Kære alle NH’ere
Sidste weekend i oktober , den 27.-29., går det løs igen - det
årlige elevtræf på Nørgaards Højskole løber af stablen.

Årets tema er

50/50

Vi tager det bedste fra begge verdener og kombinerer det til
ét samlet tema, én dresscode og ét omdrejningspunkt for
weekenden:

50% Classy + 50% Dakke-Dak
Det betyder, at du lørdag aften iklæder dig 50% classy tøj og
50% ”dårlig smag”. Denne aften vil desuden bl.a. byde på
Dak-Vinsmagning og Dupsteb Pardans.
Praktisk info:
Tilmelding og betaling sker via dette link:
http://billetfix.dk/da/nhs-elevtrf-2017/

I tilmeldingen skal du i feltet ”efternavn” også angive, hvilken
årgang du gik på højskolen, eks. e16 eller f12.
Prisen for træffet er 400 kroner. Af disse går 200 kroner til
skolen for forplejning, rengøring etc. 100 kroner går til
elevforeningens konto til kommende arrangementer, og de
sidste 100 kroner går til højskolens elevfond, som støtter
ophold til kommende elever, som kan bidrage til
ressourcestærke elevhold og udvikling af højskolen.
I weekenden er der mulighed for at sove i givne lokaler på
skolen. Husk derfor at medbringe liggeunderlag og
sovepose. Badning foregår i de gamle omklædningsrum nær
motionssalen.
Ønsker man derimod at leje sig ind på et dobbeltværelse med
bad, koster dette 150,- pr. nat pr. person og skal meddeles
på mail til kontoret på adm@nrgaard.dk senest den 13.
oktober.
S.U. for tilmelding: 13. oktober
Følgende ses programmet med forbehold for småændringer.
Vi glæder os til at se jer til NH’s elevtræf 2017 !

#nhkærlighed
// Elevbestyrelsen

Program
Fredag
18 - 20 indkvartering
- Mulighed for let
aftensmad
20 – 02 ”Catching up” i
pejsestuen med med live
musik fra lærerbandet ”The
Bronx”

Lørdag

Søndag

8 – 10.15 Morgenmad
10. 30 Morgensamling
efterfulgt af generalforsamling

8 – 11 Morgenmad
(sover man i værelse, skal
dette forlades kl 9)

12.30 Frokost

Tak for denne gang –

14.30 Banko

og på gensyn om lige præcis
et år..!

16.30 Højskolesang med Line
Thylander
18 Velkomstdrinks i
pejsestuen efterfulgt af
festmiddag i spisesalen
Festaftenen byder på diverse
overraskelser samt live musik
med Nørgaardens eget
sammenstrikkede partyband

