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APRIL EKSTRA-NR. APRIL-MAJ 1 979

INVITATION

Kom med til FORÅRSBAL på Herlufsholm 

- på skolens fødselsdag onsdag den 23. maj

DANMARKS 
PÆDAGOGISKE 

BIBLIOTEK



Herlufsholm Skole og Herlovianersamfundet arrangerer en enestående festaften på Her
lufsholm den 23. maj — det er dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Alle Herlovianersamfundets medlemmer med ledsager er velkomne.

Aftenens program ser sådan ud:

Der bliver en skøn forårsdag, så vi mødes ved Store Pil overfor kirken kl. IS.30 pre. 
Her planter vi en ny pil, da den gamle er gået ud.
Derefter præsentation og velkomstdrink i forstanderlejligheden og derpå middag i 
spisesalen. Efter middagen kaffe i forstanderlejligheden, og så starter ballet i festsalen.

Påklædningen er gallatøj, smoking eller andet fest-tøj.

Prisen er 150 kr. pr. deltager — dog kun 100 kr. for de otte yngste årgange.
Dette betaler en velkomstdrink, middagen (tre retter), en hel rødvin pr. person, ser
vering og levende musik.
Efter middagen bliver der »åben bar« i forstanderlejligheden med rimelige priser.

Deltagerantallet er maximeret til 200 ialt, så meld jer med det samme uden unødig tøven. 
Udfyld kuponen herunder. Klip den af. Læg den i en konvolut sammen med en check 
på beløbet (300 kr. pr. par for årgangene '70 og tidligere, 200 kr. pr. par for årgangene 
’71—’78) og send den til:

Herlovianersamfundet 
v/ Jan Trier
GI. Strand 34
1202 København K

Herlovianersamfundet arrangerer bustransport fra København til Herlufsholm og retur. 
Prisen afhænger af, hvor mange der vil med i bussen, men bliver antagelig 50 kr. pr. 
passager. Dette beløb opkræves i bussen. Skriv på kuponen om du vil deltage i denne 
fælles buskørsel.



Bussen afgår fra Reventlowsgade bag Hovedbanegården kl. 17.30 pre. Hjemkomst til 
København, samme sted, ca. kl. 2.00.

OBS: Evt. aflysning meddeles pr. brev samtidig med returnering af det tilsendte beløb.

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 10. maj, men som sagt er det klogest at sende 
kuponen snarest.
Tilmeldingen er bindende. Evt. overskud fra festen tilfalder Herlufsholmfonden.

Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen.

Tilmeldings kupon til festen på Herlufsholm den 23. maj

Navn (blokbogstaver): .............................................................................. Årgang: .............

Adresse: ....................................................................................................................................

Postnummer: .....................

Ledsager: .................................................. . ...............................

Indlagt crossed check på kr.: ................................

Hvis du vil deltage i bustransporten fra København, så skriv her, hvor mange pladser, 
du vil reservere. Betalingen for busturen opkræves undervejs.

Jeg reserverer: ............... pladser i bussen.

Klip kuponen af ved den stiplede linie og send den omgående til adv. Jan Trier, GI. 
Strand 34, 1202 København K.
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