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Studentereksamen 1977:

3a
Helle Andersen
Klaus Weirup Andersen
Christina Beckman
Lone Borelli-Møller
Mette Bramsø
Elisabeth Christensen
Niels Frederik Christensen
Dorte Geckler Ellehammer
Karin Feit
Linda Friisbøl
Birte Frøkiær
Eva Furu
Henriette Gotfredsen
Majken Samsøe Jensen
Eva Lene Tom Kristensen
Susanne Kornum Larsen
Hanne Laursen
Jens Stig Olsen
Ragnhild Rostbøll
Lene Skadborg
Claus Bernth Thomsen

N
N
M
N
M
N
M
N
N
N
N
M
M
N
M
N
N
M
M
N
N

3b
Liselotte Bang
Merete Bendixen
Torben Bruhn
Pernille Cramer
Grete Due

N
N
N
N
N

Eleverne:

4

Birgit Dyrbing
Karin Helnæs
Eva Hvidt
Kirsten Hegnet Jensen
Henrik Jespersen
Lone Johansen
Inger Kam
•Søren Vinding Kruse
Ture Larsen
Jette Michelsen
Henriette Mørck
Hendrik Nolte
Marianne Rosling
Lene Seibek
Carsten Thruedal
Lise Wandel
Mette Zilstorff

N
M
M
N
N
N
N
N
M
N
N
N
N
N
M
N
N

3x
Ulla Bresling
Helle Anita Brodersen
Anne-Mette Dannisgaard
Kristin Engelhart
Martin Enghoff
Jørn Falsbek
Ole Goldschmidt
Christian Grambye
Henrik Martin Hansen

F
F
F
N
F
N
N
F
F

Lars Brøste Jessen
Jørgen Jonassen
Christian Koch
Hanne Solveig Laursen
Ulla Widebæk Lund
Frederik de Fine Olivarius
Lars Pedersen
Jesper Reinau
Thomas Rievers
Jacob Schönwandt
Pia Thuelin
Peder Wiese

F
F
F
F
F
F
F
N
F
F
F
F

3y
Søren Andreasen
Jens Peter Clausen
Peter Falk-Sørensen
Gorm Pold Gerved
Susanne Grønlund
Dorthe Winther Hansen
Sven Vejen Hindkjær
Anne Holm-Nielsen
Niels Haahr Hornekær
Palle Sten Håstrup
Mikala Klint
Marianne Knub
Keld Knudsen
Jens Lund-Andersen
Kim Nielsen
Jens Nørbæk
Lone Olsen
Torben Moesgaard Petersen
Gorm Galecki Sørensen
Tom von Wowern

F
F
F
F
N
F
F
M
M
F
N
N
N
N
N
M
N
M
F
F

Skolen har pr. 1. april 1978 310 elever (150 drenge, 160 piger)
således fordelt:
1 g sproglig

2 klasser, 51 elever

1g matematisk

3 klasser, 67 elever

2 g sproglig

2 klasser
nysproglig gren, 2 hold, 36 elever
musiksproglig gren, 1 hold, 15 elever

2g matematisk

2 klasser
matematisk-fysisk gren, 2 hold, 34 elever
naturfaglig gren, 1 hold, 14 elever
musik-matematisk gren, 5 elever

3g sproglig

2 klasser
nysproglig gren, 2 hold, 36 elever
musiksproglig gren, 1 hold, 7 elever

3g matematisk

2 klasser
matematisk-fysisk gren, 2 hold, 25 elever
naturfaglig gren, 1 hold, 17 elever
musik-matematisk gren, 3 elever

3a
Charlotte Baess
Birgit Bech-Pedersen
Lene Bering
Ronni Berlau
Marianne S. Christensen
Ingrid Christiansen
Monika Heirung
Linda Høppermann
Elisabeth W. Jørgensen
Birgitte Kamper
Lene Kjelgaard
Line Holm Mikkelsen
Anette Ravn
Ole Søndergaard
Birgitte Isidor Sørensen
Lisbeth Thomas
Søren Thyregod
Elisabeth Wagner
Marianne Winther
Jesper Wirenfeldt
Vibe Ødegaard

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
M
N
N
N
N
N

3b
Ole Billmann
Lisbeth Blom-Hanssen
Henrik Brendstrup
Bente Brysting
Flemming Deleuran
Merete Dirach
Lene Gudik-Sørensen
Lisbeth Hansen
Michael Haremst
Liv Jensen
Marianne Uldahl Jepsen
Hanne Jernberg
Merethe Knudsen
Helena Lindholm
Annemarie Lund
Ida Møller
Jeanne Philip
Betina Probst
Charlotte Smidth
Birger Svanholt
Helle Tirstrup
Mikkel Aaby

N
N
M
N
N
M
M
N
N
N
N
N
M
N
N
N
N
N
M
M
N
N

3x
Kristian Sparre Andersen
Erik Buchwald
Karen Bülow
Agnete Haagen Hansen
Unni Mølholm Hansen
Henrik Jacobsen
Torben Jacobsen
Rasmus Jakobsen
Lise Bonde Jensen
Morten Kabel
Bo Friis Nielsen

F
F
F
F
N
N
F
F
F
F
F

Søren Nielsen
Morten Nørholm
Jan Fiskbæk Pedersen
Peter Kølby Pedersen
Wiktor Pizyc
Anne Reeler
Jesper Schou
Marianne Selmer
Kim Sørensen
Hans Stubbe Teglbjærg
Christian Wulf-Andersen

F
F
N
N
F
N
F
F
N
F
N

3y
F
Michael Roth Andersen
F
Niels Arndal
M
Niels Bjerre-Poulsen
N
Birgitte Bols
F
Tom van Burleigh
M
Anders Bøcher
N
Thomas Christiansen
M
Kirsten Dansgaard
F
Pia Eskildsen
N
Christian Heisterberg
N
Lisbeth Press Jensen
N
Anne Mette Lorentzen
N
Karin Lorenzen
F
Claus Bendig Nielsen
F
Hans-Henrik Nissen
N
Merete Olander
F
Susanne A. Pedersen
F
Lars Finn Poulsen
N
Lisbeth Riis
Kerrn Schmidt-Jørgensen N
F
Erik Schwägermann
F
Jakob Søbroe
N
Jan Adam Vangtorp
2a
Tina Kruse Andersen
Jette Arnold
Inger Bak
Ann-Christina Bligaard
Kirsten Bondesen
Ida Christensen
Jane Lundbak Christensen
Anne Margrethe Dahl
Thomas Dahl
Peter Goldschmidt
Sussy Hendriksen
Helle Horsnæs
Simon Hvidt
Kim Jacobsen
Lotte Keiser-Nielsen
Kennt Beicker Knudsen
Annette Koefoed
Meta Kurtzhals
Claus Dam Larsen
Thorkild Madsen
Robert Mikelsons
Morten Mouritzen

