Jubilæumsfest årgang 1971 Nr. Nissum Seminarium
Det er nu 50 (+1) år siden en flok unge
mennesker forlod Nr. Nissum Seminarium som
uddannede lærere. Vi udskød markeringen af
jubilæet sidste år pga. corona-epidemien, men vi
tager revanche i år.
Ved vores sidste sammenkomst for 6 år siden
blev arbejdsgruppen genvalgt.
Vi har tidligere markeret vore sammenkomster på en lørdag i juni, men
vi har fået tilbagemeldinger på, at netop på lørdage er mange optaget af
familiebegivenheder, og da vi alle jo formentlig ikke har fast arbejde, har
vi besluttet at indbyde jubilarer med ledsager til sammenkomst torsdag
den 9. juni 2022.
Program for dagen:
Kl. 13.30 – 14.00 Ankomst til seminariet
Kl. 14.00 – 15.30 Kaffe i kantinen (Borgen).
Vi får her serveret det ”store” kaffebord med bolle,
lagkage og småkage.

Vi vil her få lejlighed til at høre om seminariet før og nu. Vi vil også
synge nogle sange sammen.
Kl. 15.30 – 17.00 Klassens time, hvor vi klassevis går rundt på
seminariet, og evt. finder et lokale til klassesammenkomst.
Som noget nyt har vi i arbejdsgruppen besluttet,
at vi slutter af med en festmiddag. Vi har valgt
Hotel Nørre Vinkel, Søgårdevej 6, 7620 Lemvig.
Link: www.norrevinkel.dk
Kl. 18.00 - ?? Middag. Hotel Nørre Vinkel anretter en buffet bestående af:
Koldrøget laks med urteskum og sprøde salater, Ovnbagt torsk på rødløgskompot
med cremet fiskesauce, Lufttørret skinke med pesto og saltbagte mandler, Italiensk
fennikelpølse med soltørrede tomater, Helstegt oksefilet, Pestostegt unghanebryst,
Små ristede og fløde kartofler, Melon og broccolisalat, Rødvinssauce, Svampesauce,
Oste fra ind- og udland, Brownie med rørt is og syltede bær, Frugtstænger med
marcipan, Hjemmebagt brød og smør, kaffe.

Under middagen bliver der lejlighed til hyggeligt samvær, sange, ligesom
ordet er frit (det kan være, at nogle har oplevet noget spændende, som
man vil præsentere for hele årgangen). Forslag til andre aktiviteter
modtages med tak.
Hotel Nørre Vinkel tilbyder overnatning for dem, der ønsker det. 800 kr.
for dobbeltværelse og 600 kr. for enkeltværelse, incl. morgenmad.
Bestilling af dette foretages direkte til hotellet. Tlf. 97 82 22 11. Det er
måske klogt ikke at vente for længe med at bestille værelse.

Pris for deltagelse i sammenkomsten:
Eftermiddagsarrangement: 90 kr. (incl. administration i forbindelse med
udsendelse mv.)
Middag: 298 kr. (incl. kaffe, men excl. drikkevarer, som afregnes direkte
med hotellet).
Tilmelding foretages til et af arbejdsgruppens medlemmer senest den
15. maj 2022. Ved tilmelding angives, om det gælder deltagelse i
arrangementet om eftermiddag og/eller middagen.
Betaling foretages – helst med MobilePay til 40 42 21 90 (Ole Skov) –
inden vi mødes, men helst ikke betaling før end 2. juni. Alternativt kan
der ske bankoverførsel (kontonummer opgives ved henvendelse til Ole
Skov).

Arbejdsgruppen:
A-klassen:
Anders Clausen, tlf.2440 7275, ealclausen@gmail.com
B-klassen:
Søren Gaardbo, tlf. 2443 3791, gaardbo@mail.dk
C-klassen:
Ole Skov, tlf. 4042 2190, skovbroby@gmail.com
SA-klassen:
Ejvind Koch, tlf. 4037 4539, koch-krik@mail.dk
SB-klassen:
Inga Larsen, tlf. 5155 6480, beske72@gmail.com

Vi håber, at mange har mulighed for at deltage, og at vi må få nogle
fornøjelige timer sammen.
Anders, Søren, Ole, Ejvind, Inga

