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PROFamily
Velkommen til jeres nye familie, HA Pro, også kaldet PROfamily! 
På PRO betyder sammenhold alt for os, og vi anser os selv for en familie både på de enkelte årgange, men også på tværs 
af årgangene. Vi er en ret ny familie, hvor I kommer med som 4. årgang. Ligesom alle de andre årgange skal I også 
opleve PROånden, vores fantastiske sammenhold, og hvor fedt studiet er. Derfor skal I på jeres livs rejse, nemlig jeres 
egen opvækst i PROfamilien, hvilket vil være det gennemgående tema for introperioden. 

I PROfamilien går vi meget op i et fællesskab på tværs af interesser, holdninger og baggrund. Vi elsker alle former for 
sociale arrangementer, hvor vi kan lære hinanden at kende. Introperioden er en oplagt mulighed fo at lære både studiet 
og hinanden at kende. Introperioden har både en masse sociale og faglige elementer, men hovedpointen er, at det bliver 
super sjovt! - om man drikker alkohol eller ej, så glæd jer! Under introperioden vil CBS’ retningslinjer selvfølgelig blive 
overholdt. Det er vigtigt at understrege, at man altid kan sige fra, om det er til aktiviteter, alkohol eller noget helt tredje! 

I dette familiealbum vil vi præsentere jeres nye “forældre”, som vil vise jer PROånden igennem et fantastisk introforløb. 
Vi glæder os rigtigt meget til at møde jer og udvide vores PROfamilie med 90 nye medlemmer. 
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Forældreparene
Her kan I se jeres vejledere og “forældre”. Alle russere bliver inddelt i introgrupper og får tildelt sit forældrepar.  Som 
alle andre børn synes I, de er dybt pinlige, og vælger derfor at komme som jer selv og tage afstand fra alt der hedder 
mors og fars stil!

Introgruppe 1
Dorthe og Tobias -“De Sporty”

Introgruppe 2
Gijs og Kristine -“Rock n’ Roll”

Introgruppe 3
Helle og Tomme -“Under tøfflen”

Introgruppe 4
Sarah og Rasmus -“Dem fra Næver”

Introgruppe 5
Stine og Jesper -“De rige”

Introgruppe 6
Sofie og Malthe -“De overansvarlige”

Administratorer
Nadia og Rebecca -“Det åbne forhold”



Huskeseddel fra jeres forældre
Inden I skal møde jeres nye familie, så har jeres nye “forældrepar” skrevet en huskeseddel til jer, for at sikre, at I er klar 
til at komme ud i den store PROverden. Følg derfor huskelisten, så vi er sikre på, at alle er bedst muligt forberedt og 
klar til introforløbet! Husk at orientere jer om de livsbegivenheder, som I skal ud og opleve, så I er beredt på alt i den 
store PROverden.       

Følg instrukserne   
Turen kræver enkelte forskellige fornødenheder for, at du får en vild tur. Derfor er det vigtigt at følge instrukserne for 
de enkelte dage.  
   
Husk at købe billet
For overhovedet at kunne komme med i introforløbet skal billetten købes først. Du skal derfor gå ind på www.billetto.
dk/da/ha-pro og købe din billet til introforløbet. Billetten dækker hele forløbet og omsættes første dag til et armbånd, 
der giver adgang til alle aktiviteter og indgange i forløbet. Medbring derfor billetten den første dag på print eller telefo-
nen.

Facebook
For ikke at misse noget er det vigtigt at alle informationer er opdateret, så hvis du ikke allerede har meldt dig ind i face-
bookgruppen HA Pro 2016, så gør det med det samme! Her vil ændringer og anden praktisk information blive postet. 
Derudover er det en gruppe kun for jeres årgang og vejlederne, det er derfor ikke blot en oplagt mulighed for jer at 
kommunikere med hinanden i løbet af studiet, men også stalke jeres nye medstuderende!
       
Pak taske til hyttetur i god tid
Du skal huske at pakke din rejsetaske med alle dine ting til hytteturen allerede inden mandag den 15. august. Hele 
mandagen vil være optaget med aktiviteter, så du skal have tasken pakket og klar, så vi kommer afsted rettidigt tirsdag. 
Vi “forældre” har lavet en pakkeliste, som fremgår i programmet under Første dag i folkeren, tirsdag, d. 16. aug. 
         