M
N
M
N
N
N
N
M
M
N
N
N
M
M
N
N
N
N
M
N
N
N

Birgitte Mygind
Inge Schmidt
Anette Isidor Sørensen
Jeanette Wulf-Andersen

N
N
N
N

2b
Marianne Melby Andersen N
Claus Brøndkjær
N
Lars Gotthardsen
N
Susanne Strauss Hansen
N
Annette Lykke Jensen
N
Anette Jerris
N
Anne Dorte Kahlke
M
Charlotte Kjær
N
Marianne Knudsgård
N
Helen Korsgaard
M
Thomas Mortensen
M
Anne Munch-Petersen
M
Henrik Karsten Olsen
N
Gitte Sivkjær Pedersen
M
Hanne Petersen
N
Anna Probst
N
Janne Rasmussen
N
Mette Risum
M
Bidda Rolin
N
Marianne Rønsholt
N
Kristian Spang-Hanssen
N
Alette Thiele
M
Pia Tolstrup
N
Birgitte Tøffner-Clausen
N
Thomas Vikstrøm
M

2x
Kim Munk Adamsen
Annette Folmer Andersen
Kirsten Andersen
Kirsten Andreasen
Henning Andresen
Tina Bertelsen
Anders Berthelsen
Simon Boertmann
Lene Brodersen
Povl Carstensen
Jeanette Christoffersen
Lotte Eiersø
Nete Eiersø
Hanne Frøkiær
Mikkel Holle
Jakob Landberg
Morten Lorentzen
Steffen Mandrup-Chr.
Ole Mertz
Vilhelm Mortensen
Bent Nielsen
Carsten Dahl Nielsen
Henrik Nielsen
Jan Richter-Friis
Nicholas Secher
Egil Sørensen
Karina Vinum

F
F
F
F
M
N
F
F
N
F
F
N
F
F
F
F
M
F
F
F
N
F
M
F
F
F
F
5

2y
Jesper Asbjørn Andersen
Helge Maack Bisgaard
Henrik Dichmann
Mikkel Dybdal
Jette Eibye
Helle Fog
Susanne Fog-Petersen
Christian Grundtvig
Torsten Gislason
Claus Lyng Hansen
Lars Hansen
Rikke Helsted
Steffen Berg Jensen
Niels Ulrich Jørgensen
Gitte Kaslund
Tenna Kristensen
Bo Kruse
Steffen Widebæk Lund
Kim Steen Nielsen
Karin Nissen
Claes Olesen
Jens Nüchel Petersen
Iben Rørslev
Peter Sewerin
Dorte Tjellesen
Claus Torp

M
N
F
F
F
F
N
F
M
F
N
F
N
F
N
N
F
F
N
F
F
N
F
F
N
N

1a
Malene Bendixsen
Gitte Burvad
Malene Damsholt
Kjeld Erichsen
Martin Fjeldborg
Anita Furu
Berit Hammer
Steen Friis Hansen
John Henriques
Pernille Jespersen
Charlotte Johnsen
Peter Jarlo Jørgensen
Annette Larsen
Michael Riis Larsen
Jannie Pedersen
Vibeke Tine Aagaard Pedersen
Winnie Birch Petersen
Morten Ridder
Helle Schlegel
Pernille Stryhn
Louise Svanholm
Morten Sørensen
Annelise Thomsen
Eva Thomsen
Tessa Thorbjørnsen
Ole Witmeur
6

1b
Anne Birgitte Andersson
Karina Berg
Kirsten Marie Christiansen
Henriette Deckert
Jens Engel
Dorthe Falsing
Camilla Hansen
Gitte Marianne Hansen
Torben Gudmann Hansen
Morten Hyldahl
Carl Høgsted
Hannah Jensen
Jørgen Kam
Christina Funch Lassen
Lene Lorentzen
Jacob Meulengracht-Madsen
Christine Mørck
Leni Krogh Olsen
Eva Nüchel Petersen
Kristian Sandvad
Marianne Fahrenstedt Schultz
Birgitte Stenbjerre
Mette Strandberg
Elisabeth Strandgaard
Anette Farsø Vester
1x
Jesper Stage Andersen
Kirsten Antonsen
Charlotte Bertelsen
Michael Brolykke
Jack Balfour van Burleigh
Jesper Rostgård Christensen
Ida Franck
Inge Lilholt Frederiksen
Morten Mølholm Hansen
Niels-Henrik Kulmann Hansen
Tine Storm Hansen
Morten Iversen
Hanne Jansen
Martin BirchJensen
Øyvind Fagerstrand Jensen
Anders Garde Kongshaug
Stephen Lehmann
Jens Mortensen
Lisa Munch-Andersen
Jesper Nørholm
Morten Schultz
Bo Seidelin
Luise Smidth

iy
Bjarne Bahnsen
Jørgen Clausen
Valdemar Ehlers
Flemming Eibye
Anne Klüwer Eliasen
Poul Fischer

Jerry Nøies Goldin
Niels Jespersen
Thomas Kastrup Keller
Lene Kjellberg
Janne Hinsch Larsen
Anne Lindegaard
Jens Juul Møller
Lars Nellemann
Lars Worsaae Nielsen
.Jens Mølsted Pedersen
Tove Moesgaard Petersen
Dan Vailing Rasmussen
Benjamin Seifel-Christensen
Jens Juul Sørensen
1z
Ole Abildgaard
Bjarne Albrechtsen
Michael Arleth
Jørgen Christoffersen
Frederik Lichtenberg Crone
Henrik Dragsdahl
Mette Frederiksen
Klaus Hansen
Lars Oscar Kruckow Hornsleth
Susanne Jensen
Grethe Jørgensen
Dorte Kalhauge
Bolette Høeg Koch
Henriette Catrine Kongshaug
Birgitte Langvad
Jørgen Leerhøy
Jesper Ulrik Lund
Martin Olander
Helene Priemé
Morten Bøge Sørensen
Jens-Christian Wandel
Charlotte Zachariassen
Jakob Zeuthen
Peter Zeuthen

