
Elevstævne 2019 
Søndag den 8. september 

  

Så indbyder vi atter til elevstævne for alle gamle Blidstrup elever. Traditionen sker det  
den anden søndag i september, som i år er søndag den 8.september. 

For jubilæumsårgangene starter dagen kl. 11.00 med en kort gudstjeneste i fællessalen. 
Herefter er der jubilæumsmiddag. 

For alle øvrige starter dagen kl. 14.00 
Vi glæder os rigtig meget til at møde alle jer gamle Blidstrup elever og høre nyt fra jer. 
Dagen bliver allerbedst, hvis vi er rigtig mange. Husk derfor at minde jeres kammerater 

fra Blidstrup om, at der er elevstævne 
  

Programmet for elevstævnet 
  

11.00 Velkomst og kort gudstjeneste for alle jubilarer i fællessalen.   
  

12.00 Jubilæumsmiddag i spisesalen 

13.15 Fotografering for 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 og 55 års jubilarer i haven. 

14.00 Velkomst i hallen for alle. Nyt fra skolen. Fællessang og underholdning ved        
          nuværende og gamle elever.  

14.30 Kaffe og kage til alle 

15.15 Genopfriskning af gamle dage. Forskellige valgfrie aktiviteter:  
          • Fodbold mellem de nuværende elever, årgang 17/18 og 18/19 

          (Husk jer fra årgang 17/18 og 18/19 at tage sportstøj og støvler med ) 
          • Mulighed for at tage vores nye håndværkercenter i øjesyn 

16.15 Elevforeningsgeneralforsamling i udestuen 

16.45 Medarbejdermøde for nuværende og tidligere medarbejdere på  
          lærerværelset. 

17.00 Afslutning ved bålpladsen 



Tilmelding: 

Af hensyn til middagsmaden er tilmelding nødvendig. 
Prisen for jubilæumsmiddagen er 75 kr. 

Tilmelding skal ske direkte til skolen. Enten ved at sende en tilmelding pr. post, ved at 
maile til skolen på mailaddressen: kontor@blidstrup.dk, eller ved at ringe til skolen på 

tlf. 97 76 41 28 mellem 8 og 15 hverdage. Husk at opgive både navn og årgang 
Tilmeldingsfristen er: torsdag den 29.august 2019  

For øvrige gamle elever, der ikke skal deltage i jubilæumsmiddagen, er tilmelding ikke  
nødvendig. Bare mød op. Vi skal nok sørge for rigeligt med kaffe og kage.  

  
  
  

Hvem har jubilæum ? 

5 års jubilæum  årgang 2014/2015 
10 års jubilæum  årgang 2009/2010  
15 års jubilæum  årgang 2004/2005 
20 års jubilæum  årgang 1999/2000 
25 års jubilæum  årgang 1994/1995 
30 års jubilæum  årgang 1989/1990 
35 års jubilæum  årgang 1984/1985 
40 års jubilæum  årgang 1979/1980 
45 års jubilæum  årgang 1974/1975 
50 års jubilæum  årgang 1969/1970 

55 års jubilæum  årgang 1964 

Generalforsamling i elevforeningen 

Som tidligere nævnt afholdes der generalforsamling i elevforeningen kl. 16.15 i 
udestuen. Her håber vi, at mange vil møde frem for at høre om elevforeningens virke i 

det sidste år. 
Medlemmerne i elevforeningen er valgt for 2 år. I år er det Rasmus Heegaard Hansen, 

Morten Neesgaard, Daniel Krogsgaard Jensen og Nicolaj Lemvig, der er på valg.  



Vel mødt til elevstævne 2019 på Blidstrup Efterskole 

Med venlig hilsen 

Elevforeningen 
og alle medarbejdere på Blidstrup Efterskole 


