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Rektor TOM
har lämnat
oss o skolan.
Kommer detta att
skapa ett TOM-rum
eller..
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På sidan
avslöjar vi
tillträdande.
Presentation
av skolans nye
rektor fr. 2002.

Detta är den nya skolsymbolen för Pauli

TEKNISTKOLLEGA !
Så är det Vår igen och som vanligt har
mina vita pingstliljor slått ut i full blom
medan påskliljorna står som små knoppar och
funderar på om det kan vara dags ännu...

Vi har denna gång på prov valt att göra ett
dubbelnummer av Utskicket – alltså är detta
både nummer 1 och 2 2002. Detta beror bl.a
på viss tidsdräkt med omläggning av register
samt framtagning av den nya blankett som är
underlag för inbetalningskortet. Vi hoppas
dock att detta skall möjliggöra en effektivare
o personligare kommunikation i framtiden...
Mycket har hänt sen sist. Alla minns
säkert vad man gjorde på em den 11/9 -01 då
plötsligt världens fokus blev New York med
två brinnande skyskrapor. Skolan hade råkat
välja just detta datum för invigning av sina
nyrenoverade lokaler samt Öppet Hus där det
nya skulle visas för intresserad allmänhet.
Tyvärr blev det nu att många fastnade
framför TV-apparaterna, förfasande över vad
Ondskan kan åstadkomma – istället för att
vara på plats på Skolan och se det Goda som
åstadkommits när nu, efter alla år, äntligen
den välbehövliga renoveringen genomförts.

...ur Pang 1962

Ingenjörens Syn
på Livet
-´s Under
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Teknik-programmet på Pauli
med sina nya inriktningar TE-IE Industriell
Ekonomi samt TE-BK Biokemi & Kemiteknik
verkar inte ha förståtts av ungdomarna i
Malmö. Trots välskrivna broschyrer och välbesökt skolpresentation för 9-orna i höstas.
Åtminstone om man dömer efter dom preliminära intagningsresultaten till gymasieskolorna.
Enligt dessa är det för få sökande för att
överhuvudtaget genomföra inriktningarna.
Skrämmande är det ord som först
kommer upp i min hatthållare. Speciellt när jag
jämför med SACO's nya bok Dags att välja
yrke 2002 där man grupperat 55 olika
utbildningar enligt Goda – Möjliga – Sämre
framtidsutsikter. Teknikutbildningarna är
placerade i den Goda gruppen. Man skriver:
– Tekniska utbildningar lönar sig. Högskoleingenjörer går en ljus framtid till mötes och det
gäller oxå civilingenjörer inom bl.a data och
elektronik. Andra Goda fält som nämns är bl.a
Fysiker, Biomedicin, Livsmedelsingenjör,
Kemist samt olika Läkar- och Lärarområden.
Att ungarna (läs ungdomarna) i 15-årsåldern till stor del väljer skola och kompisar i
stället för utbildningsalternativ är väl i viss
mån förståeligt – Vad jag frågar mig är hur
föräldrarna egentligen resonerar. Om dom nu
överhuvudtaget är delaktiga i processen ???
Teknist-barn-elever Vi söker
kontakt med Dig som själv gått på Skolan
och som har barn som går på Skolan idag
(ordf.'s yngsta dotter går i Nv1A). Jag tror vi
skulle kunna göra viss nytta om vi vet vem vi
är och var vi finns. Vi kanske skulle kunna
stötta föräldraföreningen på Skolan till någon
fom av nyttig verksamhet. Eller vara
behjälpliga på annat sätt inte minst i MTF's
arbete. Du som vet, hör av Dig.
Vi ses väl hos Matilda på 1:a Maj... 09.00...
Ock så Ärtsoppan den 16:e maj på Skolan...
Då får även Du
möjlighet att se med
egna ögon hur bra
renoveringen blev.
Ordf.

Malmö Teknologförbund d.ä.

