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Der står
respekt om
gymnasiets Otto

CC

Uden for skolen er
Otto Rühl stærkt
interesseret i navnlig
to emner: Oplysning
om holocaust og
samarbejdet
Danmark-Israel

Lektor Otto Rühl fra Snekkersten fylder 70 år
i dag, onsdag den 28. april. Han er uddannet
cand.mag. i historie og religion, har rejst over
50 gange til Israel og er formand for Sthens
Kirkes menighedsråd.
Sten Kjærsgaard
stekj@jfmedier.dk

TILLYKKE: Lektor ved Helsingør Gymnasium, Otto Rühl
fra Snekkersten, fylder 70 år
onsdag den 28. april. Otto
Rühl blev uddannet cand.mag. i historie og religion tilbage i 1978 og allerede året
efter blev han ansat på det
nyoprettede Helsingør Gymnasium, hvor han for et par år
tilbage kunne fejre 40 års jubilæum.

Oplysning om holocaust og
samarbejdet DanmarkIsrael

På gymnasiet fik Otto Rühl
fra starten - ud over undervisning - også administrative
opgaver, og han var således
vicerektor i 1980’erne og konstitueret rektor i skoleåret
1986-87.

Uden for skolen er Otto
Rühl stærkt interesseret i
navnlig to emner: Oplysning
om holocaust og samarbejdet Danmark-Israel.
Tilbage i sommeren 1995
var han dansk repræsentant
på den europæiske konference om holocaust-undervisning i London, og året efter
blev han bedt om at stå i
spidsen for efteruddannelseskurserne for danske lærere på
Yad Vashem i Jerusalem.
I 1999 blev Otto Rühl udpeget af regeringen til at sidde i bestyrelsen for det nyoprettede Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier. Her sad han, indtil Foghregeringen lagde centret ind
under Dansk Institut for Internationale Studier, Diis, der
nu har nedlagt det helt.
Rühl har været formand for
Dansk-Israelsk Selskab i tyve
år, siddet i Fælleskomitéen
for Israel som repræsentant

Når den nu 70-årige Otto Rühl går over skolegården på Helsingør Gymnasium, er det bemærkelsesværdigt,
hvordan nærmest alle unge elever han møder, lyser op i et smil og løfter hånden med et ”Hej Otto…”. Respekt
begge veje må man sige, og det med over 50 års aldersforskel. Foto: Torben Sørensen

for alle venskabsforeningerne og også været redaktør af
Bladet Israel.

Rejser til Israel

Han har i mange år været en
markant stemme i debatten
om konflikten mellem Israel/Palæstina. I sit arbejde har
han arrangeret og rejst over
50 ture til Israel, gerne sammen med skoleklasser fra
Helsingør Gymnasium. Og
han har i over 25 år været primus motor i de udviklende
gymnasieudvekslings-rejser
mellem danske og israelske
gymnasier.
Otto Rühl bor på Sprydet

81 i Snekkersten. Læsere af
Helsingør Dagblad vil vide, at
Otto Rühl gerne blander sig i
avisens spalter. Det kan være
med læserbreve, med statements som medlem af ”Holdet” eller gennem debatartikler. Men ofte også når det drejer sig om deciderede kirkelige emner, hvor han gerne udtaler sig i egenskab af mangeårig formand for menighedsrådet i Sthens Kirke.

Kirsten Moth

- Det var en kæmpe overraskelse. En helt uforglemmelig dag, siger Jesper Andersen, varehuschef i Føtex, Bycentret i Helsingør. Foto: Kirsten
Moth

overvældet af de mange hilsner på sin 50 års fødselsdag.

Fyldt med balloner

Han har været chef i Føtex i
Helsingør siden den 11. januar, hvor han vendte hjem til
et job i barndommens by.

Han står til dagligt i spidsen
for 160 medarbejdere og en
trecifret millionomsætning.
- Jeg blev overvældet i dag.
Det er det eneste og mest passende ord, jeg har for det. Jeg
blev også meget glad. For det
her havde jeg aldrig set kom-

Konktakt os om dødsannoncer
og taksigelser på
afdode@jfmedier.dk

Vor kære far,
svigerfar og farfar

Hans J. Novak
* 8. juli 1945
† 17. april 2021

Avisen bringer
gerne nekrologer

er stille sovet ind efter
længere tids sygdom

- skriv til
navnenyt@hdnet.dk

Familien
Bisættelsen har
fundet sted

Tak
Hjertelig tak
for de mange smukke blomster og deltagelse ved

Tættere på familien

KMO@jfmedier.dk

klasser/timer fra flere af skolens andre gymnasielærere,
der ikke kan fuldføre årets
undervisning.
Og ikke et ondt om disse
lærere, men der er helt sikkert mange elever, der bliver
glade, når de opdager, at det
er Otto, der åbner døren til
klasseværelset og der vil lyde
et: ”Hej Otto!...”

Dødsfald

Pensionen er indstillet

me. Det var en komplet overraskelse. Da jeg mødte ind i
morges, var hele mit kontor
fyldt med balloner. Det bliver
en uforglemmelig dag, fortæller Jesper Andersen.
Han kommer fra et job i
Coop som kædedirektør for
Superbrugsen. Efter 30 år besluttede han sig for at prøve
noget nyt.

Ansatte, kunder,
kolleger fra andre
byer og forretningsdrivende i Bycentret
overraskede dagens
fødselar i Helsingør.

har for nylig sagt ja til i dette
forår at overtage en antal

Otto og pension rimer ikke
helt på hinanden, selv om alderen nok kunne betinge det.
Han var trappet ned, men

Varehuschef blev fejret:
- Jeg fik et granatchok

FØDSELSDAG: - Jeg fik noget
nær et granatchok, fortæller
Jesper Andersen til en kunde,
der ønsker ham til lykke.
Tirsdag, på slaget 12, blev
der, som stod han bag disken,
da det pludselig myldrede
frem med ansatte, kunder,
andre butiksejere i centret,
varehuschefer fra andre byer
og flere andre. De viftede med
flag og havde blomster med.
- Til lykke, Jesper.
Varehuschefen i Føtex, Bycentret i Helsingør, Jesper
Andersen, blev tirsdag totalt

11

Privat bor han i Espergærde
og har tre børn på 17,15 og
seks år.
- Jeg ville gerne lidt tættere på familien og da jobbet
som varehuschef her i Føtex i
Helsingør kom op, var det lige mig. Jeg er utrolig glad for
at være her. Det er nogle fantastiske medarbejdere og det
er en butik, der kan det hele,
fra tekstil, radio og tv, til fødevarer med vores egen bager,
slagter, siger Jesper Andersen.
Føtex i Bycentret blev bygget om og nyindrettet for tre
år siden.
-

Tina Nielsens
bisættelse i domkirken d. 23. april 2021
Niels, Lærke, Mads & René
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