Tjek vejret
Selvom vi er PRO, kan vi ikke styre vejret, og du skal derfor huske at tjekke vejrudsigten løbende i de to uger. Vi skal 
være meget ude på hytteturen, så vær ekstra opmærksom på vejret, inden du tager afsted og medbring tøj derefter. En 
varm trøje til om aftenen er en klar vinder.
      
Blåt sygesikringskort og pas
Hytteturen går til Sverige. Det betyder, du skal huske dit blå sygesikringsbevis samt pas i tilfælde af, at der skulle blive 
brug for lægehjælp, eller vi bliver stoppet ved grænsen. Har du ikke det blå sygesikringsbevis, så få det bestilt med det 
samme på huskdetblaa.dk. Bemærk der er ca. 14 dages leveringstid – men man kan få et midlertidigt kort.  
  
Tjek mødesteder og tider
Bemærk mødesteder og tider for de forskellige dage. De fleste dage starter vi på CBS – Solbjerg Plads, men det varierer 
nogle dage, hvor vi bl.a. skal mødes flere forskellige steder i løbet af dagen. Er du i tvivl, kan du altid spørge en af os 
vejledere. Vi er søde og rare. 

Instagram
På PRO er vi ikke kun sociale sammen, vi er også all over de sociale medier! Skaf dig derfor en instagram PROfil og 
hashtag dine PRO billeder #cbspro! På den måde ryger de ind på www.prounion.dk hjemmesiden, og vi får en masse 
nye billeder til vores PROfamiliealbum! Derudover har PRO en instaprofil, hvor der løbende postes billeder fra alle de 
PROarrangementer, der holdes. Så smut ind og følg med på ‘cbs_pro’!

Vi glæder os til at møde jer!
  
    
Kys og kram 

Jeres Vejledere og “Forældre”  



Børnehaven
Mandag den 15. august 2016

2016
Mandag

Uge 33
       August 15

10.00 Mødes ved Frederiksberg Runddel (ind-
gangen til Frederiksberg have)11.00

12.00 Frokost (jeres vejledere står for frokost)
13.00

CBS @ SP1014.00
15.00
16.00 Tid til at komme hjem og skifte (Kan I 

ikke nå hjem, er I velkomne til at tage med 
jeres vejledere hjem inden middagen)

17.00

18.00
Mad og farvestue fest i introgrupperne hos 
vejlederne19.00

20.00
21.00

Fest på SJUS bar
22.00
23.00

24.00

Praktisk
•	 Medbring billet på print eller på telefonen, 

når vi mødes i Frb. Have. 
•	 Du behøver ikke være iklædt din introgrup-

pes farve, når vi mødes i Frb. Have.
•	 Klæd dig til vejret. Vi kommer til at være 

udenfor det meste af formiddagen.
•	 Du behøver ikke selv at medbringe frokost. 

Det står vi for.
•	 Klæd dig i din introgruppes farve, når vi 

mødes kl. 18.00.

Tobias har altid været modebevidst

Rasmus vil egentligt bare gerne starte 
i skole

Sofie er glad for nu at kunne cykle i 

børnehaven

Første dag i børnehaven er en spændende, men også nervepirren-
de dag. Der er så mange nye indtryk og mennesker, der skal læres 
at kende. 

Forventning
Velkommen til børnehaven. Det kan være meget overvældende 
at lære alle at kende på en gang, så derfor er HA Pro-børnehaven 
selvfølgelig også inddelt i introgruppe-stuer, som hver får tildelt to 
vejledere. Hver stue har en farve, som HA Pro-børnehaven sætter 
en stor dyd i. Det er derfor vigtigt, at man kan se, hvilken stue du 
tilhører om aftenen, når vi skal feste på SJUS bar. 

Introgruppe stuer
Introgruppe 1: Blå stue
Introgruppe 2: Gul stue
Introgruppe 3: Grøn stue
Introgruppe 4: Rød stue
Introgruppe 5: Orange stue
Introgruppe 6: Hvid stue

Der er en præmie til den mest farverige introgruppe!