Föreningsg. 41, 211 52 Malmö
Tel (ordf): 040 - 10 30 60
Fax: 040 - 30 6161
@-mail: master.control@telia.com

Historiskt Bibliotek Det har
påbörjats ett projekt kallat Historiskt Bibliotek
på skolan. Tanken är att verkligen gå igenom
kvarvarande gammalt utbildningsmateriel och
vaska fram det som är värt att spara på Skolan.
Detta ska finnas tillgängligt i en speciell därför
avsedd lokal i anslutning till Mediateket. Enligt
vanligtvis välunderrättade källor har vissa fynd
redan gjorts. Ansvarig från skolan är vicerektor
Jerry. Från vår sida är det Sven Sjunnesson som
gräver i samlingarna. Är Du intresserad att
hjälpa till - kontakta honom på tel 0703-344822.
100-års Jubileet 2003 skall firas
tillsammans med Skolans 150-års jubileum.
En festkommitte är under formering som ska
tillse att detta sker under former som ger
kraftiga ekon både i och utanför Malmö.
Ett förslag är att hjälpa nuvarande
elever att genomföra en Kortege 2003 som
skulle visa resten av Malmö vad Pauliskolan
kan åstadkomma och samtidigt bidra till att höja
skolans status bland eleverna. Här behöver vi
kontakt med f.d kortegechefer som kan vara
behjälpliga som projektfaddrar till eleverna.
Ett annat förslag är att förena oss
med skolan till en riktig galamiddag, lämpligen
avhållen på Rådhuset. Så gjordes vid vårt 50års-jubileum den 5 juni 1953 då ca 200 man
med rektor Bohlin o f. rektor Pang vid honnörsbordet avnjöt en hejdundrande herrmiddag.
Så ock vid 80-års-jubileet då något 100-tal
(inkl damer) festade till, anförda av dåv. MTFordf. Torsten Hebrand. Dock var detta 1984.
Har Du förslag eller åsikter, hör av Dig.

Skala 1:1

Teknist-nål X

Teknist-nål Y

13 x 14 mm
49:- / st.

21 x 22 mm
71:- / st.

Vår Hemsida finns numera utrymme
för. Och dessutom en länk till från skolans sida.
Nu ska vi bara bestämma vad den ska innehålla.
Och hur den ska utformas... Ambitionsnivå ???
Därför är Dina åsikter mycket välkomna...
Det finns ett par Teknistförbund som har
hemsidor ute på nätet. Jag har hittat följande:
www.etsf.just.nu/ – titta under historik, samt
www.teknisboras.se/teknolog/ – detta är en
enklare variant, tydligen är dom inte särskilt
aktiva längre. Så nu är bara frågan vad vi själva
ska hitta på - hör av Dig med förslag.
Ordf.
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Jubileum 2002
Gick du ut 1942, 1952, 1962, 1972, 1977,
1982 eller något annat år värt att fira?

...ur Pang 1953

Då är det hög tid för Jubileum-02. Har du
klasslistor? Vi kan hjälpa till med vissa namn
och personnummer från våra matriklar, sen
är det lätt att söka vidare själv. Det finns
terminaler i entrén på Länsstyrelsen där man
snabbt får fram aktuell adress till alla som är
skrivna i Sverige. Sen är det bara att kontakta
dom gamla skolkamraterna.
Kombinera gärna er klassträff med
Ärtsoppe-årsmötet 16/5-02 på Skolan. Då får
ni se er gamla skola på köpet.
Kontakta Thomas på tel 040-40 41 07 eller
maila till: thomas.lofquist@swipnet.se

H

ar ni oxå haft klassträff med ?
Skriv en rad till Thomas och skicka med en
bild så tar vi med den i Utskicket.
Thomas Löfquist, Johan Borgsg. 15, 233 34 Svedala

Bli medlem i MTF d.ä

Skriv in Dig
och Din klass
på

klasstraffen.com

Vi andra gamla Teknister vill gärna se även Dig
Detta är en hemsida med en databas bakom,
som medlem i MTF d.ä. Årsavgiften är 100 kr.
där var och en kan skriva in sig i dom skolor
För dessa pengar får Du detta eminenta Utskick
och klasser man gått i under hela skoltiden.
3 ggr / år. Dessutom får Du glädjen att bidra till
Adressen är www.klasstraffen.com och den är
att föra vårt budskap vidare, möjlighet att göra
öppen för alla. Vår skola finns med både som
en insats för vår gamla skola, inbjudan till våra
Teknis och som Pauli så man bör kolla båda.
olika fester såsom Stora Gåsamiddan m.fl...
Lägg in Dina uppgifter och se hur många
Betänk – Snart Stundar vårt 100-års Jubileum...
klasskompisar Du kan få ihop...
Så Skynda att skicka 100 riksdaler till MTF d.ä,
postgiro 2 44 35-0, och ange
Ditt namn, adress
o telnr, avgångsår
klass
o klass samt
Avgångsår o
er
m
um
nn
fo
födelsedatum.
Tele
o nr
Förnamn
Har Du egen eFödelsedatum
Efternamn,
s
es
l
ai
dr
m
ua
eGat
mail vill vi helst
Personlig
stadress
å TeknologPostnr, Po
r även 2 sm
169:=
Jag beställe
ha denna oxå (för
71
á
or
samt 1 st
nålar á 49
framtida foton0:- = 269:t 2002 á 10
if
vg
sa
År
269 – –
+
snabb
kontakt).
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Toms vitbok - 3 år vid rodret på Pauliskolan
– Jag ser tillbaka på min tid som rektor på
Pauliskolan som en spännande tid som jag
absolut inte vill vara utan. Några år till på
Pauliskolan var något som jag planerat.
När nu möjligheten att få möta nya
utmaningar i lärdomsstaden Lund kom
kändes det mycket frestande, något jag
inte kunde stå emot. Jag var trots allt på
Pauliskolan under två årtusenden.

