
Er du også medlem ?

Er du medlem af Egmont Højskolens Teknologi- og 
kulturforening ?
Hvis- så har du lige før nytår modtaget det flotte årskrift fra 
Egmont højskolen 2022.

Men hvorfor så være medlem?
Jo, for det første kan du med god samvittighed bevæge dig ud 
på den store Egmont bro. Du kan nyde synet ud over havet og 
måske mærke blæsten mod din hud, eller hoppe i bølgerne fra 
trappen. Om det er sommer eller vinter.
Feriefonden, der sponsorede broen, betingede sig at der ikke 
måtte være offentlig adgang til broen. Heldigvis lykkedes det 
dog Ole Lauth at få godkendt, at T&K medlemmer kan benytte 
broen på lige fod med elever og personale fra skolen.

For det andet får du et fantastisk flot tidsskrift med 



beskrivelser og billeder af mange af årets arrangemneter og 
begivenheder på højsskolen. Flere taler bliver gengivet og du 
kan bl.a. læse om det nye fag ” ridning og hestehold”.
Desuden løftes sløret for hvad skolen drømmer om i fremtiden.

For det tredje kan du som medlem af foreningen blive inviteret 
til arrangementer. Indtil videre har man som T&K medlem 
kunnet modtage et gratis måltid mad, når Egmont højskolen et
par gange om året inviterer indenfor til spis, syng og snak. En 
fantastisk mulighed  for selv at komme indenfor dørene, at se 
og tale med elever og lærere fra Egmont højskolen og mærke 
den gode stemning. 
Jeg nyder i høj grad at komme på Egmont højskolen som 
borger i byen. Og jeg har nydt at læse det skønne årsskrift.  
Jeg er stolt af at bo i en by med en institution af denne kaliber.
Det er fantastisk hvad de kan og gør på Egmont.

Prisen for et medlemskab er 50 kr. pr. person og 75 kr. pr. 
husstand. Vil du også være medlem, så ring til skolens kontor 
eller gå ind på www.tkf.egmont.hs.dk
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