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NAVNE

Årets sidste første studenter
De tre første studenter sprang ud mandag
morgen på Helsingør
Gymnasium.

Andreas Ilsøe glæder sig
til de kommende dage, der
for alvor står i festens tegn.
- Nu bliver jeg lige her på
gymnasiet, og ser nogle af
mine venner og veninder
blive studenter, og så skal jeg
ud at spise med mine familie
ved middagstid.
- Den får ikke fuld gas i aften, men meget tæt på. Jeg
skal til en studenterfest, men
det er jo ikke os alle sammen, der kan drikke, så den
ene halvdel kommer til at feste igennem og resten kommer til at sidde og tænke på
eksamen, siger Andreas Ilsøe.
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HELSINGØR: De første stu-

denter i Helsingør Kommune sprang ud i sidste uge,
men på Helsingør Gymnasium har de valgt, at alle bliver
studenter i uge 26.
Derfor var der også mange
venner og familiemedlemmer mødt op, da de tre første
elever blev studenter klokken 09.00 mandag morgen.
Studenterne var Helene
Schrøder fra 3.C, Ida Marie
Schacht fra 3.V og Andreas
Ilsøe fra 3.T.

klar til statskundskab

Hårst og lærerigt

For sidstnævnte, har eksamensperioden været hård,
men god og lærerig.
- Det er jo heldigvis gået
rigtig godt for mig. Jeg har
været til tre mundtlige eksamener i AT, psykologi og nu
historie med min yndlingslærer Otto, og har fået 12 i alt,
så jeg er vel det, man kalder
en rigtig ”12-talspige”, siger
Andreas Ilsøe med et stort
smil på læben.

Helene Schrøder fra 3.C,
Andreas Ilsøe fra 3.T og Ida
Marie Schacht fra 3.V blev
årets første studenter på
Helsingør Gymnasium.

Ikke alle kan feste

I de kommende dage skal de
nye studenter have huemiddag om onsdagen og translokation om fredagen, hvorefter de skal køre kommunen rundt på vognturen.

Traditionen tro var det de
første studenter, der hejste
ﬂaget på Helsingør Gymnasium.

”

Man bliver ikke
skoletræt af at
gå her på Helsingør Gymnasium, og jeg glæder mig til at
starte på noget
helt nyt.
ANDREAS ILSØE

Portræt-cabaret om Sigfred Pedersen
HUMLEBÆK: "Søren elsker Katinka" er en kærlighedserklæring i cabaretform!
Det er Søren Bramfris hyldest til kvinden i sit liv og samtidig en stor og
varm kærlighedserklæring til en af Danmarks største visedigtere: Sigfred
Pedersen, som i en årrække boede på Strandvejen i Humlebæk.
Teateret Optimis tegner et bredt portræt af den digter, der skænkede
lyse, glade forårssange, der ramte lige ind i hjertet af den danske folkesjæl
og gjorde ham til sin tids største populær-poet. Han skrev ofte om og til
den almindelige dansker men altid med substans i teksten, små sproglige
spidsi ndigheder og til tider tyk ironi. Men cabaretten hylder ikke kun det
kendte. Ud over de folkelige sange, skrev Sigfred Pedersen mange tekster,
der aldrig blev kendt af en større kreds. Dén side af digteren er også med.
Rammen om de kendte og ukendte viser er fortællingen om Sigfred Pedersens liv: Bondedrengen fra Fyn der tog til København for at læse på
universitetet, men blev opslugt af Nyhavn og bohemelivet og endte som
folkepoet.
Forestillingen fremføres af sangeren Allan Høier og guitaristen Allan
horsgaard i Bo Skødebjergs iscenesættelse.
Forestillingen spiller på KulturStationen i Humlebæk Centret onsdag
den 27. juni kl. 20.00 Billetter købes på teaterbilletter.dk
Allan Høier og Allan Thorsgaard. (Foto: Jan Munkholm/PR)
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De tre studenter er de første
af i alt 242 elever på Helsingør Gymnasium, der i løbet
af de næste tre dage får hue
på.
Det er kulminationen på
tre års slid og slæb, men det
har ikke taget pusten fra Andreas Ilsøe.
- Jeg skal fortsætte med at
sidde på skolebænken efter
sommerferien, hvor jeg starter på statskundskab på Københavns Universitet.
- Jeg er meget interesseret
i samfundsforhold, så det
gav mening for mig at læse
videre med det samme.
- Man bliver ikke skoletræt
af at gå her på Helsingør
Gymnasium, og jeg glæder
mig til at starte på noget helt
nyt.
- Lige nu føles det som om,
at det er langt ude i fremtiden, men det bliver kæmpestort. Derudover skal jeg jo
nok også l ytte hjemmefra
på et tidspunkt, men det er
ikke noget, som haster lige
nu, fortæller Andreas Ilsøe.