Skolans utveckling under min ledning
– Pauliskolans ekonomi förbättrades
radikalt, främst beroende på att stadens
gymnasieskolor fick stora resurstillskott,
från under 80% till ungefär 90% av rikssnittet, men också genom hårt arbete, bl a
en sanering av ekonomin kombinerat med
ett ekonomiskt nytänkande. Ordning och
reda på eleverna och på skolans organisation i såväl smått som stort är förutsättningar för en bra skola. Mycken kraft och
tid gick åt till detta och gjorda utvärderingar visar att det har gett goda resultat.
Nya utbildningar har kommit till, Sigma
College och Teknikprogrammet för att
nämna de viktigaste, den senare med stor
hjälp av MTF dä. Sveriges äldsta tekniska
läroverk skall självklart ha tekniska
utbildningar.
– Nya fina lokaler efter två år med
omfattande reparationer och ombyggnationer gör att skolan äntligen efter att i
över 60 år haft slitna lokaler, står väl
rustad för framtidens krav på ändamålsenliga lokaler.

En märklig kväll
– I slutet av november år 2000 gick vårt
årliga Öppet Hus av stapeln. Det är en
kväll då skolan visar upp sin verksamhet
och informerar om sina utbildningar för
elever som skall välja till gymnasiet.
6

utgår...

Samma dag som det öppna huset fick vi
beskedet att skolans nya utbildning med
start till hösten, Bernadottegymnasiet utbildning för uniformsyrken, skulle
flyttas till Öresundsgymnasiet. Det var en
speciell känsla att stå där på kvällen och
informera om vår nya utbildning som
skulle flyttas redan innan vi skulle starta
densamma.

Pauliskolan i framtiden
– För Pauliskolans bästa hoppas jag att
den inslagna vägen mot en mer teknisk
skola fortsätter och att nya utbildningar
kommer till stånd. Förhoppningsvis så
kommer resursfördelningen till de olika
gymnasieskolorna i Malmö att bli mer
rättvis framöver, de skolor som har de
svåraste uppdragen, skall också få större
resurser än andra skolor. Pauliskolan har
i dag många elever med stora behov av
stöd men sämre ekonomiska
förutsättningar än en del andra skolor
som har färre elever med stora behov av
stöd. Jag har svårt att förstå och
acceptera detta faktum.

Lycka till Krister
– Fortsätt att jobba med ordning och
reda, det är helt avgörande för en bra
skola. Kan Du med skolans lärare arbeta
fram en gemensam vision med långsiktiga
mätbara mål som accepteras och som
fungerar som ledstjärna för de allra flesta
så finns det goda förutsättningar för en
fortsatt positiv utveckling.

Krister
Wahlström
– ny rektor
på Pauli
Malmö Teknologförbund d.ä. söker:
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Styrelseledamöter, Styrelsesuppleanter, &
andra Ytterst Betydelsefulla Medhjälpare.
Malmö Teknologförbund d.ä. utgör en sammanslutning av elever, utexaminerade från Pauliskolan i Malmö, (tidigare Tekniska Gymnasiet,
Högre Tekniska Läroverket och Tekniska
Elementarskolan).
Förbundet har till ändamål att bevara och stärka
samhörigheten mellan medlemmarna och skolan.
Vi söker Dig som under gemytliga former är
beredd att göra en insats för förbundets bästa.
Du bör vara beredd att utföra något lite arbete i
hemmet. Arbetet är oavlönat. Du blir därför
inte rik på pengar, men väl på minnen och
skolhistorier vilka sprider glädje under våra
möten. Klubbmästarens kaffebröd skall heller
inte förglömmas. Är Du historiskt intresserad är
det en fördel eftersom Förbundet är en pigg
individ på väg mot sitt första Hundraårskalas.
Du kan även ange någon f.d skolkamrat i Din
vänkrets som Du tror vill göra en insats.
Du intresserade, kontakta valberedningen som
består av f.d ordf. Caj Bülow tel 0431 43 03 55,
nuv. sekr. Uno Gansmark tel 040 43 59 22
samt Claes-Erik Nyman tel 040 863 15.
Valberedn. adress är MTF d ä, c/o Caj Bülow,
Skeldingevägen 5, 266 32 Munka Ljungby.
Hör av Dig senast den 10 maj 2002.

