I indbydes hermed til generalforsamling, oplevelser og hyggeligt samvær

Fredag d. 5. april i Horsens.
Vi mødes kl. 13.15 i kantinen på Sct. Ibs
Skole, Kildegade 18, 8700 Horsens, hvor der
vil blive serveret sandwich, en øl/vand til at
starte dagen med. Så vil skolens ledelse
fortælle os lidt om skolen, mens vi nyder en
kop kaffe og en kage. Kl. 14 vil Karsten Suhr
orientere om den aktuelle situation for De
Private Skoler.
Kl. 14.30 starter årets generalforsamling
(officiel indkaldelse følger). Herefter er der
indtjekning på Hotel Opus, Egebjergvej 1,
Horsens for dem, som har reserveret værelser,
og kl. 16.00 mødes vi i FÆNGSLET,
Fussingsvej 8, Horsens i receptionen, som
ligger til venstre i den grønne port.

Inden for porten vil vi blive modtaget
af 2 rundvisere, som vil give os en
unik tur i det tidligere statsfængsels
historiske bygninger. Lad
stemningen krybe helt ind under
huden, når du bevæger dig rundt i
blandt andet celler, sygeafdeling,
rockergang og fængselskirke.

Efter rundvisningen
trænger vi til noget godt at
spise, så kl. 17.30 er der
dækket op på cellegangen, hvor vi skal
indtage en 3-retters menu
med tilhørende vine.
Chefkok Peter Skov, kendt
fra bl.a. ”Skovs Mad”, vil
sørge for et lækkert og
velsmagende måltid.
Kl. 19.00 får vi besøg af en tidligere indsat, der vil
fortælle os, hvordan livet som fange i Horsens
Statsfængsel formede sig i hverdagen.
Kl. 20.30 er der udgangstilladelse til alle
Efter en dag med mange oplevelser og indtryk
trænger man nok til en snak i hyggelige
omgivelser. Hotel Opus ligger 300 m fra
Fængslet, og ALLE er velkomne til et ”afterparty” i
hotellets bar (for egen regning)!
Priser og tilmeldinger:
For let frokost med drikkevarer, kaffe og
kage, entré i Fængslet, rundvisning, 3retters menu med tilhørende vine og
foredrag af tidligere indsat er prisen 900 kr.
for medlemmer og 950 kr. for ledsagere.
Prisen for enkeltværelse er 949 kr. og for
dobbeltværelse 1049 kr.
Tilmeld jer senest d. 25/2 hos Anders
Langskov på anders@langskovmail.dk og
send indbetalingen senest d. 1/3 til Spar
Nord Bank, reg.nr. 9893, konto nr. 8930-043-940. De medlemmer, der
uforpligtende har reserveret værelser, bedes bekræfte reservationen og
deres deltagelse i arrangementet hos Anders.
Vi glæder os til et gensyn!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