Helle bekræfter hermend alle for-

domme om Norge

Nadia og fingermaling



Første skoledag
 

Tirsdag den 16. august 2016

2016
Tirsdag

Uge 33
       August 16

12.00
Vi mødes på Solbjerg Plads parkerings- 
plads13.00

14.00
15.00 Ankomst i Sverige
16.00

Skolen begynder og overraskelserne 
starter!

17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

24.00

Pakkeliste
•	 Sovepose
•	 Lagen
•	 Håndklæde
•	 Toiletsager, medicin mv.
•	 Almindeligt tøj (se vejrudsigten)
•	 Varm trøje eller andet til om aftenen
•	 #PRO-trøjen
•	 Udklædning (Udklædning til de forskellige 

dage fremgår af beskrivelsen på den enkelte 
dag (se de efterfølgende sider)

•	 Tøj der gerne må blive beskidt/gå i stykker 
(inkl. 2 hvide t-shirt)

•	 Madpakke (frokost) til bussen

Dorthe er om nogen klar til første 
skoledag

Jesper var lidt for sej første skoledag

Kristines første skoledag

Sarah ved ikke helt om hun skal græde eller grine

Skoletaskerne skal pakkes, blyanterne skal spidses og madpakken 
skal smøres. Første skoledag har været længe ventet, og mor og far 
har aldrig været mere stolte. Tiden med dansk, matematik, klasse-
kammerater, hemmelige breve, angst for 9. klasser og det længe 
ventede frikvarter er på samme tid både forfærdelig, fantastisk, 
kedelig, triviel og helt ny. 

Forventning
I dag er skoleskemaet spækket med aktiviteter, som skal bringe dig 
tættere på dine nye klassekammerater. For at sikre tilstrækkelig 
plads til den faglige og sociale udfoldelse forlader vi København 
og drager til Sverige. Ved bussen står dine nye “forældre” klar til 
at tage godt imod dig, sørge for en hyggelig bustur og introducere 
dig til folkeskolelivet. Kom klædt som dit indre legebarn – vi kan 
ikke have, at nogen bliver væk.

Udklædning
I folkeskolen handler det om at ligne alle de andre og for alt i 
verden ikke skille sig ud. Pigerne må derfor gerne komme i kjole, 
høje rottehaler og perlekæder mens drengene i bedste lilleper-stil 
bedes iklæde sig lange sokker, shorts og seler. 

Mødetid og sted
Vi mødes kl. 12.00 på Solbjerg Plads (CBS) ved parkeringspladsen 
ude ved hovedindgangen mod Frederiksbergs Centeret. Sørg for at 
være der til tiden!
Alle hjælper til med at pakke busserne, så vi kan kommer afsted.

Kontakt
Hörrs Nygård, Stora Vanstadsvägen 275 92 Sjöbo, Sverige.
I tilfælde af behov for akut kontakt, kan vi under opholdet i Sver-
ige kontaktes på +45 40153190. 



Forsvarets dag
Onsdag den 17. august 2016

Ikke alle er lige hardcore                   
vel Tomme?

Gijs har altid været glad for            

ansigtsmaling

“Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage 
til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven 
foreskriver”. Sådan har Danmarks lovgivning lydt siden 1849. Men 
stadig flere piger er i de seneste år begyndt at aftjene værnepligt 
på lige fod med mænd. Derfor skal både piger og drenge igennem 
et militært praktikforløb, hvor de bedste kvindelige og mandlige 
soldater vil findes.

Forventning
For at blive hardcore elitesoldater som B. S. Christiansen, skal der 
naturligvis træning til. Og masser af den! Men hvilket køn kan 
hamle op med det bedste træningsforløb og derigennem skabe 
utrættelige og hæmningsløse elitesoldater? Er det drengene, der 
har en lang historie indenfor militæret eller er pigerne i virke-
ligheden ved at overhale drenge indenom? Kun tiden vil gøre os 
klogere herpå.  

Udklædning
I træningens bedste ånd skal I have en hvid t-shirt og trænings-
bukser/shorts på. Vi skal i bedste soldaterstil ned i mudderet, så 
tag noget på, der gerne må blive beskidt og gå i stykker. For jer 
piger: sørg for en sports-BH!

Allerede dengang forstod Malthe      

at søge dækning

Er det B.S eller Becs der gemmer sig i trækronerne?

Sikkerhed har altid været vigtigt for 
Stine!

