
 

  

Alumni SMA Regina Pacis Bogor angkatan 1987 yang tercinta, 

 

Setelah 25 tahun meninggalkan SMA Regina Pacis untuk mengejar cita-cita kita masing-masing, tibalah saatnya 

untuk kembali berkumpul dalam acara Reuni Perak angkatan kita. Bagi Anda yang masuk SMA Regina Pacis Bogor 

tahun 1984 atau lulus tahun 1987, para sobat lama serta para guru yang masih ada, walaupun sudah sepuh dan 

banyak yang sakit-sakitan, akan menyambut kembalinya Anda ke almamater tercinta dengan gembira, tak sabar 

mendengar cerita petualangan hidup selepas SMA dulu. 

 

Jalan hidup tak dapat ditebak, beberapa teman sudah tak bisa lagi kita jumpai, tapi dalam kenangan merekalah kita 

akan bertemu lagi, berbagi cerita dengan yang lain.  

 

Reuni Perak ini akan dilaksanakan pada : 

 

Hari  :  Minggu, 11 November 2012 

Waktu  :  09.00 WIB - selesai 

Tempat  :  Aula SMA Regina Pacis Bogor (masuk lewat SD Regina Pacis) 

     Jl. Ir. H. Juanda no. 2, Bogor. 

Dress code :  Kaos reuni (dibagikan pada saat pendaftaran ulang) 

 

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi formulir terlampir dan mengirimkannya kembali lewat email ke 

smarp87@gmail.com, fax. ke 0254-204073, atau mendaftar di http://smarp87.wordpress.com/pendaftaran-reuni. 

Dengan mendaftar Anda akan mendapatkan kaos dan buku reuni serta makan siang dan beberapa kudapan masa 

lalu yang pasti sudah dirindukan selama ini. Panitia berencana juga untuk dapat memberikan tanda kasih pada 12 

guru sepuh kita dan selanjutnya membentuk dana siaga yang dapat digunakan sewaktu-waktu di masa yang akan 

datang. Karena itu mohon ringankan langkah Anda untuk mengirimkan donasi reuni sebesar minimal 

Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang tentu saja dapat ditambah dengan donasi sesuka hati ke rekening 

angkatan:  

BCA KCP Begawan Bogor no. 5735088511 

atas nama M. Regina Ratna Tjahja Ernani atau Sri Nurani Notohutomo 

Mohon konfirmasi dapat dikirimkan via SMS ke bendahara panitia, Regina (Ege), di 0811-1170280 atau melalui 

email dionratna@yahoo.com. Jika ada yang ingin Anda sampaikan berkenaan dengan iuran ini, jangan sungkan 

segera hubungi Regina untuk mendapatkan jalan keluar. Kehadiran Anda dalam acara ini sangat berharga.  

 

Demikian kabar ini disampaikan, mohon teruskan pada kawan lain yang mungkin tak terjangkau oleh panitia. 

Dalam rindu kami untuk dapat segera berjumpa dengan Anda, sahabat masa lalu. Mari jalin kembali silaturahmi 

dan menjadi sahabat selamanya. 

 

Panitia Reuni Perak SMA Regina Pacis angkatan 1987 

 

Keterangan lain mengenai reuni ini bisa Anda dapatkan dengan menghubungi panitia :  

1. Sponsorship / donasi pada Patricia (patricia.jkusnadi@gmail.com / 0816-1119529) dan Ridwan 

(ridwanthung@yahoo.com / 0816-1367098) 

2. Lain-lain hal pada Soetiono (mr_oen@yahoo.com / 0878-85868888) dan Baso (cbdarmawan@sibaso.com / 0812-

8356536) 

Atau lihat di : http://smarp87.wordpress.com 


