
Program 

Kl. 12:30   Let anretning på Toga Vinstue  

Kl. 13:00 - 15:00 Afholdelse af Konvent 

Kl. 15:30 - 18:30 Sjov og ballade i Tivoli 

Kl. 19:00 - ?  Spisning på Valhalla i Tivoli med første par

    ket til god musik på Plænen 

Kl. ? - ?   Fri leg, højst sandsynligt resulterende i  

    vammel-tur i de Københavnske gader 

Tilmeldingskupon 

Ja, jeg vil gerne deltage i:  Konvent 

     Tivoli m. spisning 

Navn: 

E-mail: 

Indbetaling sker via indbetaling til LH’s Venner’s konto i AL, reg.nr.: 

5322, kontonr.: 0663305 

Tilmelding kan selvfølgelig også ske til vores e-mailadresse lh-ven@lh

-ven.dk 

LH’s Venners 21. konvent 

St. Bededag - Fredag d. 20. maj 2011 

Cecilie i færd med at lege kanalrundfartsguide ved Vennernes 19. konvent. 



Så er det igen blevet tid til LH’s Venners årlige generalforsamling; 

LH’s Venner’s 21. konvent, der i år afholdes St. Bededag - fredag d. 

20. maj 2011 

Efter at have været en sviptur til Odense sidste år, er vi nu tilbage i 

Indre By og har fået overtalt Toga Vinstue til igen, at holde ekstraor-

dinært åbent, kun for os. 

Som altid er der rig mulighed for at forsyne sig i baren, ligesom LH’s 

Venner står for et mindre traktement, som i år eftersigende skulle be-

stå af noget nær verdens bedste tarteletter. 

På konventet afholder Præsidenten sin beretning, der vil være forskel-

ligt nyt fra det forgangne års aktiviteter, og selvfølgelig vil der være 

den traditionsrige kåring af præsidiet og valg til de eftertragtede be-

styrelsesposter. 

Efter et veloverstået konvent, byder LH’s Venner på en tur i byen. 

Normalt plejer vi at hemmeligholde hvad programmet står på, men vi 

går nye tider i møde og vælger derfor at afsløre at vi skal.. i Tivoli! 

 

 

LH’s Venner vil have sin base i Grøften, hvorefter der er mulighed for 

fri leg i Tivoli, hvad end man er til forlystelser, flotte haver eller blot 

gode, kolde øl i godt selskab i Grøften. 

Herefter inviterer vi på god mad på Valhal, hvor der er god udsigt til 

Tivoli (specielt Plænen) fra terrassen. 

Apropos plænen, har vi i anledning af vores konvent fået både The 

Floor Is Made of Lava og Kellermensch til at optræde for os på plæ-

nen.  

The Floor is Made of Lava kender man bl.a. for ”I Told Her I’m from 

LH’s Venner’s 21. konvent 
med efterfølgende tur i Tivoli og hvad der ellers måtte følge.. 

Compton” og ”All Outta Love” og Keller-

mensch er synonymt med bl.a. ”Army Ants”. 

Vi har allernådigst givet Tivoli lov til, at lade 

deres optræden indgå i deres fredags-rock-

program, så der kommer 

altså til, at være et par 

andre mennesker nede på 

plænen, men vi har front 

row seats :) 

Efter spisningen er der fri 

leg, hvilket højst sandsynligt ender ud i en vam-

meltur i de Københavnske gader. 

Prisen for at deltage i dette fantastiske arrange-

ment er den nette sum af 200kr. Pengene kan ind-

betales til LH’s Venner’s konto i Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 5322 

og kontonr. 0663305 

For denne minimale pris er inkluderet: 

 En let anretning på Toga Vinstue ifm. konventet 

 Entré til Tivoli 

 Spisning på Tivoli’s famøse restaurant Valhal 

 Fantastisk dejligt socialt samvær med dine allerbedste Venner. 

 

Medlemskab af LH’s Venner er selvfølgelig en betingelse for at kunne 

deltage i arrangmentet. 

Sidste frist for tilmelding er d. 10. maj 

Vi glæder os til, at se dig og alle de andre dejlige Venner på denne 

fantastiske og stensikkert mindeværdige dag. 

 

Med venlig hilsen og på snarligt gensyn, 

LH’s Venner 

The Floor Is Made of Lava 

Kellermensch 


