Nyhedsbrev januar 2019
Kære Aurehøjs venner
Vi ønsker alle et Godt Nytår.
Nu skal vi i gang med et nyt år på
Aurehøj, hvor der her i foråret vil
være en masse spændende
aktiviteter.
Men som det første vil vi takke for
valget som formænd i foreningen
ASV. Lige som de tidligere år deles
formandskabet igen af to personer;
nemlig af Anne-Marie Kruse og Marit Hvithamar Rystrøm, og vi ser begge frem til at tage
bolden op fra de afgående to formænd, og fortsætte det gode arbejde for Aurehøjs venner. Vi
vil fortsætte med at styrke og værne om vores ideologier, og arbejde for den gode ånd, der er
på skolen, til gavn for alle skolens elever. Vi har begge siddet i ASVs bestyrelse i et par år og
kender derfor til arbejdet i bestyrelsen, og vi har begge ”børn” på skolen i henholdsvis 1.g og
3.g.
Første større event på skolen er musicalen "Ståhej på kontoret" der er skrevet, instrueret og
koreograferet af eleverne selv. Kom og se den én af dagene 5-6-7 februar 2019 kl. 19.30. ASVmedlemmer kan bestille billetter på asv@aurehoej-gym.dk.
Året lægger også ud med en del musikrejser - bl.a. skal Aurehøj Phil og et til lejligheden
sammensat kammerkor, Lille Classic, besøge tre musikefterskoler, Klejtrup, Holstebro og
Ollerup i næste uge, for at give koncert og gøre efterskolernes elever opmærksomme på den
klassiske del af Aurehøjs musikprofil.

Musicalen "Ståhej på kontoret" spiller 5-6-7
februar. Læs om handlingen her.

I midten af marts rejser ca. 90 elever fra Aurehøj Classic og Aurehøj Phil samt fire lærere til
Dresden for at give koncerter. De skal bl.a. besøge to gymnasier og et plejehjem, og muligvis
byens officerskole. Det er tredje gang, kor og orkester rejser til den tidligere østtyske kulturby.
Musikken der skal opføres spænder fra norsk kirkemusik, svensk nyromantisk musik og dansk
kor- og orkestermusik til latinamerikansk orkestermusik og korjazz. Vi ønsker dem alle en
fantastisk tur.
I den kommende tid vil der også være mange musiktiltag på skolen. Således kan man i februar
komme til bandaften og og til en rytmisk musikaften i marts. Hold øje med information om
disse musikarrangementer på skolens hjemmeside www.aurehoej.dk.
Den store jubilæumsfest som i år er for jubilarer fra 1944-1949-1954-1959....-2014 med femårs interval holdes den 26. april 2019 kl. 17.30. Billetter til denne fest kan købes på skolens
hjemmeside/MobilePay fra slutningen af februar. Vi håber at I alle vil være med til at sprede
denne nyhed.

BigBand / Keepi Lefti Piger

Det var lidt startnyheder fra os og vi ønsker jer endnu engang et rigtig godt nytår.
De bedste hilsner
Anne-Marie Kruse og Marit Hvithamar Rystrøm
Kære Aurehøjs Venner
Godt nytår til alle!
Den 31. december 2018 måtte vi desværre sige farvel til vores
rektor Anders Krogsøe, da han fik tilbudt sit drømmejob på
Frederiksborg Gymnasium som rektor. Selvom Anders kun var på
Aurehøj i to år, værnede han om skolens særlige ånd, og han
nåede at sætte sit præg på skolen. ASV-formandskabet og jeg
takker Anders for hans tid på skolen og ønsker ham held og lykke i LilleClassic
sit nye job. Her i det nye år skal vi nu i gang med at søge en ny
rektor til skolen.

Det betyder, at jeg sammen med den øvrige ledelse skal passe godt på Aurehøj Gymnasium,
også nu hvor besparelserne for alvor begynder at presse økonomien. Vi har heldigvis en stærk
ledelsesgruppe, som kender skolen og kulturen godt. Selv har jeg været på Aurehøj i snart 12
år, både som lærer og i de seneste 6 år i ledelsen, hvor jeg både har været pædagogisk leder
og vicerektor.
Den 16. januar 2019 holdt vi årets orienteringsaften. Det var en ualmindelig velbesøgt aften,
hvor interesserede folkeskoleelever og deres forældre kunne komme og besøge skolen og
stifte bekendtskab med Aurehøjs liv og alle de mange tilbud, som vi tilbyder. Elever og lærere
repræsenterede skolen på bedste vis, og ASV’s café skabte en meget hyggelig atmosfære i
Grønnegården. Tak for indsatsen!
Jeg ser frem til et givtigt og konstruktivt samarbejde med ASV i de kommende måneder.
Orkesterdirigent
Mange venlige hilsener
Kasper Rolskov
konst. rektor
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