LMH jubilæum
Vejledning til LMH-hold, der har 25, 40 eller 50 års jubilæum

Ved elevstævnet i august hvert år fejrer vi lørdag aften de elevhold, der har runde jubilæer. LMH arrangerer
et særligt festprogram lørdag eftermiddag for elevhold med 60 års jubilæum eller mere, men yngre
jubilæumshold må selv arrangere deres eventuelle samlinger for egen regning.
LMH vil dog gerne være behjælpelig med visse ting, derfor denne vejledning.
Hvordan gribe det an?

En eller flere fra jeres hold må tage initiativ til at invitere til en jubilæumssamling, hvis I ønsker det. Typisk
plejer jubilæumshold at mødes lørdag eftermiddag under elevstævnet.
Annonce i Båndet

I kan få en gratis annonce i Båndet nr. 2, som udkommer før sommerferien. Deadline er medio maj.
Annoncen kan bruges til at gøre opmærksom på jubilæet og en eventuel samling. Send et par ord om jeres
arrangement og kontaktoplysninger på arrangøren/festudvalget til lmh@lmh.dk.
Adresser fra Båndet

Har I ikke adresser på jeres holdkammerater, kan I kontakte Båndets ekspedition (lenehj@gmail.com). Her
kan I få adresser på dem fra jeres hold, som abonnerer på Båndet. De holdkammerater, der ikke er
registreret her, må I selv lede op.
Lokale til arrangementet

I kan få stillet et gratis lokale til rådighed for jeres samling, hvis I kontakter lmh@lmh.dk. Vi har råderet over
både Johannesskolen og lejrcenter HvideKilde. Der er begrænset køkkenadgang, typisk til at brygge kaffe.
Forstanderen kommer på besøg

Hvad I laver ved jeres arrangement, står jer frit for. Har I booket et lokale via LMH, vil forstanderen komme
forbi og hilse på. Han vil også medbringe kuverter, hvis I ønsker at give en fradragsberettiget gave til LMH’s
elevfond.
Elevstævnets jubilæumsmøde

Lørdag aften er der fælles jubilæumsmøde i LMH’s mødesal. Hvert hold bliver kaldt op på scenen, så der
kan blive taget et holdbillede. Derefter skal én fra holdet bringe en kort hilsen. Forstanderen vil gerne vide
på forhånd, hvem der gør det. Hilsenen kan være en sjov/typisk/skelsættende episode fra LMH-opholdet
eller noget karakteristisk eller et yndlingsbibelvers eller … max 3 minutter.
Vigtig: Skal man spise med på LMH ved elevstævnet, skal man tilmelde sig via lmh.dk. Jubilarer deltager
gratis!