Den 1 januari 2001 tillträdde
Krister Wahlström som ny
rektor på Pauliskolan.
Krister är malmöbo och har arbetat 27 år
i Lunds gymnasieskolor. Först som lärare i
historia och samhällskunskap på Polhemskolan och nu senast som biträdande
rektor på Vipeholmsskolan.
– Malmö är inne i en spännande
utvecklingsfas där utbildningen spelar en
nyckelroll. Pauliskolans personal har
redan antagit utmaningen. I nyrenoverade
lokaler med modern utrustning erbjuds
Malmös ungdomar attraktiva, framtidsinriktade utbildningar. IT-skola, stort
internationellt utbyte, nya program och
inriktningar – listan är lång.
Det känns oerhört spännande att få leda
Pauliskolans fortsatta utvecklingsarbete
för det nya Malmö, säger Krister.
– Jag tycker att Pauliskolans vision om
3-5 år som skolans personal arbetade
fram i augusti 2001 är en bra plattform
för det fortsatta arbetet. Visionen återges
här i starkt förkortad version:
Samtliga medarbetare har en gemensam
organisationsstruktur där bl a alla visar
respekt för sina medmänniskor.
Pauliskolan är en arbetsplats dit alla
känner glädje att komma till varje dag.
Alla känner sig välkomna och behövda.
Etik och moral ligger till grund för denna
känsla. En fortlöpande och öppen dialog
existerar mellan ledare och medarbetare.
Medarbetarnas kompetenser och
kvaliteter tas tillvara.
Alla ges möjlighet att nå de individuellt
uppsatta målen oavsett ursprung och
handikapp.
Den fina arbetsplatsen vi fått genom
renoveringen är bibehållen och på många
sätt utvecklad - … inget klotter, alla skåp
är intakta, fri tillgång till datasalar,
skolgården är ett grönområde...
Alla elever känner sig delaktiga och
betydelsefulla i sin egen och skolans
utveckling.
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D

en 8 november 2001 var det dax att
begå Gåsen. Över 20 hungriga hade
samlats hos Matilda på Brasseri Slottsparken för att avnjuta pippin med tillbehör
enligt Gammal God Skånsk Sed.
Detta var 3:e året på rad hos Matilda.
Som vanligt hade Ove hållt i grytorna med
den äran... En härligt krämig Svartsoppa...
Massor av krås... O vilken äppelkaka...
Tom & Jerry var med o representerade
Skolan. Vi andra representerade Oss själva.
Två ungdomar var medkommenderade.
Dom både åt o gillade Svartsoppan. Som
tack skulle dom skrivit detta reportage.
Men som ni vet har våra ungdomar sååå
mycket att stå i i dessa dagar...
Ordf.

Uno Torsten

Monika
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Håkan

Lars

...ur Pang 1961

Gås -01
Ulf
Herman

Jerry

Tom

Stefan

We hereby WELCOME you to what we
hope will be a five-day Midsummer Festival of
Nanoscience and -technology, with Plenary
sessions each day and five parallel Symposia
running throughout the week, covering the
areas of:
- Surface Structure and Reactivity
- Functional Materials
- Quantum Phenomena
- Nanoelectronics and Nanomechanics
- Bio/Medical Science and Applications.

Exhibition
In addition to a very strong scientific
program, an exhibition of scientific
equipment, books and journals is planned.
Industry will have the opportunity to meet the
world's top researchers on the nano and the
surface field and acquaint them with their
products or services.

