
Kære deltager på ELEVMØDET 2022!

Nu er der ikke længe til, at vi igen a�older ELEVMØDE! Vi glæder os helt vildt til,

du kommer. Derfor sender vi her lidt praktisk om weekendens forløb. Det er vigtig

læsning <3

Ankomst, indkvartering og velkomst

Vi byder jer velkommen på skolen fredag d. 5. august fra kl 18.00 i teltet ved

spisesalen. Bemærk at der afgår gratis busser kl 17:20 fra DGI Aarhus bag Bruuns

Galleri til Testrup.

(Værkmestergade 17 - tast 56.149307, 10.206443 på Google Maps eller tryk HER for at

finde frem)

Program og undervisning

Vedhæ�et mailen her findes weekendens program. Har du spørgsmål inden da, så

tøv endelig ikke med at skrive til os på tilmelding@testrupelev.dk

https://goo.gl/maps/xhUzJmYYcbpFkD1y9


Pakkelisten

Pak som du lyster til en højskoleweekend, men husk det vigtigste:

● Håndklæde, liggeunderlag og sovepose - Skolen har kun få madrasser til

låns, så tag hellere selv sovegrej med.

● Solhat og solcreme

● Kontanter - hvis du ikke har mobilepay til baren mm.

● Tøj til fest - Festmiddagen er en oplagt lejlighed til at få lu�et dit glimmertøj

og flotte blazere

Elevmødet og hjemrejse

Som deltager på elevmødet indkvarteres du på sovesal eller i dit eget telt. På

elevmødet a�oldes generalforsamlingen, hvor der er valg til både elevforeningens

bestyrelse og foreningens mandater i skolebestyrelsen. Man har kun stemmeret til

generalforsamlingen, hvis man er aktivt medlem af elevforeningen, men alle er

velkomne til at deltage, uanset medlemskab. Resten af lørdagen går med leg, fejring

af foreningens jubilarer og festmiddag. Startskuddet på festen er i år en koncert med

selveste RIGMOR, der lige har spillet på Roskilde Festival og er aktuelle med

debutalbummet “Glade blinde børn”. Here�er er der fest til den lyse morgen og

søndag afrundes hele programmet med en sangtime og tid til farvel.

Busser

Der afgår busser til Aarhus banegård søndag kl 14.00, med ankomst ca 14.30 og

desuden en bus fra Testrup til København (DGI-byen) som du kan købe billet til HER

Vi glæder os helt utroligt til at se jer og fejre endnu et foreningsår!

Skulle der opstå spørgsmål, kan du altid skrive til Besty (elevforeningens bestyrelse)

på tilmelding@testrupelev.dk

Kh

// Besty

https://testrupelev.safeticket.dk/80977/Busbillet_fra_Testrup_til_Koebenhavn_7_august_2022
mailto:tilmelding@testrupelev.dk

