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Kjære Jubilant 
Surnadal 20.02.20

ELEVSTEVNE/JUBILEUMSFEST

Det er med stor glede vi ønsker deg velkommen til elevstevne/jubileumsfest på Nordmøre Folkehøgskule lørdag  
6. juni 2020.  Dette er et felles arrangement for 70-års, 60-års, 50-års, 40-års, 25-års, 20-års og 10-årsjubilantar. I 
tillegg inviteres personalet fra de samme årskullene. På grunn av at vi avlyste i fjor åpner vi for at jubilantene fra 
2019 er hjertelig velkommen til årets jubileum.  Er det andre som har lyst til å besøke oss er dere også velkomne.

Program Lørdag 6. juni

Kl. 14.00 - 16.30 
Kl. 16.30 
Kl. 18.00 
Kl. 20.00 
Kl. 21.30 

Innkvartering, kaffe.
Velkomst/Fotografering/
Korøving.Festmiddag.
Festprogram 

Kaffe og kaker 

Nordmøre Folkehøgskulelag 
Kristian Lund Silseth
rektor 

Sosialt samvær

Vi legger vekt på at elevstevnet skal bli en trivelig opplevelse hvor gamle venner møtes. Det blir rikelig med tid til den gode 
praten og til å friske opp gamle minner. Underholdning vil det også bli. Vi som jobber her nå i 2020 vil forestå noe og så er 
det fint om noen av dere som kommer som gjester også bidrar til å gjøre underholdningsprogrammet minneverdig. Felles 
korøving er i seg selv artig og klargjør samtidig for fine innslag til programmet.

God mat vil det også bli. Rammene for ei trivelig helg skulle med andre ord være de beste. - Og om årene har gått, 
arrangementene ved Nordmøre Folkehøgskule er fortsatt alkoholfrie. 

Du kan overnatte på skolen og spise frokost søndag morgen (kl 09.00 - 11.00). De fleste rommene er dobbeltrom. Så du får 
sjansen til å gjenoppfriske også den delen av folkehøgskoleåret, om du vil. Vi tar imot bestilling så langt romkapasiteten 
rekker.  Hvis du ønsker å komme på fredag innkvarterer vi om kvelden mellom kl. 18.30 og 22.30.

Økonomi:
Alt. 1: Bare festkveld lørdag: kr 380.- pr person (kaffe, festmiddag, kaffe etter program) 
Alt. 2: Alle måltid/overnatting: kr. 830.- pr person (fra lørdag til søndag inkl. festmiddag)
Alt. 3: Overnatting fra fredag til søndag. kr 1.000.- (alt inkl.)
Påmelding innen mandag 4. mai. 
Du når oss på telefon: 71 65 89 00 eller e-post: kontor@nordmore.fhs.no         

Vel møtt til elevstevnet 2020!

Med beste hilsen

Nordmøre Folkehøgskulelag 
Knut Haugen 
leder i styret (sign.)  




