
Klassefesten 
  

Går du og tænker på at samle den gamle klasse fra skolen? 
I så skal du vide, at Egnssamlingen har et rigtig godt tilbud 
til dig, som har gået i skole i den gamle Pandrup Kommune. 
Vi har prøve det nogle gange, og vi vil meget gerne 
gentage succesen overfor dig og dine skolekammerater. 
 
Må vi derfor foreslå, at jeres klassefest kunne starte her på 
Egnssamlingen, hvor vi indleder med at vise en kort intro 
til stedet og dets samlinger samt gamle fotografier fra 
jeres hjemby. Genkendelsens gib  bringer jer hurtigt på 
bølgelængde, uanset hvor mange år der er gået, siden at I 
sidst har set hinanden. 
 
Vi har gamle fotografier fra alle byerne i vort område, så  
vi kan sagtens finde nogle, som vil sige jer noget. 
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Vi kan derudover tilbyde at servere kaffe med et stykke 
hjemmebagt kringelkage til – vore cafégruppe har rigtig 
mange arrangementer hvert år, og de dækker op på 
bedste vis, så rammen passer perfekt til en klassefest. 
 
Og skulle I være interesseret i at spise andet, så er I 
velkommen til at benytte vore lokaler – tidligere har vi haft 
klassefester, hvor man hentede smørrebrød, øl & vand 
m.m. udefra, som er blevet spist i vore lokaler.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Til information kan vores sal på Faarupvej 3 dækkes op til 
40 personer, og vores store sal kan dækkes op til 90 
personer. Den lille sal er fast udstyret med Wifi, stort 
lærred, en projektor og lydanlæg inkl. mikrofon. Den store 
sal kan rigges til ad hoc med lærred, pc og lyd. 
 
Hvad angår økonomi, så tager vi entré på 30 kr. pr. person, 
og det er inkl. introduktion og evt. gamle fotografier ved 
storskærmen.  Skal I have kaffe oveni, så er det ligeledes 
30 kr. pr. person. Ring om eller skriv til os om nærmere 
information og evt. booking af din kommende klassefest! 
 

                 VELKOMMEN HOS EGNSSAMLINGEN! 
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