Nyhedsbrev Maj 2017
Kære alle Aurehøjs Venner
Så er 3g’ernes sidste skoledag fejret, og ”alvoren” i gang. Mens
der i går blev komponeret i musik og forfattet i dansk, sidder
elever lige nu og kæmper med engelsk stil. Det er naturligvis let at
sige, når man ikke selv er underlagt prøvernes åg, men personligt
har jeg altid værdsat eksamensperiodens nerve. Chanceelementet
til trods manifesterer de mange individuelle overvindelser af dette
og hint samt ikke mindst de afsluttende huer således hvert år det
lange elev- og lærerslids nytte. På den baggrund ønsker jeg alle
vore elever god arbejdslyst og held og lykke med eksamenerne.
Forud for eksamensperioden har eleverne bestemt ikke ligget på
den lade side. Efter at Classic havde deltaget i en stor opførelse af Niels W Gades Elverskud, drog Classic
og Phil i april på koncerttur til Oslo – og det med dejlige ASV-goodie bags i hånden, tak for støtten.
Samtidig begav Big Bandet og Keepi Lefti sig ud i det danske land, hvor også de repræsenterede Aurehøj
på fornemste vis. Senere på måneden havde jeg så den fornøjelse at opleve mit første årsbal på skolen.
Til trods for et mindre vellykket vejr var ankomsterne mangeartede og sjove, ligesom festlige kjoler og
jakker så dagens lys. I maj afholdt Big Bandet og Keepi Lefti endelig det traditionsrige Big Bang Ball.
Begge orkestres uovertrufne spilleglæde smittede straks fra begyndelsen af på de ca. 700 fremmødte
elever, forældre, venner mm., hvilket gjorde det til en mindeværdig aften.
Udover at indlede årets eksamener har vi i denne uge sendt optagelsesbreve ud til vores kommende
1g’ere. Ligesom de glæder sig til at starte, ser vi meget frem til at modtage dem efter ferien. Lidt specielt
for os alle er det, at de som konsekvens af den nye reform ikke har afgivet studieretningsønske, før de
starter. Tanken er, at de først skal tage endelig stilling, når de i praksis har stiftet bekendtskab med
uddannelsens fag og niveau. Det betyder samtidig, at 1g’erne i de første tre måneder går i en introklasse,
hvor de introduceret til det at gå på Aurehøj, hvorefter de i slutningen af oktober fordeles i de endelige
studieretningsklasser.
Slutteligt vil jeg på varmeste vis og på hele Aurehøjs vegne takke jer for den skønne dag I gav os alle med
fejringen af skolens 111-års jubilæum. Da jeg jo selv har siddet med ved en del af de planlæggende
møder, ved jeg, hvor stor en indsats, ASV-bestyrelsen har ydet. Ekstra glædeligt var det på den baggrund,
at alt klappede, og at konferenciers, bands, orkester, flere kor og udstilling i fællesskab fik taget på den
gamle skole til at lette!

SE HER Marianne Zibrandtsens
fødselsdagssang
til skolens 111-års fødselsdag

Rigtig god sommer til jer alle – og på glædeligt gensyn til de af jer, vi har fornøjelse af at møde, når årets
studenter udklækkes.
Mange hilsener
Anders Krogsøe
Rektor

Kære Aurehøjs venner.
Dette forår har været travlt for ASV, for der foregår mange
aktiviteter på Aurehøj Gymnasium, som foreningen er involveret i.
I april afholdt vi den traditionsrige jubilæumsfest, hvor mange
jubilarer mødte op til middag og musik.

Konferenciers Dodo og Philip Faber ved
111-års fødselsdagen
SE BILLEDER FRA DAGEN

I samme måned fejrede Aurehøj sin 111-års fødselsdag. Det var et
brag af en fest, hvor to tidligere elever Philip Faber og Dodo Gad,
var konferencierer ved et stort show med musikalske indslag af bl.a.
Keepi Lefti, Big Bandet og DR´s Pigekor. Dagen bød også på
koncerter med Aurehøj Phil og Classic samt en historisk udstilling og
en film om Aurehøjs historie.
Jeg var selv rundt på skolen og hørte musik i Carl Nielsen salen, og
jeg var begejstret publikum til det første show i salen. Jeg blev både
meget rørt over det engagement som alle elever, lærere og tidligere elever bidrog med og inspireret af
det musiske liv og den helt særlige ånd som eksisterer på Aurehøj Gymnasium.
Aurehøj er et helt særligt sted med mange traditioner og værdier, som det er værd at passe godt på. TAK
til alle for at gøre dagen til en helt særlig festdag!
En anden tradition, foreningen har, er den årlige uddeling af legater, som finder sted ved
translokationen, som i år holdes lørdag den 24. juni. For at komme i betragtning til et legat, skal man

Aurehøj Phil og Aurehøj Classic

være medlem af Aurehøjs Venner. I udvælgelsen af legatmodtagere, lægger legatudvalget vægt på hvad
det er, ansøger gerne vil bruge legatet til, fx studere i udlandet eller i Danmark, købe et musikinstrument
eller evt. rejse ud og hjælpe i et af verdens mange brændpunkter.
Da nyhedsbrevet her er lidt forsinket udvider vi ansøgningsfristen til 6. juni 2017 kl. 12.00.
Hent retningslinjer for legatet her.
De bedste hilsener fra
Mika Heilmann og Kim Juhlin

Særlige datoer:
24. juni 2017 kl. 09.00 - translokation i Kildeskovshallen
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