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NYT FRA DETFRI
Det frie Gymnasiums nyhedsbrev til gamle elever

Dette nyhedsbrev indvarsler en ny tid for tidligere elever på Det frie
Gymnasium. I fremtiden er der ingen undskyldning for ikke at vide hvad der
sker på Detfri. Abonnerer man på ”Nyt fra Detfri” så vil man løbende kunne
læse spændende nyheder om livet aktuelt på Detfri. Ligeledes vil der være
spændende historier om tidligere elever og sikkert meget andet godt.

Hvad vil det nye nyhedsbrev indeholde?
Vi vil med ”Nyt fra Detfri” give skolens tidligere elever mulighed for at følge
med i livet på deres gamle skole. Ligeledes vil vi via Nyhedsbrevet
præsentere længere features om eksempelvis tidligere elever (og måske
også om en enkelt lærer eller to) og om hvad de går og laver nu. Endelig, så
er Nyhedsbrevet også Det frie Gymnasiums støttekreds’ forbindelsesled til de
tidligere elever. Derfor vil Støttekredsens bestyrelse også bruge nyhedsbrevet
til at informere Støttekredsens medlemmer om generalforsamling og andre
relevante Støttekredsnyheder.

Deltag i Det Fris første alumnedag
Den 16. november vil den første alumnedag blive afholdt på Det frie
Gymnasium
Formålet med dagen er at inspirere vores nuværende 2.HF’ere og 3.g’ere til
videre uddannelse og/eller senere beskæftigelse.
I den forbindelse har vi brug for jer gamle elever!
Er du i gang med en uddannelse, og mener, at det er rigtig spændende. Så
håber vi, at du vil deltage i dagen, og fortælle de nuværende elever om
netop din uddannelse.
Hvis du allerede er nået så langt, at du er ude på arbejdsmarkedet, så vil vi
også være rigtig glade for, at du kommer og fortælle eleverne om, hvorfor
netop dit job er særlig interessant/givende.
Det uanset om du er fuldmægtig i Arbejdsmarkedsstyrelsen, har skabt din
egen kreative virksomhed, underviser 3. klasse i matematik, forsker i
nanopartikler eller noget helt femte.
Tidspunktet er den 16. november på skolens afdeling i
Struenseegade 50 fra kl.10.00 til kl. 12.00
Vi planlægger med at du skal holde et oplæg på 30 min – og efter seancen
vil der være 10 min med spørgsmål fra de deltagende elever. Og så gentager
vi forløbet med et nyt hold elever.
Efter de to veludførte oplæg, så vil vi gerne invitere på en autentisk vegansk
Detfri kantinefrokost.
Hvis du har tid og lyst til at deltage i alumnedagen den 26. november, så vil
vi gerne bede dig om at tilmelde dig via denne mailadresse;
alumne@detfri.dk
Her må du gerne skrive lidt om din uddannelse og/eller arbejde, samt
hvornår du dimitterede fra Det frie Gymnasium
Vi håber, at du vil svare os inden den 24. september

Gamle elevers arrangement

Juleaften er altid den 24. december. Fra år 2022 vil ”Gamle elevers aften”
altid være den første fredag i marts.
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 4. marts 2022 fra kl.19.00 til
23.00 vil der på Det frie Gymnasium være ”Gamle elevers aften”. Der vil
være lidt musik, snacks, måske en velkomstdrink og en bar.
Årsagen til dette initiativ er, at Støttekredsen og Det Fri generelt gerne vil
fremme og styrke muligheden for en mere permanent kontakt mellem
tidligere elever og Skolen, men også mellem de tidligere elever indbyrdes.
Og så synes vi også bare, at det kunne være hyggeligt!
Når tiden for aftenen nærmer sig, vil der komme mere om selve tilmeldingen
m.m.
Men det kan allerede afsløres, at der vil være et tilmeldingsgebyr på 40 kr. til
arrangementet.

50 år plus 2
Det er nu lykkedes Coronaen at spænde ben for Det frie Gymnasiums 50 års
fødselsdag to gange, men nu satser vi på at det lykkes!
Fredag den 23. september 2022 vil Detfri holde 50 + 2 års fødselsdag i VEGA
Når vi kommer tættere på, så vil I høre nærmere

Detfris nyhedsmail for gamle elever
Det er også muligt at blive medlem af Detfris nyhedsmail for gamle elever.
Det sker her; https://detfri.dk/e-mail-kontakt-tilmelding/

På vegne af Det frie Gymnasium
Med venlig hilsen
Niels Eriksen

