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LH’s 5. generalforsamling 

på Horsens Handelsskole 

5. udgave 

Special Edition 

Stik din næste, før han stikker dig! - Stikkerlinjen 40 89 71 83 

Stik imod mange års tradi-

tion, vælger LH’s Venner i 

år, at afsløre ALLE planer-

ne ifm. deres 21. kon-

vent d. 20. maj 2011. 

Ifølge rygtet, som 

LH’s Venner har valgt 

at lække, vil der til 

konventet blive serve-

ret TARTELETTER! 

Jeres erfarne redakti-

on kan afsløre, at der ved 

tidligere konvents har væ-

ret tradition for frikadeller 

og kartoffelsalat, så vi 

glæder os overordentligt 

meget til tarteletter! 

Læs flere afsløringer 

på side 2! 

Breaking News! Konventsarrangement afsløret! 

Som vores højtelskede cheerleader-

leader og selvbestaltet statistik-gøgler 

Henrik ”HeMan” Larsen fortalte under sin 

sponsorerede statistik-banken-

gennemgang er LH’s Venner verdens 

bedste venner! 

LH’s Venner består af tidligere aktive, 

som mødes så tit vi kan - minimum 

en gang om året til det tilbageven-

dende konvent og ellers i tide og uti-

de til bingo, bowling, petanque, Trivi-

al Pursuit, ishockey og meget, meget 

andet! 

For at blive medlem skal man blot 

betale en flad halvtreller og så får man 

Verdens Bedste Venner - lige indtil næ-

ste betalingsdag. 

I anledningen af gallafesten har vi valgt 

at give jer et fantastisk tilbud:  

Bliv Ven før din siddemand! 

LH’s Venner 

Redaktionen bringer i forbindelse med galla-festen en specialudgave, som du nu står 

med i hånden. Tillykke, du har fået et helt særligt G-Punkt.. Så’n et der virkelig kilder! 

Special Edition 

Medlemskab af LH’s Venner, 

1 stk. 10turs-kort på øl, OG 

en Konvents-invitation 

- til blot 125kr! 



LH’s Venner er på 

facebook! 

Skynd dig og bliv ven! 

Som afsløret på side 1, 

har Vennerne valgt at for-

tælle alt om deres kon-

vent.  

Og udover den epokegø-

rende nyhed om tartelet-

terne, så har LH’s Venner 

afsløret at de inviterer alle 

konventsdeltagerne i TI-

VOLI!  

I løbet af eftermiddagen 

vil LH’s Venner have base 

i Grøften, mens det står 

folk frit for om man vil 

være med i Grøften eller 

spendere tiden på forly-

stelserne. 

Udover at arrangere Tivoli

-tur har LH’s Venner til-

med sørget for at to velre-

nommerede bands kom-

mer og spiller på Plænen. 

Samtidig har de sørget for 

at Restaurant Valhal byder 

på maden, så der er første 

parket til koncerten.  

Det bli’r ikke meget bedre! 

Breaking News!  

MERE af konventsarrangementet afsløret! 

Ikke nok med, at LH’s 

Venner har lavet et yderst 

fordelagtigt tilbud i anled-

ningen af gallafesten - de 

har nu også valgt at lave 

en STOR konkur-

rence! 

LH Ven Jesper er 

kommet direkte 

fra Prag til Hor-

sens, og i Prag 

fik han fingrene i 

nogle labre kopi-

punge. 

Der er hhv. en herre– og 

en dame-pung, så der er 

sågar to vindere. 

Konkurrencespørgsmålet 

lyder: 

Hvor mange øl bliver 

der konsumeret i løbet 

af i aften? 

Den pige og den knægt 

som kommer tættest på 

det rigtige svar, vinder en 

pung hver. 

Svaret kan sendes til stik-

kerlinjen på 40 89 71 83 - 

Husk at skrive afsender. 

 

BREAKING NEWS! Stor konkurrence! 

G-Punkt 

 
BREAKING NEWS! 

Skalde-Palle ligger og 

flirter Trine med igen! 

 

Uhm, jeg mener, det’ selv-

følgelig helt vildt dårlig stil.. 

G-Punkt 

G-Punkt 


