Nyhedsbrev september 2016

Kære alle Aurehøjs venner!
Det nye skoleår er i fuld gang og
der er gang i alle skolens huse!
De ni nye 1.g klasser har været
på herlige introture til Kattinge
værk, næsten alle i dejlig
eftersommervejr. Vi har allerede
haft det første møde i ASVs
bestyrelse, og her glædede vi os
over, hvor stor opbakning og
spontan begejstring der var ved
translokationen, da ASVs formand
uddelte foreningens tre legater.
Og så er der ellers fuld gang i det
underudvalg i bestyrelsen, der
planlægger stor fejring af
Aurehøjs 111 års fødselsdag den 28.4. 2017. Det bliver et kæmpearrangement, med
delaktiviteter forskellige steder på skolen, alle med det formål at belyse et særligt årti i
skolens historie. Der vil være dannede samtaler, tidstypisk musik, idræt som i 30’erne,
udstilling af studenterhuer fra alle tider osv osv. Sæt bare allerede nu kryds i kalenderen, det
bliver stort!
Den 23.september i år afholdes for tredje gang Aurehøj Løbet for alle skolens elever, lærere
og øvrige personale. Vi løber rundt om Gentofte sø, enten i et stafetløb eller alene på 5 eller
10 km. distancer. I målområdet står kammerater og lærere klar med vand og kram, og når
løbet er slut, er der café på skolen. Om formiddagen er der i år for første gang idrætsdag for
1. og 2.g’erne, så vi satser på en dejlig solskinsdag.
I forbindelse med kammermusikaftenen den 5. oktober afholder foreningen sin årlige
generalforsamling. Efter den træder den nuværende formand Maria Hanke tilbage. Hun har
været en farverig og stærk formand for foreningen, generøst og engageret stillet op til
foreningens forskellige arrangementer, så hende kommer vi til at savne. Mange tak fra den
gamle skole for indsatsen!
Mange hilsner
Marianne Zibrandtsen

Kære Aurehøjs Venner!
Så er skoleåret i gang og i denne uge vil der være
forældremøder i alle 1.g klasser tirsdag d. 6. og torsdag d. 8.
september kl. 19.30. Aurehøjs Venner er repræsenteret ved
den fælles samling i salen og også ude i de enkelte klasser.
Bestyrelsesmedlemmerne vil stå klar med frugt og andre
lækkerier og kan svare på spørgsmål om foreningen. Vi håber,
mange vil melde sig ind på selve aftenen.
Det er vigtigt at gøre hvad man kan, for at bakke op om de
gode traditioner og værdier, der danner os som mennesker.
”....hvad du evner, kast af i det nærmeste krav” skrev digteren
Bjørnstjerne Bjørnsson i 1868 og med hans ord vil jeg således

Skolestart

opfordre alle til at melde sig ind i venneforeningen. For dig, der har overskud og lyst til at
arbejde for sagen bag kulisserne: Stil op til bestyrelsen.
Vi afholder fire årlige bestyrelsesmøder, som altid er hyggelige og informative – vi får nemlig
at vide direkte fra rektor, hvad der ligger i støbeskeen for de kommende arrangementer og
er med til at bestemme indhold og form.
Det næste bestyrelsesmøde ligger lige før den årlige generalforsamling, som altid holdes på
årets første kammermusikaften lige inden pausen.
Her gennemgås regnskab og formandsberetning samt optages nye medlemmer til
bestyrelsen. I år blev min søn student og jeg går derfor af som formand og helt ud af
bestyrelsesarbejdet. Den nye formand vælges på generalforsamlingen onsdag d. 5. oktober
og her kan alle medlemmer af foreningen stille op.
Tak til alle jer medlemmer for bidrag og opbakning til Aurehøjs Venner – uden jer var mange
gode tiltag slet ikke mulige.
Vi ses til generalforsamlingen d. 5. oktober!
Mange venlige hilsner
Formand Maria Hanke
Særlige datoer:
5. oktober 2016 kl. 19.00 Kammermusikaften
5. oktober 2016 ASVs årlige generalforsamling (afholdes på
kammermusikaftenen inden pausen)
10. november 2016 Forældrekonsultationer 1g elever
16. november 2016 Forældrekonsultationer 2g og 3g elever
23. november 2016 Rytmisk aften kl. 19.00
28. november 2016 Julekoncert i Hellerup Kirke kl. 20.00
30. november 2016 Julekoncert i Dyssegårds Kirke kl. 20.00
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