Malmö får fint besök till midsommar.
Flera nobelpristagare kommer att delta i
nano-7 och ecoss-21-konferensen som i
år är förlagd till Malmö.
Så här presenteras den ute i världen:
Lund University will host the IUVSTAaffiliated Conferences NANO-7 (7th
International Conference on Nanometer-scale
Science and Technology) and ECOSS-21 (21st
European Conference on Surface Science), coorganized in Malmö, Sweden at midsummer
in 2002. In the bustling region of
Öresund/Øresund, science and technology are
strongly emphasized with 120,000 students
attending 11 universities. Strong emphasis is
placed on both fundamental and applied
sciences, as exemplified by centers for
nanotechnology, a center for synchrotron
radiation research (MAX-lab) and the
creation of Medicon Valley.
The region is since the year 2000 blessed
with a beautiful bridge that joins Sweden and
Denmark and that will bring you from
Copenhagen airport to the center of Malmö in
Sweden by train in 20 minutes.

Location and Time
The 7th International Conference on
Nanometer-Scale Science and Technology and
the 21st European Conference on Surface
Science will be held jointly in Malmö (Sweden)
from Monday, 24 June, to Friday, 28 June
2002. The Conference will start on Sunday, 23
June, with a get-together.
All parallel sessions, poster sessions, the
Conference exhibit, and the reception will be
held in Malmö Musikteater in Malmö, Östra
Rönneholmsvägen 20.
The Conference banquet will be held in the
mediaeval castle Malmöhus, the City Museum.

Läs mer på:
www.malmo-congress.com/nano-ecoss.html

Kom med
o fira
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Bilderna är hämtade från Jan-Erik
Nilssons, -61Gb, fotoalbum.
Inscannade av honom själv
komplett med originaltext.
Själv lägger jag speciellt märke till
att bilderna tydligen är tagna före
Hilleskogs kravattperiod. ordf.

† IN MEMORIAM †
Hedersmedlem Sten Olsson -48 B
Född 25/10 1911. Byggnadsinspektör
vid Malmö Stads Byggnadsnämnd.
Bosatte sig sedermera i Skottorp.
Sten verkade som kassör och sekreterare
i MTF d.ä under åren 1952 – 1966.
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Bilderna kommer från Gert Wahlström
-58M och Jan-Erik Nilsson -61 Gb.
Det är nu 44 år sedan denna kortege gick av
stapeln. Känner ni igen platserna ??

Kortegekort anno 1958

14

med dessa bilder, hittade på skolan när Rektor städade...

-48 B 50 år

9 av klassens 15 elever samlades till 50-årsjubileum i 2 dagar den 4-5/6-98.
fr.v. Anders Botherstål, Sven Rågwall, Knut Svensson, Georg Kjellberg,
Lennart Persson, Bertil Anderberg, Nils Ibstedt, Henry Ahldén, John Holm.

Att 0162 Carl Hjalmar
Nilsson Sönne -15 är
framförare av fordonet
det vet vi ... Men vem
är passagerarna ? Vad är
det för ett fordon ? Var
o När är bilden tagen ?
Svar till:
master.control@telia.com
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Kom
med på
Vårt Årsmöte 2002
avhålles Torsdagen den 16 maj på Skolan
Skicka in anmälan på sista sidan...

...ur Pang 1958
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Dagordning Årsmöte 16/5 2002
(enligt stadgarna för jämna årtal)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justeringsmän jämte
ordföranden
Föredragning av föregående
årsmötesprotokoll
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Ansvarsfrihet för styrelse och revisorer
Fastställande av antalet ledamöter och
suppleanter i styrelsen

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Val av ordförande för två år
Val av styrelseledamöter för två år
Val av styrelsesuppleanter för två år
Eventuella fyllnadsval
Val av en revisor och en personlig suppleant
för två år
Val av två ledamöter i valberedningen
för två år
Fastställande av sammanträdesarvode
Propositioner
Motioner
Mötets avslutande

MTF d.ä:s Verksamhetsberättelse år 2001
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Funktion

Namn

Avg.år

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Klubbmästare
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot, Rektor
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Peter Sahlén
Thomas Löfquist
Stefan Sahlén
Lars Prabin
Uno Gansmark
Sven Sjunnesson
Per-Åke Fransson
Lena Stjärnemyr-Ghidini
Tom Gustavsson
Lennart Olsson
Bert Nordberg
Nicklas Fransson