2016
Onsdag

Uge 33
       August 17

09.00

Dagen begynder
10.00
11.00
12.00
13.00

Den hemmelige kamp
14.00
15.00
16.00
17.00

Genderday

18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

24.00

Rasmus som soldat



Studenterkørsel
Torsdag den 18. august 2016

2016
Torsdag

Uge 33
       August 18

10.00
Dagen starter

11.00
12.00

Den sidste tid i gym..
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

Studenterkørsel

18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

24.00

Becs på vogntur 2012

Meget entusiastisk Tomme

Dorthe har det ikke så godt

Dagen er kommet. Efter tre års hårdt arbejde er der kun rektors 
højtidelige tale tilbage, før de nybagte studenter kan fejre det 
afsluttede kapitel. Traditionen tro skal der køres i studentervogn, 
og destinationen er allerede fastlagt. De pavestolte forældre venter 
nemlig i spænding på at se de festlige studentervogne og ikke 
mindst det høje humør hos alle studenterne.

Forventning
Studenterkørslen er ikke kun en obligatorisk festdag. Når student-
ervognene mødes, handler det både om fællesskab, kampråb og 
ikke mindst at have den flotteste og mest festlige studentervogn. 
Der skal meget til for at få titlen som den bedste studentervogn og 
det kræver sved, sammenhold og hårdt arbejde for at opnå denne.

Udklædning
Tøjet skal jo gerne passe til anledningen. Derfor vil en hvid over-
del være perfekt til dimmisionen og ikke mindst studenterkørslen. 
Det forventes at være fyldt med fest og farver, så det ville være 
smart at have tøj på, som de studerende ikke forventer at benytte 
igen efter studenterkørslen. Huen kan du dog godt lade blive derh-
jemme, medmindre du ikke kan undvære den!

Kristine vil have flere øl

Hvem er hvem?



Sabbatår
Fredag den 19. august 2016

Sofie brugte sit sabbatår i           

stødegræsset

Gijs som midlertidig Samurai

En meget sigende beskrivelse af Dorthes sabbatår

Hvilken lama?

2016
Fredag

Uge 33
       August 19

08.00 Dagen starter
09.00

Pakke sammen, gøre rent og blive klar til 
afgang10.00

11.00
12.00

Busafgang og hjemrejse13.00
14.00
15.00 Forventet ankomst på CBS

Becs på tur

Stine har altid elsket en god rutsjetur

Nu skal der soves længe, slappes af, og stikket skal trækkes ud. Det 
er blevet sabbatår. Det er blevet tid til at sige farvel til børne- og 
teenagelivet med smukke og gode minder i behold og forberede 
sig på det spændende liv som voksen, der venter forude. 

Forventning
Det bliver en tid uden grænser, men en tid, der er behov for oven-
på tømmermænd og en spændende men hård uge. Derfor sættes 
der ikke høje forventninger til jer. Men som alle jo ved, ophører de 
daglige pligter ikke, blot fordi man får sabbatår. Der skal ryddes op 
og pakkes sammen, inden vi vender hjem til Frederiksberg igen. 
Som den tætte familie vi er på Pro, løfter vi opgaven sammen. På 
den måde kan vi hurtigere komme hjem og hvile ud i sabbatåret, 
inden det igen går løs denne gang som voksne HA Pro’er.  

Udklædning
I sit sabbatår kan man gøre lige hvad man vil. Derfor er der heller 
ingen udklædning idag.



Åbent hus på CBS
Mandag den 22. august 2016

2016
Mandag

Uge 34
       August 22

09.00

Mødes på CBS @ SP16 
Åbent hus

10.00
11.00
12.00
13.00 Frokost
14.00

Åbent hus rundtur på CBS15.00
16.00
17.00

Tid til at komme hjem og skifte inden vi 
skal mødes senere

18.00
19.00
20.00
21.00

Fest på Farfars
22.00
23.00

24.00

Praktisk info
•	 Husk gode gåsko, da vi skal gå en del rundt
•	 Husk smartphone med kamera
•	 Instagram er for de PRO, så hvis du ikke 

allerede har det, så er det ved at være på tide 
at få det!

...Og går op i de vigtigste sportsgrene

Vi er også aktive på PRO!

