Nyhedsbrev februar 2017
Kære alle Aurehøjs Venner
Så er de sidste karakterer for 3g’ernes studieretningsprojekter ved at være i
hus. I lokalerne presser elever og lærere samtidig den sidste energi ud, så
vinterferiefreden om lidt kan sænke sig over den idyllisk snebeklædte skole.
Siden sidst har vi i januar afholdt en meget velbesøgt introduktionsaften, hvor
interesserede (måske) kommende ansøgere og deres forældre kunne stifte
bekendtskab med skolens miljø og de mange tilbud, vi rummer. Elever og
lærere repræsentererede os på fornemste vis, ligesom ASV’s café i
Grønnegården skabte en hyggelig atmosfære. Tak for indsatsen!
D. 25/1 deltog jeg i mit første ASV-bestyrelsesmøde. Jeres kompetente
formænd, Mika Heilmann og Kim Juhlin, tog hjerteligt imod, og det var en
stor fornøjelse at møde så varm og engageret en gruppe, hvis
eksistensgrundlag er at gøre noget godt for skolen og dens energiske elever.
Ikke mindst var det interessant at høre mere om foreningens visionære planer for fejring af skolens 111års fødselsdag d. 28/4.
Det lover bestemt godt.
Ellers glæder vi os løbende over de flotte resultater, vores mange dygtige elever opnår også uden for murene. Mens Jonathan
Tilling Niemann (3x) netop har kvalificeret sig til finalestævnet i en landsdækkende matematikkonkurrence, Georg Mohr, er
Kristine Andersen Bækgaard (3b) blevet udtaget til VM-holdet i formel debat. Et stort tillykke til dem begge.
Endelig tager forberedelserne af to større ekskursioner for alvor fart. Som led i både et internationalt verdensborgerprojekt og
et kompetenceprojekt drager alle skolens ansatte i marts til Finland. Her er målet blandt andet at stifte bekendtskab med det
finske skolesystem, som igennem flere år har høstet global anerkendelse. I april tager skolens klassiske kor og orkester til
Oslo. Udover at give koncerter selv, skal eleverne dele en musicaloplevelse med elever fra en teaterhøjskole.
Jo, som det fremgår, er vi vanen tro rige på aktiviteter. Nu vil vi dog nyde et tiltrængt pusterum - god uge 7 til alle!
Anders Krogsøe
rektor

Kære Aurehøjs venner.
I oktober måned sagde vi farvel til formand Maria Hanke, der både i sin tid som
bestyrelsesmedlem og som formand ydede en kæmpe indsats for ASV og generøst
bidrog med sang til diverse arrangementer på Aurehøj.
Formandsposten deles nu af to, nemlig af undertegnede Mika Heilmann og af Kim
Juhlin. Vi glæder os begge meget til arbejdet og til at være en del af den særlige ånd,
som kendetegner netop Aurehøj og vil begge gøre vores ypperste for at bidrage på
bedste vis til gavn for ASV, skolen og ikke mindst alle eleverne.
Vi har netop afholdt møde i ASV-bestyrelsen, og her besluttede vi at donere t-shirts og
goodie-bags til eleverne til deres musikrejse til Oslo i april. Vi ønsker en god og
berigende tur.
Der har også lige været afholdt fest for "Gamle elever" som er studenter fra de sidste
fem årgange. Der dukkede ikke mindre en 250 tidligere elever op, som fik sig et
glædeligt gensyn med gamle studiekammerater.
En anden fest, som er lige om hjørnet, er den årlige jubilæumsfest, der i år holdes den 17. marts. Vi glæder os meget til at
deltage og har kun hørt meget godt om tidligere jubilæumsfester.
Til sidst kan jeg berette, at skolens 111-års fødselsdag nærmer sig, og vi er i fuld sving med forberedelserne. Festen foregår
fredag d. 28 april 2017, og der vil blive sendt en invitation ud via nyhedsbrevet. Men sæt bare allerede nu kryds i kalenderen.
Vi kan her afsløre, at konferenciers til showet bliver Philip Faber og Dodo Gad.
Vi glæder os allerede!
De bedste hilsener fra
Mika Heilmann og Kim Juhlin

Fra orienteringsaftenen i januar

Særlige datoer:
21-23. februar Musical "SteDet" (gratis billetter til ASVmedlemmer,
kan bestilles på skolens kontor)
8. marts
Rytmisk aften
17. marts
jubilæumsfest for Aurehøj jubilarer 1947-2007
med 5-år interval
21. april
Årsbal forældre kan se ankomster fra 17.15
26. april
Kammermusikaften kl. 19.00-22.00
28. april
111-års fødselsdagsfest 16.00-19.00
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