 

Frank Christiansen  telefon: 61 71 28 67     mail: fcribe@hotmail.com                          (øvrige-jubilarer) 

Jesper Mastrup    telefon: 21 44 80 45     mail: mastrupuglekaer@gmail.com         ( 25 års studenter- jubilarer) 
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