Man behøver ikke ligne Gijs og Jesper 

for at gå på PRO

Åben PRO hygge

De gladeste på CBS er PRO!

Inden ansøgningen om at starte på HA Pro bliver sendt afsted, 
vil mor og far gerne være sikre på, at I kender campus og føler jer 
trygge omkring CBS. Derfor har vi arrangeret tur til Åbent hus.

Forventning
Dagen bliver primært praktisk anlagt for at give jer et bedre 
overblik over CBS og CBS’ ellers lettere forvirrende placering 
af bygninger. Derfor er der arrangeret åbent hus men med et 
twist. Selvom dagen er praktisk anlagt, vil dagen været præget af 
PROånden. Der vil derfor også foregå en konkurrence i løbet af 
dagen mellem introgrupperne, hvor jeres PROånd i sandhed vil 
komme jer til gode. Sørg derfor for at have smil, gejst og kamera 
klar hele dagen, så PROånden kan blive foreviget. 



Nadia er helt cool

Optaget på PRO
Tirsdag den 23. august 2016

Studieretningen Erhvervsøkonomi og Projektledelse, bedre kendt 
som HA PRO, så dagens lys i sommeren 2013. Interessen for det 
nye studie var enorm, og den er bestemt ikke blevet mindre siden. 
Efterspørgslen efter de eftertragtede pladser var i 2015 så stor, at 
studiet endte på top 5 over studier med højeste adgangskvotient.   

Forventning
TILLYKKE I er alle optaget på PRO - hvilken fornøjelse! Men 
PRO er ikke en hvilken som helst studieretning. På studiet gøres 
en dyd ud af sociale arrangementer på tværs af årgangene, hvorfor 
flere studenterorganisationer er oprettet. Men PRO er ikke kun 
fest og ballade. Derfor begynder vi allerede nu så småt at beskæft-
ige os med projekledesesdiciplinen.

Mon Stine var ligeså begejstret for CBS brevet?

2016
Tirsdag

Uge 34
       August 23

09.30
Mødes på CBS @ SP10

10.00
11.30 Frokost
12.00

Casearbejde med en stor kendt virksom-
hed

13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

Mulighed for at komme hjem og skifte19.00
20.00
21.00

Fest på Stereo Bar
22.00
23.00

24.00

Gijs virker noget overrasket over at 
være optaget på PRO

Massere af varm PRO velkomst!

Jesper fandt ud af at han ikke kunne 
leve som fræk  tigermis, derfor søgte han PRO



Flytte hjemmefra
Onsdag den 24. august 2016

2016
Onsdag

Uge 34
       August 24

10.00
Mødes på CBS @ SP16

11.00
12.30

København rundt
13.00
14.00
15.00
16.00

Hygge og mad i Ørstedsparken
17.00
18.00

Pubcrawl

19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

24.00

Flytte eller flyve hjemmefra?        

Kristine er i hvert fald klar

Tobias savner sin mors mad

Nu, hvor du er optaget på det bedste studie, er tiden kommet til, 
at du skal flyve fra reden. Når man skal finde et nyt sted, er det  
enormt vigtigt at man kender området; hvor de awesome steder 
er og hvor de mere PROblematiske steder er. For det er en spæn-
dende tid at flytte væk fra rent tøj og mad i køleskabet, men bare 
rolig, jeres nye familie og PROforældre vil tage sig ekstra godt af 
jer. 

PS. dog ikke vasketøjet, det gider vi ikke.

Forventning
Dagen bliver fyldt med masser af god stemning, lidt at drikke, 
hygge og en smule seriøsitet - “cocktail of life” når man er flyttet 
hjemmefra. Efter et lækkert stop på CBS vil dagen i bedste PRO-
ånd forløbe i de københavnske gader og stræder, så I kan mærke 
følelsen af at være flyttet hjemmefra. Glæd jer til en dag med 
familien på tur.

Klassisk øl, pizza og skræmt ansigt

Så meget behøver man ikke fejre at 

Sofie endeligt er flyttet hjemmefra

Nogle tog det lidt hårdere end andre

Praktisk info
•	 Husk gode gåsko, da vi skal gå en del rundt
•	 Husk smartphone med kamera
•	 Husk PRO trøje
•	 Husk tøj efter vejret, da I ikke har mulighed 

for at komme hjem i løbet af dagen



Eksamen
Torsdag den 25. august 2016

Helle formår at fejre enhver             
anledning

Hvert semester består af fire fag, der naturligvis alle skal være 
bestået ved semesterets udgang. Dette kræver hårdt arbejde og 
utallige timer foran læselampen. Men som alle ved, er eksamen en 
fest for den flittige elev.

