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LOKALT | Helsingør Gymnasiums 40-års fødselsdag

Skolebestyrelsesformand :
Helsingør Gymnasium
har sat et stort aftryk
Helsingør Gymnasium
40 års fødselsdag bød
på gensyn og sjove og
alvorlige minder.
Af
Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk
Foto: Torben
Sørensen
t.sorensen@hdnet.dk

HELSINGØR: Der var stort
rykind i lærerværelset på
Helsingør Gymnasium, da
gymnasiet fredag fejrede 40
års fødselsdag.
Skolebestyrelsesformand
Bo Søby Kristensen, som var
med til at indvie gymnasie
og gik på gymnasiet fra 19781981, som en del af første årgang, holdt en tale, hvor han
blandt andet gjorde sig nogle tanker om, hvor stor et aftryk gymnasiet har sat på
mange studerende, der er
passeret gennem "fabrikken".
- Jeg har regnet lidt hurtigt
på, at det drejer sig om mellem 6.000 og 7.000 unge fra
16-19 år, som er kommet ud
som studenter. Det er en fantastisk alder at få lov til at
sætte sit aftryk. Og et eksempel på det store ansvar, det
er at være med til at udvikle
ungdomsgenerationen. Jeg
var selv én af dem. Jeg ser
stadig næsten alle fra 3.z et
par gange om året . Det var

også her jeg mødte min Nina, som jeg i k mine to børn
med. Det er også lidt af et aftryk, bemærkede Bo Søby
Kristensen, som også blev
valgt som elevrådsformand
og havde Otto Rühl, som stadig er ansat, som historielærer.
- Det var nok var de timer,
jeg var mest forberedt til.
Dels fordi Otto var en fantastisk lærer, men også fordi vi
var temmelige uenige, fortalte Bo Søby Kristensen,
som efterfølgende valgte at
læse historie på universitet,
-som også på den måde satte
et aftryk.
En god tid

Fungerende borgmester
Henrik Møller deltog også i
fejringen og holdt en tale,
hvor ha som tidligere elev på
Helsingør Gymnasium delte
ud ud af minderne.
- Jeg beklager, jeg kom for
lidt for sent i dag. Men det er
faktisk en forbedring i forhold til dengang, jeg gik her.
Visse dage kom jeg slet ikke.
Alligevel er det en tid, jeg husker tilbage på som noget
godt, som vi der gik her var
med til at forme Vi er også
mange, der valgte Helsingør
Gymnasium og ikke Espergærde til på grund af ånden
og stemningen. Der er en
forskel, nævnte Henrik Møller.
Også gymnasiets første
rektor Ufe Gravers Pedersen

Bestyrelsesformand Bo
Søby Kristensen.

holdt en tale, hvor han erindrede de første døgn som
nytiltrådt rektor.
På det tidspunkt holdt
gymnasiet midlertidig til på
det daværende Helsingør
Teknikum, nu 10.klassesskolen . Og alle gymnasiets
elever var sendt afsted på introtur i Sønderjylland.
-Jeg troede, det var lidt af
en loppetjans, "a piece of
cake", hvor jeg i k et par dage
til stille og roligt at sætte mig
ind i tingene. Jeg havde ikke
prøvet at være rektor før. Lige pludselig blev jeg ringet
op. Nogle studerende havde
været en tur over grænsen
uden lærernes vidende og
havde forsynet sig så meget,
at de nu dinglede rundt meget beruset på en mark. Onsdag stod jeg med stenansigt
og talte med eleverne. Det
var også en måde at lære
hinanden hurtigt at kende
på, fortalte Ufe Gravers Pedersen til underholdning for
de forsamlede.
Tog den forkerte cykel

Gymnasiets vicerektor
Claus Corneliussen glædede sig over dagen.
-Det er fantastisk at fejre

Gruppefoto af nogle af dem, der er med til at sætte deres præg på gymnasiet. Fra venstre ses vicerektor Claus Corneliussen, Claus Madsen. elevrådsformændende Lukas
Fritzbøger(forrest), Laurits Grønlund, lektor Otto Rühl, bestyrelsesformand Bo Søby Kristsensen og Søren Launbjerg (th), som er næstformand i bestyrelsen og også selv er tidligere elev på gymnasiet.

fødselsdag. Det er altid en
glædelig begivenhed. Som
ny ledelse skal vi både tage
udgangspunkt i historien og
traditionen og være med til
at præge den fremtid, skolen
skal styre efter.
Tidligere borgmester Per
Tærsbøl, som er udnævnt
som æreslektor på Helsingør Gymnasium, da han tilbage i 1994 var med til at
redde det fra at blive nedlagt
og lagt sammen med Espergærde Gymnasium, som det
daværende amtsråd havde
planer om, deltog også i receptionen som inviteret
gæst.
Han husker stadig den
dag, hvor han som tak for at
kæmpe gymnasiets sag i k
overrakt en ny cykel, som
eleverne på Helsingør Gym-

nasium havde splejset til. En
gave han blev så rørt og perpleks over, at han kom til at
tage den forkerte cykel tilbage til rådhuset.
- Jeg nåede at melde den
stjålet, inden jeg fandt ud af,
at det var den forkerte jeg
havde taget, fortæller Per
Tærsbøl, som glæder sig
over, at Helsingør Gymnasium sammen med Espergærde Gymnasium & HF stadig
lever i bedste velgående.
- Det er dejligt, at vi har to
gymnasier med hver deres
kendetegn.
Favner bredt

Også gymnasiets elevrådsformænd Lukas Fritzbøger
og Laurits Grønlund var
med til at fejre fødselsdagen.
De er ikke i tvivl om at Hel-

singør Gymnasium kan noget særligt.
- Vi er et gymnasium, der
favner bredt med plads til
forskelligheder. Vi er også
gode til at være sammen på
tværs af årgange, måske fordi vi er et mindre gymnasium, siger Lukas Fritzbøger.
- Vi er nok et lidt mere
blandet gymnasium, hvor
der ikke er så mange grupperinger. Vi er gode til at være brede, siger Laurits Grønlund.
I anledning af 40 års jubilæet har lektor Otto Rühl udarbejdet et jubilæumsskrift
"Helsingør Gymnasium 40
år 1978-2018 - Nødgymnasiet der hurtigt blev et rigtigt
gymnasium.
Planen er, at det skal udkomme som bog.
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