
INVITATION
TIL ELEVSTÆVNET

12.-14. maj 2023

Tag badetøj med.
Svømmehallen er åben for offentligheden  

lørdag og søndag kl. 9-15
Se priser mv. på

www.vandhalla.dk



ELEVSTÆVNE 2023
Kære medlem af Egmont Højskolens elev-
forening. Her sidder du med invitationen 
til det største elevstævne på Egmont Høj-
skolen nogensinde. 

Elevstævnet er som noget nyt flyttet til 
foråret og finder sted i weekenden d. 12.-
14. maj 2023. 

Fra Egmont Højskolens og Elevforenin-
gens side forventer vi os meget af at have 
flyttet stævnet til foråret. Det bliver uden 
tvivl skønt med mildere vejr, det er længe-
re lyst og for de, der er friske, vil det være 
muligt at sove i telt. Spændende bliver det 
under alle omstændigheder. 

På Egmont er der fortsat fuld fart på med 
216 elever i huset og der er venteliste! 
Forårsholdet, der startede i januar er i fuld 
gang med de mange spændende tilbud. 
Eleverne er i dette øjeblik taget på studi-
eture rundt omkring i Europa, Japan, Syd-
afrika, og Israel – noget af en logistik, der 
skal falde på plads med så mange elever.

Elevforeningen inviterer som altid tidlige-
re elever, personale, lærere og andre, der 
har haft tilknytning til Egmont Højskolen 
til at få opfrisket minderne fra tiden på 
højskolen, både med stævnedeltagerne 
og det nuværende elevhold, hvilket vi 
ved, mange sætter stor pris på. Vi satser 
på, at der bliver mange jubilarer i år. Vi har 
tradition for, at der kommer gæster, der 
har været elever på Egmont Højskolen for 
over halvtreds år siden, som stadig holder 
kontakt med hinanden og Egmont efter så 

mange år. Det er vi meget stolte af, og vi 
glæder os til at se jer til stævnet. 

Elevforeningen har i samarbejde med høj-
skolen arrangeret følgende program for 
stævnet: 

Fredag aften: Efter aftensmaden er der 
sang fra Højskolesangbogen. Derefter un-
derholdning ved tidligere og nuværende 
elevbands.

Lørdag formiddag kan du høre om rigets 
tilstand v/Karin og Søren og derefter af 
holder vi traditionen tro generalforsam-
ling. 

Lørdag eftermiddag tilbyder vi forskellige 
workshops: En svømmetur i Vandhalla; 
Højskoletime og sang; Ud i det blå; Sam-
tale i Skovhaven; Ved vandet m. fl. 

Lørdag aften lægger vi op til stævnets 
højdepunkt – Festmiddagen. Her vil der 
være festtaler og efter festmiddagen spil-
ler der op til dans med bandet Take Cover, 
der til sidst afløses af en DJ resten af nat-
ten. Så lørdag aften og nat bliver der gang 
i den med masser af god musik. 

Hermed er der lagt op til en spændende 
weekend, og vi fra Elevforeningens besty-
relse glæder os meget til at være sammen 
med jer. Læs detaljeret program på bag-
siden, der løbende vil blive opdateret på 
Elevforeningens hjemmeside. 



Overnatning: Igen i år bliver der mulighed 
for at leje sig ind i Hou Søsportcenters 
feriehuse nede ved stranden. Der er 11 
feriehuse med hver op til 8 sengepladser. 
Man kan som gruppe leje et hus, eller som 
enkeltperson leje en seng – det koster 100 
kr. pr. seng pr. nat. Prisen gælder både på 
skolen og i feriehusene. Hvis man kan kla-
re sig uden seng og ligge i f.eks. sovepose 
på gulvet i fælleslokaler, sove i eget telt 
eller skolens store teltpavilloner, koster 
det ikke noget. Husk at afkrydse »Leje af 
seng« på tilmeldingsblanketten. 

Vi ved af erfaring, at der bliver stor efter-
spørgsel på senge, så hvis man ikke bor alt 
for langt væk fra Egmont Højskolen, bør 
man overveje at sove hjemme. Så sparer 
man jo også udgiften til seng. Vi opfordrer 
personlige hjælpere til at klare sig med 
medbragt liggeunderlag eller drømme-
seng.

HVAD KOSTER DET AT KOMME MED? 

 medlem ikke-medl.
Fredag-søndag 400 kr. 500 kr.
Lørdag-søndag 300 kr. 400 kr.
Festmiddag 150 kr. 200 kr.

Derudover 100 pr. seng pr. nat, hvis man 
vil leje en seng.

Har du din egen personlige hjælper med 
eller ønsker, at vi skal finde en hjælper, er 
prisen for hjælperen: Fredag-søndag 150 
kr., lørdag-søndag 100 kr. og fest-middag 
50 kr., da vi igen i år håber at få et tilskud 
fra Bevica Fonden.

Ønsker man at benytte den fælles nat- 
og morgenbuskørsel fra/til Aarhus koster 
hver tur 50 kr. Skal reserveres ved tilmel-
dingen.

Med venlig hilsen

Egmont Højskolens Elevforeningen
v/formand Jens Bork

Se også elevforeningens hjemmeside:
elevforening.egmont-hs.dk

TILMELDING
Tilmeldingen foregår via et nyt tilmeldingssystem: 

www.bit.ly/ehes2023

Tilmeldingsfrist: 20. april 2023

Hvis du oplever problemer med tilmeldingen, kan 
du ringe til Jens Bork, 20 46 25 72.

https://elevforening.egmont-hs.dk
https://bit.ly/ehes2023


PROGRAM FOR ELEVSTÆVNET
12.-14. maj 2023

Fredag den 12. maj
16:00 Ankomst med te/kaffe i spisesalen
18:00 - 19:00 Aftensmad i spisesalen/torvet/foyer
19:30 - 20:30 Højskolehygge med sang fra højskolesangbogen i Bie
20:45 Elevbands spiller op til dans i Lillesalen
22:00 Tidligere elevbands spiller op til dans i Lillesalen
23:00 Natmaden serveres i Spisesalen
01:00 Baren lukker

Lørdag den 13. maj
08:00 - 09:30 Morgenmad i Spisesalen/torvet
09:00 Busafgang fra Musikhuset i Århus
10:00 Rigets tilstand v. Søren og Karin
11:15 Generalforsamling i Bie-rummet
12:00 - 13:15 Frokost i Spisesal/torvet og hallen
13:30 Workshops, bl.a.: En svømmetur i Vandhalla; Højskoletime og sang; 

Ud i det blå; Samtale i Skovhaven; Ved vandet m. fl. 
 Opslag af alle workshops på dagen
15:00 Kaffe i spisesalen
17:00  Jubilarsammenkomst i Bie-rummet
18:30 Festmiddag m. Velkomst, sang og underholdning. 
 Efter middagen spiller »Take Cover” op til dans. Resten af natten 

vender DJ én plader.
01:00 Natmaden serveres i Spisesalen/torvet
04:00 Baren lukker
02:00 og 03:30 Bustransport til Århus Musikhus (skal reserveres ved tilmeldingen)

Søndag den 14. maj
Kl. 09:00 - 11:30 Mokost – kombineret morgenmad & frokost i Spisesalen/torvet
Kl. 10:00 Alle overnatningssteder skal være forladt
Kl. 12:00 Forventes senest afrejse

Med forbehold for fejl og ændringer