Forventning
Eksamensformer på CBS er der mange af, men i dag skal vi igen 
prøve kræfter med casearbejdet, der også fylder en stor del i den 
daglige undervisning. Vi får derfor besøg af en stor konsulentvirk-
somhed, der har brug for jeres kompetencer til at løse en aktuel 
problemstilling, som de står overfor. Det bliver super lærerigt og 
spændende, så selvom det er en faglig dag, ønsker I ikke at misse 
den! Casearbejde og samarbejde er, hvad vi PRO’er lever for, og 
det er derfor en rigtig god mulighed for at få en forsmag på de 
faglige elementer i studiet. 

2016
Torsdag

Uge 33
       August 25

10.30

Mødes på CBS @ SP10 til casearbejde med 
stor kendt virksomhed

11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

Hygge på Nexus
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

Fest på Tørstbar for de der lyster!
22.00
23.00

24.00

Nogle af os er faktisk seriøse

Uanset tilstand så er Tobias klar til 

eksamen!

Når man fejrer, eksamen er overstået

Malthe kan fordybe sig i alt fra 

eksamen til spegepølsemader



Sommerferie
Fredag den 26. august 2016

2016
Fredag

Uge 34
       August 26

11.30 Vi mødes på Solbjerg Plads parkerings- 
plads

13.00

Sommerferie på en hemmelig ukendt 
destination med din PROfamilie

14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

24.00
01.00
02.00 Forventet ankomst på CBS

Pakkeliste
•	 Husk praktisk tøj og en varm trøje til om 

aftenen
•	 Badetøj eller andet tøj som gerne må blive 

vådt 
•	 Håndklæde
•	 Madpakke til frokost
•	 Det gode feriehumør

Sarah har smidt badevingerne og       

er klar til ferie

Når eksamenstiden endelig er ovre, er det tid til at holde en god 
og lang sommerferie. Og hvad er bedre end at bruge sin ferie i 
familiens skød?

Forventning
Vi skal ud af København til en hemmelig destination, så vi mødes 
alle på Solbjerg Plads parkeringsplads kl. 11.30. Vi skal på en aktiv 
ferie, så klæd jer på til vejret i tøj, som I kan bevæge jer i, og som 
gerne må blive vådt. Der vil på ferien være mulighed for at bade, 
så alle vandhunde bør pakke badetøj og håndklæde. Husk desuden 
en varm trøje eller to til om aftenen. Sommerferien er, hvad alle 
glæder sig til, og denne ferie er ikke anderledes!

Er det to ål?

Ferie er altid bedst i familiens skød Rasmus skal altid spille smart

Det er måske ikke sommerferie, men 

hvor ofte har man 2 vejledere og en 

ged?



Galla
Lørdag den 27. august 2016

Som 4. generation i PROfamily skal I for første gang møde endnu 
flere familiemedlemmer. Derfor holdes der PROgalla til ære for 
jer.

Forventning
For at afslutte et fantastisk introforløb og lade det slutte med et 
brag, er alle PROgenerationer inviteret til galla. Vi fejrer i dag, at I 
er blevet klar til studielivet som PRO’ere og dermed klar til endnu 
flere smukke oplevelser med resten af PRO. I skal fejres med stil, 
så aftenen vil være overdådig med lækre drinks og rød løber. Husk 
derfor jakkesæt og flotte kjoler!  

PROpiger i fint dress

2016
Lørdag

Uge 34
       August 27

17.30 Mødes på den røde løber
18.00

Middag, drinks, dans og meget mere!

19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

24.00

Galla 2015

Vejlederne 2015

Galla 2015

Galla 2015

Praktisk
•	 Middagen er inkluderet i billetprisen
•	 Husk kontanter til baren
•	 Vigtigst af alt: kom i jeres fineste skrud

???



Vi glæder os til at udvide PROfamiliealbummet 
med billeder fra jeres livsrejse...


