INVITATION
STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE

GAMMEL ELEVDAG

PROGRAM OG INFO TIL
JUBILARER PÅ SIDE 2

21. marts 2020

Nu er det tid til den traditionsrige genforening
- gammel elevdag. Der skal catches up, snakkes igennem,
krammes og hygges over ”kan du huske den gang...”fortællinger.
Vi mødes i halbygningen til udlevering af
armbånd og spiser derefter middag ved det
bord, der er reserveret til din årgang.
Drikkevarer skal købes på skolen.
			
Vi har MobilePay.

PROGRAM

21. marts 2020
16.30 Velkomst og
check-in i hallen

			17.30 Middag

TILMELDING

		

20.00 Tak for i dag
				
			
Bemærk andet program
for jubilarer på side 2

Tilmeld dig ved at betale 50,00 kr. på
konto nr.: 3420 0002553449
MobilPay 77 40 82

Betaling senest
mandag
d. 16. marts
2020

Hvis du ønsker at køre med bus til Odense,
skal du indbetale 70,00 kr., som dækker mad
+ bus.
Husk at skrive: Årgang, navn og gammel elevdag.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til
Jette på tlf.: 64406405.

Vi glæder os til at se dig 						
				Hilsen os alle på SIE

IT’S A SPECIAL YEAR

2020

JUBILARER

KOM OG GENOPFRISK
GAMLE MINDER

5 å r s 		

årgang 14/15

10 års

årgang 09/10

15 års

årgang 04/05

20 års

årgang 99/00

Som jubilar synes vi, at der skal ske
lidt andet. Derfor er der en speciel
invitation til jer, der har enten 5, 10,
15 eller 20 års jubilærum. Se til venstre,
om du er en af jubilæumsårgangene.
PROGRAM
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Kl. 16.00
Kl. 17.30
Kl. 20.00

FOR JUBILARER
Velkomst
Frokost
Vi tilslutter os de andre
Middag
Arrangementet slutter

Pris for jubilæumsmiddagen 60,00 kr.
Til middagen om aftenen skal man selv
købe drikkevarer.
Vi tager også MobilePay.

TILMELDING TIL
JUBIL ÆUMSMIDDAG
Tilmeld dig ved at betale 60,00 kr. på
konto nr.: 3420 0002553449
MobilPay 77 40 82

Betaling senest
mandag
d. 16. marts
2020

Hvis du ønsker at køre med bus til Odense, skal du indbetale
80,00 kr., som dækker mad + bus.
Husk at skrive: Årgang, navn og jubilar

Kom og vær med - vi glæder os til at se jer igen.
					Hilsen os alle på SIE

