Limhusvegen 15, 2315 Hamar

Tel: +47 62 51 93 70

kontor@hedmarktoppen.no

Kjære 5, 10 , 25 og 40 års jubilant som elev på Toppen
Vi har nå gleden av å invitere deg til jubileumsfest på elevstevnet 20. – 22. april 2018.

Det er virkelig grunn til å samles for å gjenoppleve og “friske opp” litt av det fantastiske året vi hadde
sammen på Hedmarktoppen.
Vi gleder oss veldig til å treffe dere igjen. Det er stor stas for både elever og stab og møtes igjen etter
mange år. Et år som betydde så mye for så mange, og der vi delte så mye flott sammen. Ut fra tidligere
erfaring kan vi love en flott og minnerik helg med gjensynsglede, fellesskap og historier fra tiden som har
gått. Dette blir en helg med en blanding av gode minner, og et møte med Hedmarktoppen folkehøyskole
i dag, som har 148 elever og er livskraftig og attraktiv for en ny generasjon. Vi håper at du kommer denne
helgen! Ta gjerne med album fra skoleåret hvis du har.
Program for helgen
Fredag 20. april
17.00 Registrering (til 19.00)
19.00 Kveldsmat
20.00 Åpen Kafè i Kreativ klasserommet fra 20.00 med Live musikk!
Lørdag 21. april
09.00 Frokost
10.00 Volleyball-turnering i hallen
12.30 Lunsjbord
13.15 Kullsamlinger
15.00 Registrering i resepsjonen (til 16.00)
16.30 Festmiddag med de andre kullene på elevstevnet. Innslag fra jubilantene.
Åpen kafe i Kreativ klasserommet mellom middag og samlingen 19.30
19.30 En times forestilling med årets elever + Info om Toppen – historien - visjonen - veien videre.
20.30 Kveldsmat og ord for natten i spisesalen
Søndag 22. april
09.00 Frokost
11.00 Gudstjeneste med Skolekoret og danselinja fra Toppen
14.00 Middag

Påmelding skjer via www.checkin.no , søk opp Elevstevnet 2018 eller følg denne linken:
https://www.checkin.no/event/15714/elevstevnet-2018
NB! Merk deg frist for påmelding innen torsdag 12. april 2018.
Etter denne datoen øker prisen for helgen med kr 250,Priser
Alle måltider og overnatting på madrass i klasserom fredag - søndag kr. 550,Alle måltider og overnatting på madrass i klasserom lørdag – søndag kr. 445,(Husk sovepose)
Enkeltmåltider:
Frokost/kvelds kr. 65,Lunsj kr. 75,Middag kr. 100,Festmiddag 170,Dersom det er ledig kapasitet på våre hytter kan de leies fredag-søndag til rabatterte priser;
kr. 1460,- for 4-sengs hytte og kr. 1900,- for 7-sengs hytte. Bestilles på samme sted som påmelding!
(Husk å ta med laken, dyne/putetrekk og håndkle.)
Alternativt kan vi anbefale Scandic Hotel Ringsaker ved Olrud, tlf 62350100, som er nærmeste hotell til
Hedmarktoppen, for de som ønsker det. Dette må evt. bestilles direkte til hotellet.

Følg oss på Hedmarktoppen på følgende måter:
www.hedmarktoppen.no
www.facebook.com/HedmarktoppenFHS
http://vimeo.com/hedmarktoppen/videos
Med hilsen fra hele staben på Hedmarktoppen v/ ass. rektor Helge Aas

