
Til min familie og venner
Det betyder en verden for mig at se jer her i aften.

TUSINDE TAK
for den støtte, opmuntring, krumspring,

KÆRLIGHED OG LATTER
i har bidraget med i mit liv
I er min lærere, allerbedste venner, guider og,

mine foretrukne mennesker i verden.

JEG HÅBER I VIL NYDE AFTENENS FEST
og vi ser en hel del til hinanden de kommende år...

Kærlig hilsen
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Hvem er i?
I får til opgave at lave en kort præsentation af jeres bord. Det er ikke 
en præsentation af hver enkelt person, men en generelt beskrivelse 
af jeres bord. Præsentationen må meget gerne være sjov, skæv, alter-
nativ eller underfundig.

I beskrivelsen SKAL indgå hvilken relation i har til mig, hvor længe i 
har kendt mig og hvis i skulle beskrive mig med 3 ord, hvilke ord er 
det?

Talsmanden rejser sig op og læser hvad i er komme frem til når jeres 
bord nr. bliver råbt op.

God fornøjelse :-)
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