Skolens
lærerkolegium
77/78:

LA Leif H. Andersen, adjunkt........................ fysik, matematik
BB Birgit Birch, adjunkt (1974).............. engelsk, legemsøvelser
BJ Britta Bjerre, adjunkt (1970)........................ dansk, fransk
BR Søren Brogård, rektor (1976). . . . matematik, fysik, kemi
SC Eva Sloth Carlsen, lektor (1961).....................dansk, fransk
KC Karen Clausen, lektor (1945)................................ matematik
EL Lillian Elbirk, adjunkt (1967).............. biologi, legemsøvelser
LF Linda Fernov, timelærer (1977)................................. biologi
JH Jakob Hansen, adjunkt (1977). . . historie, legemsøvelser
NH Niels Ulrik Hansen, adjunkt (1977)............. biologi, geografi
HF Henning Herlufsen, lektor (1963).................... fysik, kemi
HZ Ragnhild Hertz, studielektor (1956)................................ tysk
HV Henrik Haarløv, lektor(1958).............. latin, oldtidskundskab
JE Ole Jellingsø, studielektor (1960). . historie, legemsøvelser
KJ Kirsten Jensen, lektor (1958)............................... musik, tysk
GJ Gunnar Johansen, adjunkt (1972)....................kemi, fysik
KR Kai Krener, lektor (1956)................................... dansk, tysk
PL Poul Linneballe, lektor (1960)............................dansk,fransk
LU Hedda Lundh, lektor (1962)............................ dansk, fransk
ME Louise Meinecke, lektor (1954)..................... fransk, engelsk
MU Niels Munck, adjunkt (1970).....................historie, engelsk
JM Jørgen Møller, timelærer (1972)...................... legemsøvelser
EO Eva Olofsson, adjunkt (1963). . matematik, legemsøvelser
PA Tove Paludan, adjunkt (1974).................... musik, engelsk
PE Stefanie Petersen, adjunkt (1962)..................... musik, tysk
PO Asger Poulsen, lektor (1964) religion, latin, oldtidskundskab
RR Ruth Rebernik, timelærer (1977)................................ fransk
AS Anette Seidenfaden, adjunkt (1972). . . . russisk, geografi
JS John Steffensen, timelærer (1974)..........................geografi
KT Karsten Tanggaard, timelærer (1977)..........................musik
TO Flemming Torp, lektor (1957).................................... engelsk
KV Kjeld Villadsen, timelærer (1976).............. legemsøvelser
RW Rosa Winstrøm-Olsen, lektor (1936)................... matematik
UØ Ulla Østerberg, timelærer (1976)............... legemsøvelser

Lektor Else Bohn fratrådte pr. 31/7 1977 sin stilling ved skolen
efter ansøgning på grund af alder.
Else Bohn, der har været et aktivt medlem af lærerkollegiet i
over 30 år, huskes ikke mindst p.gr. af et meget stort arbejde
med skolens ekskursioner og lejrskoler. Else Bohn var i en år
række skolens regnskabsfører samt boginspektor.

Studievejleder

Niels Munck

Erhvervsvejledning

Britta Bjerre

Administrativ inspektion
og indvendig inspektion

Anette Seidenfaden og Flemming Torp

Bibliotekar

Henrik Haarløv

Boginspektion

Lili Lomholt-Thomsen

Rektors stedfortræder

Flemming Torp
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Vikarer

Cand. mag. Birgit Juul Nielsen for Kai Krener fra 24. november,
dansk. Har desuden studiekreds i filmkundskab.
Cand.mag. Maja Schjær-Jacobsen for Kai Krener fra 24. novem
ber, tysk.

Cand.mag. HonaAbildtrupforPoulLinneballefra14.februartil30.
april, dansk.
Cand.mag. Carl Erik Andresen for Niels Munckfra 24. oktobertil 4.
november, historie.

Lærerkandidater

Efterårssemestret 1977

Mag.art. Tove Basballe, engelsk (Birgit Birch, Louise Meincke,
Flemming Torp).
Cand.mag. Hans-Kurt Gade, tysk og historie (Ragnhild Hertz,
Stefanie Petersen, Ole Jellingsøe, Niels Munck).

Cand.mag. Niels Errebo Bindgaard, musik og russisk (Kirsten
Jensen, Tove Paludan, Anette Seidenfaden).
Cand.phil. Anne Lemitshov Hansen, fransk (Eva Sloth Carlsen,
Hedda Lundh).

Forårssemestret 1978

Cand. mag. Kirsten Cornelius, legemsøvelser (Lilian Ellbirk, Birgit
Birch).
Cand.phil. Anne Lindskov Hansen, fransk (Hedda Lundh, Ruth
Rebernik).
Cand.mag. Rikke Allerslev Jensen, engelsk og dansk (Birgit Birch,
Tove Paludan, Flemming Torp, Eva Sloth Carlsen, Hedda Lundh).
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Kai Krener

