Elevstevnet 2018
09.-10. juni

Kjære Sagavolling! Kjære jubilant!
Sagavoll folkehøgskole har den store glede
å invitere deg til elevstevne 09.-10. juni 2018.

Program for helgen:
Lørdag 09. juni

Søndag 10. juni

13.00

09.00

Frokost

11.00

Søndagsmøte

13.00

Middag

14.30
15.30
16.00
18.00

Lunsj
«Pioneren Asbjørn Knutsens
liv og Sagavolls spennende
tilblivelse»
Sangkvarter
Kullsamlinger m/kaffe
Festmiddag, program, kaffe
og kaker

Ut over det faste programmet blir det god anledning til prat og mimring.
Dersom du har behov for å komme allerede på fredag, ber vi deg ta kontakt med skolen
på tlf. 35 95 91 00 og avtale dette.

Velkommen til en trivelig
helg på Sagavoll!

Du kan melde deg på på følgende måter:
1.
2.
3.
4.

Gå inn på www.sagavoll.no og følg lenken der
Send e-post til post@sagavoll.no, emne: «Påmelding elevstevnet»
Ring skolen på telefon 35 95 91 00.
Fyll ut svarslippen på siste side, og send den til
Sagavoll folkehøgskole, Håtveitvegen 2, 3810 Gvarv

Påmeldingsfrist for elevstevnet er satt til fredag 18. mai 2018.
Pris for stevnet lørdag-søndag er kr 1.000,- og inkluderer følgende:
- Overnatting fra lørdag til søndag,
- Lunsj, kaffe og middag m/kaker på lørdag
- Frokost og middag på søndag.
Heltidsstudenter får kr 100,- i rabatt.
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Sagavoll er røykfri og alkoholfri sone, og at
dette er et alkoholfritt arrangement.
Hjertelig velkommen!
Med vennlig hilsen

Kjersti Versto Roheim
Rektor

Vi har dessverre ikke mulighet til å ha fullt oppdaterte
adresselister til enhver tid. Det kan derfor hende at noen
innbydelser ikke når frem. Ta derfor kontakt med dine
kullkamerater for å spre informasjon. Lag gjerne grupper
på Facebook. Gi oss gjerne beskjed om det er noe vi kan
hjelpe til med.

Påmelding til elevstevnet på Sagavoll folkehøgskole 2018
Navn:______________________________________________ Årskull________________
Adresse:__________________________________________________________________
Telefon:_______________________ E-post:_____________________________________
Jeg ankommer skolen på lørdag, og reiser fra skolen lørdag/søndag (stryk det som ikke
passer).
Kryss av for én av følgende overnattingsmuligheter:
Jeg overnatter på skolen i egen sovepose.
(Dette alternativet gjelder for alle 5-års-jubilanter)
Jeg overnatter på skolen, og ønsker å leie sengetøy. (kr 120,-)
Jeg ordner overnatting selv. Jeg sover ikke på skolen.
Alle 50- og 60-årsjubilanter får ferdig oppredde rom.

Vær vennlig å gi oss beskjed om matallergier, eller om du trenger spesiell tilrettelegging
på noen måte.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

PÅMELDINGSFRIST: FREDAG 18. MAI 2018

