
 
 
 
 

Skanderup Efterskoles Elevforening inviterer 
til 

ELEVMØDE 
 

Lørdag den 30. oktober 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skanderup Efterskoles Elevforening 
Tlf.: 2186 2014 

Mail: post@se-elevforeningen.dk 

Skanderup Efterskole 
Kastanie Allé 51 

Skanderup 
6640 Lunderskov 

 

Mail: kontor@skanderupefterskole.dk 



Så er det tid til 
ELEVMØDE 

for alle tidligere elever og ansatte 

Lørdag den 30. oktober 2021 
 

Igen i år starter vi med jubilarfrokost. 
Af pladshensyn er vi nødt til at begrænse deltagerantallet til frokosten. 

De yngste der kan deltage i frokosten er 10års-jubilarerne. 
Jubilarerne fra 2020 fejres i år, sammen med 2021-jubilarerne. 

 
Alle bedes tilmelde sig via elevforeningen på www.se-elevforeningen.dk 

Sidste tilmelding den 13-10-21(Jubilarfrokost) 
Alle andre den 20-10-21. 

Der printes adgangsbillet, som skal medbringes. 
 

Program: 

Kl. 11.00 - 11.30: Jubilarer til jubilarfrokosten ankommer 

 
Kl. 11.30: Jubilarfrokost 

 
kl. 13.00 – 14.00: Alle øvrige elevmødedeltagere ankommer, og der vil være et let 
traktement! 
P-muligheder: skolen, sportspladsen, kirken. Der må IKKE parkeres på Kastanie Allé. 
Ved ankomsten skal I starte med at gå til halindgangen, hvor I skal vise jeres billet. 

 
kl. 14.30: Samling og kaffe for alle deltagere i hallen. 
Præsentation af årgangene og fællessang. 

 
Kl. 16.30: Elevforeningens generalforsamling begynder i PULS – alle er velkomne! 

 
Kl. 17.00: Mødet slutter. 

 
Farvel og på gensyn næste år!



 

Følgende årgange er jubilarer: 
 

60 år Drenge 1959/60 & 1960/61 og Piger 1960 & 1961 
50 år Drenge 1969/70 & 1970/71 

40 år    Drenge 1979/80 & 1980/81 

30 år 1989/90 & 1990/91 
25 år 1994/95 & 1995/96 

20 år 1999/2000 & 2000/2001 

10 år 2009/2010 & 2010/2011 
 

Alle der har været elev før 1958 er jubilarer. 
 

Har man ikke mulighed for at deltage i elevmødet, er det alligevel en god idé at 
være medlem af elevforeningen. Medlemmer får automatisk tilsendt skolens 
årsskrift ved juletid. Desuden støtter man elevforeningens arbejde. 
Man melder sig ind i foreningen via hjemmesiden: www.se-elevforeningen.dk 

 
Pris: 
Jubilarfrokost: 175 kr. inkl. medlemskab af elevforeningen. 
Øvrige deltagere: 100 kr. inkl. medlemskab af elevforeningen. 
 
Ungdomsmedlemmer: 
Årgangene 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 
En del har betalt et ”ungdomsabonnement” og deltagelsen i elevmødet er derfor 
gratis. Hvis man ikke har et ungdomsmedlemsskab, betaler man som øvrige 
deltagere 100 kr. 
I skal også huske at tilmelde jer via: www.se-elevforeningen.dk 

 
Spørgsmål om tilmelding og betaling rettes til elevforeningen på tlf. 2186 2014. 
Der må selvfølgelig ikke medbringes øl, vin og spiritus. 

Vi håber, I vil møde talstærkt op. Vel mødt på Skanderup Efterskole! 

Venlig hilsen 

 

Matilde og Rune Peitersen Hans Peder Hansen 
Forstanderpar Elevforeningen



Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 

 
Skanderup Efterskoles Elevforening 

 

lørdag den 30. oktober 2021, kl. 16.30 

 
på Skanderup Efterskole. 

 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

a: Valg af dirigent 
b: Beretning 
c: Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent 

d: Behandling af indkomne forslag 

e: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

f: Valg af revisor og suppleant 

g: Eventuelt 
 

Mød op på generalforsamlingen og gør din indflydelse gældende! 
Kontakt til Elevforeningen: post@se-elevforeningen.dk 

 
 
 
 
 
 