Efter netop at have fået bevilget sin afskedsansøgning døde
lektor Kai Krener kort før skoleårets ophør, 68 år gammel. Ved
Aurehøj havde han virket siden rektorskiftet 1956, men undervise
gjorde han lige fra sine unge dage, ialt henved 40 år (Schneekloth
1938 - 56). Hans energi og arbejdsevne muliggjorde, at han ved
siden af skolen også kunne påtage sig andet arbejde: ved
Københavns kommunale Fortsættelseskursus, ved Statens
Politiskole og Magistratsskolen og sidst, men ikke mindst ved
Danmarks Radio. Sidstnævnte sted var Krener - i samarbejde
med skiftende filologer - medvirkende til at vække ikkefagmænds interesse for det danske sprogs mangfoldige pro
blemer og finesser. Disse udsendelser satte sig spor i tre publika
tioner, Hørte du hva’ han sa’ (s. m. Kaj Bom 1959), Mange slags
dansk (1963) og Sprog i Sproget (1964) - de to sidste s. m. Aage
Hansen.
Sprogets talrige aspekter var hans yndlingsområde; i sin lomme
medførte han altid en lille notesbog til hastig nedtegning af hørte
mærkværdigheder. (Han var naturligt medlem af Dansk Sprog
nævn).
Denne stedse vågne, faglige nyfigenhed hang sammen med en
almén optagethed af mennesker. Nej, han var ikke kontakt
søgende, for så at sige ganske af sig selv samlede der sig
bestandig en større eller mindre kreds omkring denne levende og
livsbekræftende mand. Det mærkedes af Kreners (i god
forstand) joviale holdning til sine omgivelser, at han kom fra en
slægt med mange gammelkøbenhavnske håndværkere. Skønt i
mange år bosat i omegnen - og en passioneret havedyrker vedblev han dog at nære varme følelser for hovedstaden, af hvis
topografi og historie han var en kyndig kender. Fortrinsvis kred
sede han selvfølgeligt nok om „majonæse-kvarteret”, familjens
fordums domicil.

Svært faldt det ham at tage beslutningen om at sige skolen farvel,
selvom han i de seneste år forholdt sig særdeles kritisk overfor
adskilligt nyt i faget. Men dertil kom særlig i det sidste trekvart år
alvorlig sygdom, som mærkede den forhen så kraftige mand.
Pinselørdag indtraf døden stille i hans hjem.
Et stort savn efterlader Kai Krener, men også et lyst minde.
Poul Linneballe
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Tema-uge
7. til 11. November
1977

I lighed med andre gymnasier er der på Aurehøj afholdt en tema
uge. For at der kunne være god tid til forudgående overvejelser
havde man fastlagt temaet et halvtårstid i forvejen. Gennem
demokratiske procedurer var de forskellige udvalg enedes om
temaet: „Grænser for vækst”, også fordi emnet skønnedes at
være tilpas bredt og vedkommende til at engagere hele skolen.

Formålet med en temauge er at prøve at samarbejde på skolen,
uden om de traditionelle klasser og tidsrammer i mindre grupper
med særlig interessante emner. Det er af stor værdi at være i
stand til at skaffe sig relevante oplysninger i løbet af et begrænset
tidsrum, bearbejde disse og fremlægge dem, så andre også kan
forstå dem. Ved gruppediskussioner er det væsentligt at kunne
tilpasse sig samt at deltage aktivt i hele gruppens arbejde.
Optakten til temaugen i skoleåret 77/78 var nedsættelsen af
nogle arbejdsgrupper, i hvilke temaugens praktiske rammer
skulle organiseres. Disse grupper bestod af såvel elever som
lærere, og beslutningsprocessen her foregik på demokratisk vis.
Det viste sig svært at få det store flertal af eleverne til at engagere
sig i forberedelserne efter sommerferien, og der var ikke den
store opbakning til de initativer og aktiviteter arbejdsgrupperne
satte igang. Ved afstemning blev der konkretiseret 32 delemner,
der på en eller anden vis havde relation til den brede overskrift.
Eleverne såvel som lærere arbejdede på lige fod i gruppe
arbejdet. For at stimulere interessen fortemaugen blev der i løbet
af efteråret holdt to foredrag som fællestimer. Som foredrags
holdere var dels Niels Munk Plum, der er kendt for sin skribent
virksomhed om økologiske emner, dels Mogens Boserup, der
udfra en stærk tro på de økonomiske mekanismer, dannede en
kraftig modvægt til de økologiske synspunkter, fremført af Munk
Plum. De to foredrag supplerede hinanden udmærket og vakte
forhåndsinteresse hos en del.
Selve temaugen i november forløb fint. Der var hos mange en
naturlig skepsis og forsigtighed overfor den nye form, og mange
mødte med en tøvende holdning overfor den nye arbejdsrytme.
Efterhånden tilpassede man sig, og for de fleste gruppers
vedkommende blev ugen et værdifuldt pædagogisk eksperi
ment.
Som noget særligt vigtigt kan det nævnes, at en stor del af
grupperne havde aktiviteter uden for skolens område, hvor de
høstede erfaringer og datamateriale, som senere blev bearbej
det i gruppen.
Hver dag i temaugen udkom en avis: TEMAVIS med løbende
nyheder og forespørgsler om aktuelle ting i forbindelse med af
viklingen af temaugen.
Den enkelte gruppe forelagde sine resultater enten ved en
arbejdsmappe eller ved en plancheudstilling, som hang på gange
og trapper i tiden derefter, eller ved en kombination af de to mulig
heder.
Det vil være uoverkommeligt at nævne de enkelte gruppers
arbejde, men to grupper kastede sig over projekter, der fortjener
nærmere omtale, nemlig de to grupper med alternative energi
former. Der blev i ugens løb bygget såvel en vindmøl le som en sol
fanger på Aurehøj.
Som afslutning på temaugen, hvor forskellige økologiske pro
blemer var blevet diskuteret, forsøgte vi at sætte disse i relief i
forhold til de politiske løsningsmuligheder. Der blev indkaldt
eksperter fra samtlige politiske partier, som er repræsenteret i
Folketinget til et politikermøde fredag eftermiddag. I mødet
deltog repræsentanter fra 7 partier nemlig Venstre, de Radikale,
Retsforbundet, Socialdemokratiet, SF, VS og Kommunisterne.
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Mødet blev ledet af Ole Jellingsø, der først gav de indbudte 8
minutter til en programerklæring om deres synspunkter i forhold
til emnet: Grænserfor vækst. Etteren pause var dersåspørgsmål
til politikerne fra salen om de politiske aspekter. En gruppe havde
især arbejdet med dette, og de stillede nærgående spørgsmål til
politikerne.
i ugens løb havde en gruppe produceret et „multimedieshow”,
hvor de ved hjælp af lys og lyd, forskellige former for musik og
sketches gav en opvisning om forurening og meget andet i
relation til emnet. Multimedieshowet afvikledes fredag aften, og
blev iøvrigt senere med stor succes opført på Herlev Statsskole.
Eftertemaugens afslutning har vi forsøgt at vurdere udbyttet. Det
ser ud til, at langt de fleste har været tilfredse med den tvær
faglige arbejdsform. På spørgsmålet, om man lærer noget ved
denne arbejdsform, kan man konkludere, at formen bestemt
fremmer den selvstændige arbejdsform, hvilket må være af
stigende vigtighed i vores samfund. Samtidig virker en temauge
befordrende på et godt arbejdsklima og er medvirkende til at
nedbryde fordomme overfor andre alderstrin og andre meninger.
På spørgsmålet om temaugen bør gentages illustreres nedenfor
resultatet af en spørgeskemaundersøgelse foretaget eftertema
ugens afslutning. Det ses af figurerne at 2/3 af besvarelserne
bekræfter, at der bør være temauge til næste år, mens færre
mener om to år, om tre år og aldrig mere. Man ser at begejstringen
er faldende i løbet af gymnasieforløbet og navnlig 3. g matematisk
har en stor del, der siger aldrig. Generelt må man sige at interes
sen er faldende, jo nærmere man kommer studentereksamen.
Alt i alt må man konkludere, at vi fik en god temauge ud af det,
hvor langt størsteparten af deltagerne fik udbytte af indsatsen.
Niels Ulrik Hansen

Bør temaugen gentages?
g Om to år

1.G sproglig (41)

Næste år

m

Aldrig

2.G sproglig (50)

g]

Om tre år

3.G sproglig (35)

1 .G matematisk (59)
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Hiroshimakorsatsen

Talekoret, der er aftrykt på de følgende sider, blev komponeret i
løbet af temaugen som led i et show, den såkaldte multimedie
gruppe opførte ved ugens slutning. Kompositionen indgik i en
sekvens, som drejede sig om, hvordan den tekniske udvikling kan
ende med at blive en livstrussel.
Nogle kommentarer til opførelsespraksis:
Koret er skrevet for 3 stemmer: 1. piger, 2. høje drengestemmer,
3. dybe drengestemmer.
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Kurverne i 1. akoulade angiver at de udførende skal synge stavel
serne på glidetoner. Man bør tilstræbe .så stor forskelligartethed
som muligt, både hvad angår tonehøjde og hvad angår stavelses
skift. I 3. akoulade 2.takt skal 1. stemmen lave cresc.på lyden
(som sh i det engelske ord she). Denne virkning opnås ved at
starte med rundede læber, hvorefter mundvigene gradvist træk
kes ud til en bred spalte.
Tove Paludan

Tec-

itorp Tec ko

•v\o.torp lecko

^>fc-r

Se-

beuJk

Tecko-
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Elevrådet

Elevrådet består i øjeblikket af 27 stemmeberettigede med
lemmer, nemlig 2 repræsentanter fra hver klasse, de tre elev
repræsentanter i Samarbejdsudvalget (der i år alle tre samtidig er
valgt til selve elevrådet) og en af elevkassererne. Desuden har
hver klasse to suppleanter, og valg til elevrådet skal afholdes
mindst to gange årligt. Alle skolens elever har med taleret adgang
til møderne, der holdes hver tirsdag kl. 14 i Rektorboligen. Elev
rådet er beslutningsdygtigt, såfremt mindst 10 medlemmer er til
stede.
Elevrådet udpeger bl.a. følgende tillidsposter: formand, næst
formand, sekretær, elevrådskasserer og postmand.
Elevrådsformanden skal udarbejde en dagsorden hver fredag og
sætte den op på elevrådets opslagstavle, han/hun skal desuden
lede møderne og repræsentere elevrådet i samarbejdsudvalget
og stipendienævn. Næstformanden fungerer dels som suppleant
for formanden, dels som elevrådets faste repræsentant ved
lærerrådsmøderne. Sekretæren skal tage referat af hvert møde
samt duplikere dette og sætte det op på alle opslagstavler.
Desuden skal han arkivere referaterne og en gang månedligt
gennemgå „syltede” sager i elevrådet. Elevrådskasseren tager
sig af elevrådets økonomi d.v.s. holder øje med de årlige 1500 kr.
fra skolen budget.
Postmanden henter hver dag al elevpost på reolen ved rektors
kontor og distribuerer den. Han skal desuden besørge aktualite
ten på elevrådets opslagstavle, d.v.s. sørge for at ingen plakater
bliver siddende mere end højst 2 mdr. løvrigt skal ethvert opslag
af kommerciel art godkendes af elevrådet, før det sættes op.
Elevrådet vedtog i skoleåret 1977/78 bl.a.
- at fordømme lærerrådets beslutning om fastlæggelse af exkur
sioner allerede ved skoleårets begyndelse,
- at anskaffe en ventilator til elevrummet,
- at tilråde afholdelse af temauge hvert år,
- at udskifte skolens hidtige foto-firma,
- at sende en resolution til Ritt Bjerregaard, hvor vi bakkede
DGS krav op,
- at forsøge at lægge et pres på Gentofte Kommunal bestyrelse
for oprettelse af et musikbibliotek i kommunen,
- at tilråde et kvarters oplysning om Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning i alle klasser op til organisationens lands
møde.

Thomas Vikstrøm, elevrådsformand, 2b
DGS er gymnasieelevernes faglige organisation, som repræsen
terer gymnasieeleverne, udfra landsmøde-flertallets indstilling,
på alle politiske planer, dog naturligvis med hovedvægten på
uddannelsesspørgsmålet.
Skolen indmeldtes ved en afstemning d. 23/9 1977 ^organisa
tionen, da dennes opbygning væsentligst er baseret på medlem
skab pr. uddannelsessted, men man kan også indmelde sig indivi
duelt i DGS, hvilket foreløbelig 81 af skolens elever har gjort.
Hvert efterår afholdes på skolen en afstemning om evt. medlem
skab efter en forudgående fællestime med oplysning om organi
sationen, og derudover indkalder DGS jævnligt til diverse møder,
kurser og aktioner, ved hvilke Aurehøjs deltagelse er meget
svingende.

Thomas Vikstrøm, lokal kontaktmand til DGS, 2b
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Studiekredse

Der har i skoleåret 77/78 været følgende studiekredse på skolen:

1.

Filmkundskab. Leder: Birgit Juul Nielsen.

2.

Klassisk Græsk. Leder: Henrik Haarløv.

3.

Skotlands historie. Leder: Birgit Birch.

4.

Dramatik. Leder: Niels Skousen.

5.

Latinamerikanske rytmer. Leder: Birger „Krølle” Sulsbrück.

Boggaver

Afgåede lektor Else Bohn har til biologi- og geografilokalernes
biblioteker skænket bøger. Gymnasiet vil gerne takke for disse
gaver.

Morgensamling

En gang om ugen i andet frikvarter samles skolens elever i store
sal til morgensamling. Det begynder med, at der bliver givet
meddelelser fra lærere og elever, hvorefter en klasse under
holder, i form af f.eks. et skuespil, en parodi, en fællessang - mulig
hederne er utallige. Morgensamlingen foregår på en ny ugedag
hver måned.

Jørgen Christoffersen (STOFFER) 1.z

Udvekslingsrejser
med Frankrig

Igennem en halv snes år har Aurehøj haft et venskabsgymnasium,
Fustel de Coulanges, i Strasbourg. Hvert andet år besøger et hold
elever fra de to gymnasier hinanden. De indkvarteres begge
steder i private hjem hos kammerater fra de respektive skoler,
deltager i undervisningen og i et stort anlagt kulturelt program.
Aurehøjelever besøgte sidst Strasbourg i februar 1977 og mod
tog de franske kammerater på genbesøg her i september måned,
programmet her i landet gennemførtes med støtte fra Under
visningsministeriet, Gentofte Kommunes Kulturudvalg og
Aurehøjs Venner.

Europarådet tillægger sådanne udvekslingsrejser stor betydning
og viser dette kontant ved hver gang at invitere vore elever til
frokost, ligesom de også modtages på rådhuset i Strasbourg og
beværtes der.

De mange elever, der i tidens løb har besøgt hinanden, har på
denne måde fået et værdifuldt kik ind i hinandens hverdag, både i
skole og hjem, og mange gode venskaber er blevet sluttet.
Eva Sloth Carlsen
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Om skolekomedien
1978

Skolekomedien er en vigtig del af gymnasietiden, da den er med
virkende til at gøre skoletiden til en lidt mere munter arbejds
plads. Ind imellem, især i vintermånederne, kan man godt føle, at
det er uendeligt trist at gå i skole og lave lektier, så skolekomedien
kommer i mange tilfælde som en frelsende engel. Det er både
lærerigt og sjovt at spille komedie -der kræves, at man visersigfra
kreative og uhæmmede side. Det kan være svært i starten, da
man ikke er vant til at vise sig fra den side for alvor. Samtidig er det
skægt at arbejde sammen med sine kammerater på en ny måde.
Man får også chancen for at lære elever fra de andre klasser at
kende. Dertil skal siges, at Aurehøjs skolekomedier afviger fra
andre gymnasiers, idet alle klassetrin er repræsenterede, hvor
skolekomedier på andre gymnasier er forbeholdt 2.g’erne.

Lærerne er blandet langt uden om skolekomedien, det er helt
elevernes eget initativ og ansvar.

I oktober måned 1977 holdt vi nogle møder for alle interesserede,
hvor vi besluttede at opføre Jomfru Ane teatrets „Stormfulde
Højder”. Der blev ringet til Niels Skovsen, som selv har spillet en af
rollerne i Jomfru Ane teatrets opførelser, og han indvilligede i at
være vores instruktør. Niels Skovsen har sammen med andre
musikere og skuespillere skrevet og komponeret stykket, så han
var meget velegnet til at instruere os. Men projektet var faktisk
noget af et eksperiment, dels fordi det var første gang Niels
Skovsen skulle prøve lykken som instruktør, dels fordi det var
første gang, man på Aurehøj spillede et stykke, der prikkede til
samfundets borgerlighed. En del af tilskuerne syntes, at stykket
lige var „rødt”! Komedien var en satire over de sidste 10-15 år,
politisk og familiemæssigt, dog med en vis realisme og morale.
Man fik et billed af socialdemokratiets dekadence, og man så,
hvordan familielivet gik i opløsning i takt med ungdomsoprørets
udvikling.
Jeg har følelsen af, at det for os alle var en stor oplevelse at være
med til at stavie et skuespil på benene. Der opstod et godt
kammeratskab, hvilket betød meget for opførelsernes kvalitet.
Idet man føler sig tryg blandt de mennesker, man spiller sammen
med, får man mere mod til at udfolde sig påseenen. Alt i alt vardet
en mægtig succes for os selv og også for tilskuerne - vi har i hvert
tilfælde fået meget ros. Så jeg kan kun anbefalejerat være med til
at spille skolekomedie, men man skal være indstillet på at bruge
meget af sin fritid.

Lisbeth, 3b

Aviser

I begyndelsen af 1977 blev der fremsat et ønske om at få aviser på
skolen. I elevrådet blev der bestemt, hvilke 5 morgenaviser, der
skulle bestilles.

Siden den tid har det været muligt for både lærere og elever at
læse i aviserne i elevrummet.
Ordningen kører sålænge, der er interesse for den, og mulighed
for at få penge.

Jeanne Philip, 3b
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Musiklivet

Aurehøjkoret er et flerstemmigt kor, hvor alle kan deltage, lærere
elever og gamle elever. Der afholdes een ugentlig aftenprøve. I
1977/78 opførtes Carl Orffs „Carmina Burana" sammen med 10
andre Gymnasiekor og Sjællands symfoniorkester. Desuden
afholdt koret en julekoncert, hvor bl.a. rockkantaten „the Crea
tion” opførtes.
Ved forårskoncerten optrådte koret med et blandet program af
ny og ældre musik.

Af andre musikalske aktiviteter kan nævnes skoleorkestret,
barokensemblet, samt skolens Big Band. Kort sagt: alle musi
kalske elever er velkomne!
Kirsten Jensen

G.A.S.

Gymnasieforeningen Aurehøj Statsgymnasium er vores fest
udvalg, som blev stiftet i 1950. På daværende tidspunkt var
G.A.S.’ formål at arrangere jazzaftener, filmforevisninger o.I.
Efterhånden blev funktionen reduceret til at arrangere fester.
Undervurder dog ikke denne arbejdsindsats kære læser, en del af
sammenkomsterne kan siges at være ganske vellykkede! I de
senere år har vi dog forsøgt os med nogle alternative arrange
menter og vi håber, at vi i nær fremtid kan tage den gamle tradition
med filmaftener op igen. Vi håber også, at vi i sæsonen 78-79 kan
få den ære at præsentere Jacob Holdts meget omtalte foredrag:
„Amerikanske billeder”.

Hovedvægten vil dog stadig blive lagt på festerne, af hvilke vi
arrangerer ca. 8 om året. Vi er ca. 25 elever, at hvilke 3 er elev
kasserere, d.v.s. at de har hovedansvaret for økonomien. Men
ellers har de ingen særlige beføjelser, og alle beslutninger bliver
taget af hele G.A.S. Udvalget bygger på en gensidig tillid til, at
alle gør deres bedste, og at ingen misbruger de privilegier, man
får ved at være medlem af G.A.S.
Vi håber, det nye skoleår vil bringe os nye, velvillige og arbejdssomme medlemmer.

Claus Torp, 2y

„Internt” og
Skolehåndbogen

„Internt” er Aurehøjs skoleblad. „Internt” er efterhånden blevet
mange ting. Det blev startet i 73/74 af nogle daværende 2.g’ere,
som afløser for det tidligere skoleblad „Knoppen”.
„Internt” er både et stort blad, der bliver trykt på et trykkeri og et
lille blad, „Miniinternt” som vi selv bikser sammen. Men foruden
udgivelsen af selve skolebladet, udfører „Interns” red. også alt
forefaldende trykkearbejde for elevrådet. Endelig udarbejder
„Interns” red. skolehåndbogen, et „blad" på 20 sider inde
holdende navne, adresser, telefonnumre og fotos af samtlige
lærere og elever på skolen. Den bog som man slet ikke kan
undvære.
Jens N. Petersen, 2y
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Årsfesten

Blev afholdt første gang i 1973 og har hvert år været meget vel
lykket. Dette skyldes sikkert blandt andet, at den er helt ander
ledes end G.A.S.-festerne.

Det er „fin" fest, hvor alle møder i det pæneste tøj, de har, og hvor
vi begynder med en fællesspisning ved lange borde i den største
gymnastiksal. Selvom det kun er skolens nuværende elever og
lærere, som deltager, må vi sidde meget tæt. Under spisningen der iår var en rigtig middag med hvidvin - optræder nogle af fest
deltagerne med underholdning på en lille scene.

Efter bordet er der i den lille sal dans til et orkester, som spiller
dansemusik, der passer til de lange kjoler og de fine jakker! I flere
klasseværelser kan man senere få kaffe, the, mad og - ikke at for
glemme - købe drinks, sodavand og vin. Hele skolen arbejder
sammen om festen; nogle klasser maler flotte vægfriser på
maskinpapir, så sale og klasselokaler er ukendelige, andre sætter
borde og scener op, laver mad o.s.v. og så er der tradition for at
oprydningen foretages af 1 -g’erne!
Karen Clausen
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Lejrskole 1977

I lighed med tidligere år blev eleverne sendt afsted i to hold denne gang til henholdsvis Vigsø i Nordjylland og Løjt i Sønder
jylland. Lejrskoleopholdet fandt sted i september måned og
holdene sammensattes af matematikerklasser og sproglige
klasser, da man ad denne vej ser en mulighed for at nedbryde
„klasseforskellene”.

Normaltimeplan

Der gøres specielt opmærksom på, at skolen ikke har samfunds
faglig gren.

SPROGLIG LINJE

MATEMATISK LINJE

Særfag

FAG

Fællesfag

Religion ........................
Dansk ............................

0-1-2
3-3-4

Engelsk..........................
Tysk ..............................

43-

4
3

•

6
5

3

-

5

Fransk (russisk)............
Latin..............................

5-3-3
4-

4

-

0

4

-

0

Græsk med oldtids
kundskab ......................
Oldtidskundskab..........

1 -

2

-

0

•2

-

0

2-3-3

0

-

1

0

-

1

Ny
sproglig
gren
2.
3.

1. 2. 3.

Historie og samfundskunskab ........................
Samfundsfag................

Geografi........................
Biologi ..........................
Biokemi ........................

Musik
sproglig
gren
2.
3.

Særfag

Sam
fundsfaglig gren
2.
3.

Klassisk
sproglig
gren
2.
3.

Legemsøvelser ............
Fællestimer ..................
Musik ...

max.
min.

Formning og kunst
forståelse ......................

1. 2.. 3.

Matematisk-fysisk gren
2.
3.

Sam
fundsfag
lig gren
2.
3.

Natur
faglig
gren
2.
3.

2.

Musik
mat.

3.

0-1-2
3-3-4

20-0-3

3

-

5

5-0-0

5-3-3

2

-

0

5

-

5

3

-

2

5

-

5

8

-

6
1-2-0

0

-

1

Kemi..............................
Fysik..............................

Matematik....................
Musik, særfag..............

Fællesfag

2-3-0

4
26-13-15
2 2-2

13 - 12

-

13 - 12

13 - 12

13 - 12

-

1
5

-

5

0

-

1

0

-

1

3

-

2
7

3
0

-

0
3

3
0

-

0
3

3
0

-

2
3

h

23-

3
3

-

0
5

1
2

-

0
2

3
2

-

0
2

3
2

-

0
2

5-

5

-

6

3

-

3

3

-

3

3
4

-

3
6

26-12-12
2-2-2

14 - 15

14 - 15

14 - 15

15 - 15

14 - 15

14 - 15

14 - 15

15 - 15

2-2-1
(2)-(0)-(0)

(0)-(2)-(1)

Aurehøj
Statsgy mnasi u ms
Venner

0
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2-2-1
(2)-(0)-(0)

30-17-18

2-3-3

(0)-(2)-(1)
13 - 12

13 - 12

13 - 12

13 - 12

30-16-15

Bestyrelsen i Aurehøjs Venner er
Forældre: Karen Secher (formand), Edith Lorentzen (kasserer),
Mogens B. Vikstrøm (sekretær), Hanne Christoffersen og Gulla
Nüchel Petersen.
Elever: Anne Munch-Petersen og Kristian Sparre Andersen.
Lærere: Søren Brogård, Karen Clausen og Eva Olofsson.
Bestyrelsen i ASV er bortset fra elever den samme som besty
relsen i skolenævnet.
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„Blå bog”

Ved skoleårets afslutning laver 3g'erne den „Blå Bog”, som inde
holder fotos og rammende karakteristikker af samtlige dimitten
der. Overskud ved salget afhjælper „Interns” svingende økonomi.

Jens N. Petersen, 2y

Rektorboligen

Blev overgivet til skolens elever for 2 år siden, ved den forrige
rekors afgang.

Siden erden blevet bestyret af et elevudvalg. Det var dog først for
1 år siden, at der begyndte at ske noget konstruktivt. Hver wee
kend i omtrent 1 måned blev brugt til at male, møblere etc. Der
efter kunne man begynde at „flytte ind”, musikgrupper, fritids
aktiviteter o.s.v.
Da der kom nye kræfter til i udvalget her efter sommer, resul
terede det i en renæssance for brugen af huset. Det er nu blevet
gået efter i sømnene og de sidste detaljer er blevet malet.
Det er nødvendigt for udvalget at have sin egen økonomi, da vi
ikke får støtte udefra. Derfor har vi indført en leje på 25 kr. pr. fest
+ et depositum på 175 kr. ved hvert arrangement.

Foreløbeligt har systemet fungeret udmærket, og helt uden gnid
ninger. Vi håber at det vil fortsætte fremover.
Rektorboligudvaiget

Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget består af 4 lærere hvoraf rektor er den ene
og 3 elever, 1 elev fra hvert klassetrin. Disse vælges i begyndelsen
af skoleåret. Samarbejdsudvalgets hovedopgave er at arrangere
fællestimer. Disse timer er for hele skolen, og er af meget for
skelligt indhold. Timerne kan have relation til noget arbejde, der
laves på skolen, musik, lysbilleder m.m.
Udover fællestimer diskuterer vi forskellige praktiske forhold.
Desuden affatter vi ordensreglerne.
Der er møde ca. 1 gang om måneden.

Udvalget bestod i år af:

Søren Brogaard
Karen Clausen
Eva Olofsson
Britta Bjerre
Sten Friis Hansen 1 a
Thomas Vikstrøm 2b
Jeanne Philip 3b

Jeanne Philip, 3b
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Af skolens dagbog

19. august:
3yFM biologieekskursion til Bøllemosen i Jægersborg Hegn med
Niels Ulrik Hansen.

8.september:
2x og 2y på geografiekskursion til Møens Klint, Faxe Kalkbrud og
Stevns Klint.
15. september:
3xF på biologiekskursion med Linda Fernov.
19. september:
3b på biologiekskursion med Linda Fernov.
24.-30. september:
Alle 1g på lejrskole i henholdsvis Vigsø (1a, 1x og 1 y) og Løjt
(1b og 1z).
4. oktober
Fællestime om „Grænser for vækst”. Indledning ved civilingeniør
Niels Munk Plum, derefter debat.

27. oktober
Fællestime om „Grænser for vækst”. Indledning ved professor
Mogens Boserup, derefter debat.

7.-11. november:
Temauge; se særskilt artikel.
25. november:
Fællestime om Pompeii ved professor Skydsgaard i anledning af
udstillingen på Lousiana.
7. december:
Koncert. Carl Orff: Carmina Burana; Joseph Haydn: Stryge
kvartet op. 76 nr. 3 og Steven porter og David Bobrowitz: The
Creation.
22. december:
Juleafslutning ved kor og kammermusikgruppe, juletale ved
præst, MF Johan Nielsen.

31. januar:
Kammermusikaften. Værker af Purcell, Schubert, Carl Nielsen,
Brahms, Villa Lobos, Sammartini, Heise, Mozart og Händel.
Optræden af nuværende og tidligere elever.

16.-19. februar:
Skolekomedie: „Stormfulde Højder”. Se særlig artikel.
21. februar:
Fællestime om kommunevalget. Lokale politikere fra Gentofte
Kommune talte op til det forestående valg.
23. februar:
3b og 3xF i Zoologisk Have som led i biologiundervisning med
Linda Fernov.
3. marts:
Årsfest. Middag for hele skolen i store sal.
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6. marts:
Fællestime om evaluering og karaktergivning. Indledning ved Ole
Jellingsø derefter debat.

7. marts:
3xyN i Zoologisk Have som led i biologiundervisning med Linda
Fern o v.
10.-12. marts:
3b på historieekskursion til Lübeck med Niels Munck og Linda
Fernov.
5 . april:
2xF på geografiekskursion til Odsherred og Lammefjord med
Niels Ulrik Hansen.

6 .-9. april:
3y på historieekskursion til Berlin med Ole Jellingsø.
7 .-9. april:
3x på historieekskursion til Lübeck med Niels Munck.

13. april:
Fællestime om „Alkohol og dit liv".
Indledning ved læge, lektor Gorm Wagner.
13. april:
2xyN og 3xyN foredrag om Evolution på Galapagosøerne ved
cand. scient Aksel Voigt.

13.-16. april:
2yFxyM på geografiekskursion til Nordby på Samsø med Niels
Ulrik hansen.
18. april:
Forårskoncert. Værker af Bach, Kuhlau, Mozart, Schuman,
Brahms, Jacobi og Ole Schmidt. Medvirken af Aurehøjkoret,
solister og skolens Big Band.
20.-23. april:
3a på tysk-og historieekskursion til Berlin med Ragnhild Hertzog
Ole Jellingsø.
12. maj:
2xyN i Zoologisk Have med Lilian Elbirk.

18. maj:
Lektor Kai Krener døde den 13. maj.
Elever og lærere samledes i lille sal, hvor Henrik Haarløv holdt
mindetale over ham.
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Årsafslutning

Skolens afslutning, hvor studenterne dimitteres, finder sted
fredag den 16. juni kl. 9. Der udleveres adgangskort til studen
ternes forældre samt til særligt indbudte.

Det nye skoleår begynder mandag den 7. august, for 1 g kl. 10, for
2g og 3g kl. 11.
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