1968
1973
1969
1964
1962
1974
1985
1975
1972
1965
1994

Under verksamhetsåret har styrelsen haft tre protokollförda styrelsemöten samt arbetsmöten då
bl.a utskicket Utskicket iordningställts för utskickning.
1:a Maj hälsades med sång och tal och många nya ansikten se utförlig rapport i Utskicket 3-01.
Årsmötet med olika tillbehör var som vanligt välbesökt, se utförlig rapport i Utskicket 3-01.
Gåsamiddagen begicks traditionsenligt med god uppslutning, se utförlig rapport i Utskicket 1-02.
Utskicket Utskicket har utskickats 3 ggr. Sidantalet har varit 12. Upplagan uppgår till ca 700 ex.
Förbundets ekonomi är god. Se vidare separat redovisning på annan plats.
Vi framför slutligen vårt stora tack till alla som engagerat sig i eller på annat sätt stöttat förbundet.
Malmö 2002-04-07
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MALMÖ TEKNOLOGFÖRBUND d.ä

Bokslut 2001

RESULTATRÄKNING:
Intäkter:

år 2001

år 2000

39 252
4 526
104

(33 070)
(2 387)
(45)

Summa intäkter:

43 882

(35 502)

1:a Maj
Årsmöte
Gåsmiddag 2001
Gåsmiddag 2000 (rest.)
Övr. möten
Utskicket Utskicket
Porto, PG-avg.
Stipendiet ”Pangs Minnesbeta”
Inköp nålar
Övr. kostnader

2 925
718
6 780
3 210
274
17 100
520
2 000
1 375
826

(3 230)
(2 366)
(1 680)
(495)
(22 446)
(450)
(0)
(0)
(8 521)

Summa kostnader: 35 728

(39 188)

Resultat:

8 154

(– 3 686)

2001-12-31

2001-01-01

0
3 745
0
0
1 512
43 046

(5)
(0)
(40)
(1 321)
(37 630)
(1 153)

Summa tillgångar: 48 303

(40 149)

Medlemsavgifter
Försäljn. nålar
Räntor

Kostnader:

BALANSRÄKNING:
Tillgångar:

Skulder:

Inventarier
Lager (nålar mm)
Fordringar
Kassa
Postgiro
Bank

Lån o skulder
Eget kapital

0
40 149

(0)
(43 835)

Årets resultat
8 154
S:a skulder o eget kapital: 48 303

(– 3 686)
(40 149)

Malmö 2002-02-26
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Stefan Sahlén

REVISIONSBERÄTTELSE
Undertecknade som av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts
att granska räkenskaper och förvaltning för år 2001 får efter
fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.
Vi har granskat föreningens räkenskaper och andra handlingar
som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och
förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och
noggrannhet. Inkomster och utgifter under året samt
föreningens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av
upprättade resultat och balansräkningar.
Då det under revisionen inte har framkommit anledning till
anmärkning, tillstyrker vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
förvaltningen under verksamhetsåret.
Staffanstorp den 9 april 2002

Caj Bülow

Fredrik Jörgensen

Jag vill Årsmötas
mé Ärtor o Punsch
o Hemlig Gäst därtill...
Fyll i andra sidan samt
skicka in denna kupong
eller kontakta Klubbmästare
Lars Prabin på tel 040 183 638.
Du kan oxå faxa på 040 290 829
eller maila på
master.control@telia.com

Plats för
Svenskt
frimärke

Till:
Klubbmäster
Lars Prabin
Staffanstorpsv. 12
212 23 Malmö
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Utskickat
på Miljölicensierat
papper.
Akuttryckt.

Skolmärke resp. Examensmärke
så som dom återges i Malmö
Teknologförbunds album öfver
utexaminerade, tryckår 1910.

Javisst vill jag Årsmötes-Ärtsoppera.
Torsdagen den 16/5-02 på Skolan. Vi träffas på f.d Jojes från kl 17:30. Pris 99:- + 20:-/starkdryck
Jag / Vi
& blir
heter:
antal:
Avgångsklass
Tel /
/ Avgångsår:
e-mail:
Fika hos
ÄrtPannKraftLättH2O /
Mjölk
Punsch
Jojes:
soppa:
kakor:
öl:
öl:
Läsk:
(lätt):
(cl):
Till kaffet skull det nog
dessutom smaka med:
Ange
nr 1 - 3

Som Årets Hemliga ÄrtsoppeÅrsmötesGäst föredrar / föreslår jag / vi:

Jan Nilsson, SwitchCore – Entreprenören som en gång startade Hobby-Data i Malmö – blev sen med flygbolag...
Dan Olofsson, Sigma – VD och huvudägare – som bl.a berikat skolan med Sigma College – läs mer i Utskick 1-2000.
Eget
förslag:

