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Til de nye elever

Dette årsskrift kan give jer en foreløbig orientering om den skole, I kommer 
til efter sommerferien 1986. Det fortæller jer noget om gymnasiet og HF i 
almindelighed og om Tønder Gymnasium og HF i særdeleshed - både om 
forhold, der angår undervisningen, og om forskellige aktiviteter ud over under
visningen.

I begyndelsen af det nye skoleår får I udleveret et introduktionsskrift: »Værd 
at vide«. Det giver yderligere orientering og rummer de fleste af de praktiske 
oplysninger, I får brug for: om uddannelsesstøtte, om befordringsgodtgørelse 
o.m.a.

Desuden vil timerne de første dage af det nye skoleår veksle mellem regulære 
undervisningstimer og timer, hvor studievejledere og elever fra de ældre klasser 
orienterer om forholdene på skolen.

Velkommen til Tønder Gymnasium og HF den 11. august. De gamle elever 
møder kl. 9.00, de nye elever (Ig og Ihf) møder kl. 10.00.

Else Fynbo
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Tønder Statsskole - Tønder Gymnasium og HF

Ved lov nr. 290 af 6. juni 1984 vedtog folketinget, at statsskolerne skulle over
tages af amtskommunerne fra den 1. januar 1986.

Sønderjyllands Amtsråds undervisnings- og kulturudvalg fandt det uhen
sigtsmæssigt at bevare navnet Tønder Statsskole. Skolen fik derfor pr. 1. januar 
1986 navneforandring til Tønder Gymnasium og HF.

Der er dog næppe tvivl om, at skolen også fremover for mange stadigvæk 
vil være »Statsskolen«.
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sen stod for instruktion/koordination. 
7. februar: 3 mN på ekskursion i Søn
derjylland med Søren Eller og Jørgen 
Grønborg Sørensen.
7. -14. februar: 2hf skrev 2. årsopga
ver.
28. februar: Studieorientering for 2g, 
3g, Ihf og 2hf om de videregående 
uddannelser.
5. marts: Forældremøde for hele sko
len. Orientering ved Niels Falsig. Ar
ne Kirkegaard aflagde regnskab for 
skolens hjælpefond. Derefter foræl
drekonsultation.
11., 13. og 14. marts: Skolens kor del
tog i Sønderborg, Aabenraa og Ribe 
i opførelsen af Dvoråks »Stabat Ma
ter« i samarbejde med de øvrige syd- 
og sønderjyske gymnasiekor og Søn
derjyllands Symfoniorkester.

17.-19. marts: 2sS og 2mS på Tønder 
Tekniske Skole med Tuk Andreasen 
og Thorbjørn Bergnæs.
2mF på ekskursion til Odense/Nyborg 
med Birgit Rasmussen.
2mN på ekskursion til Århus med Ka
ren Ellebæk Petersen.
17.-20. marts: Besøg af gymnasieele
ver fra Firenze.
2.-4. april: 2abN/S(ty) på ekskursion 
til Lübeck med Reinhold Weidtkamp 
og Lone Østerlind.
14. april: 3 a på ekskursion til Rømø 
med Susanne Østerlund.
28. april: 3g og 2hf orienteredes af 
Finn Madsen, Arbejdsformidlingen, 
og Kim Rasmussen, Socialforvaltnin
gen.
30. april: Broget musikaften.

TØNDER GYMNASIUM, adr.: Popsensgade 25 
- i anledning af et 200-års jubilæum

Popsensgade er opkaldt efter Paul 
Popsen, en af byens største kniplings
handlere, født i Tønder 1726, søn af 
en tinstøber; sæde i byens råd. Den 
ved handelen oparbejdede kapital in
vesteres efter tidens og egnens skik i 
marskjord, specielt i den netop inddi
gede Juliane-Marie-Kog. Da der i æg
teskabet med Helena, f. Tychsen, ikke 
er børn, opretter parret den 30. de
cember 1786 et legat, der skal træde 
i funktion efter den længstlevende æg
tefælles død.

Legatets fundats indledes med: 
»Nachdem wir endesuntergeschriebe- 
ne Ehegatten, ich, der Rathsverwand- 
te Paul Popsen in Tondern, und, ich 
Helena Popsen, geb. Tychsen, da
selbst, seit vielen Jahren in einer ver
gnügten Ehe mit einander gelebet, oh

ne einige Leibeserben erzielet zu ha
ben, ... so haben wir aus freiem un
gezwungenem Willen und mit reifer 
Ueberlegung nachfolgendes Testa- 
mentum reciprocum unter uns bere
det und als unsere wechselseitige wah
re letzte Willensmeinung beschlos
sen.«

Oprindeligt gjaldt, at de midler, der 
kom ind ved udlejning af legatets jor
der »... zu ewigen Zeiten ... zum Be
sten des Publikums angewendet wer
den sollen« inden og uden for Tønder 
købstad, til kirker og skoler, til fattig
huse og hjælp for fattige, til arbejds- 
huse, spinderier, fabrikker og andre 
almennyttige anstalter, især sådanne, 
der tjener til at afværge tiggeri og op
hjælpe arbejdsomhed.

Mange legatformuer gik tabt i for- 
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bindelse med Første verdenskrig, idet 
de blev konverteret til Mark, der med 
den forrygende inflation i begyndel
sen af tyverne blev værdiløse. Pop- 
sens legat undgik denne skæbne, men 
ved grænsedragningen i 1920 blev le
gatbyen Tønder skilt fra de fleste af 
sine jorder. Efter Anden verdenskrig 
er der sket et mageskifte, og kapitalen 
er nu knyttet til jord i Tøndermar
sken.

Som følge af de ændrede ydre for
hold er legatets fundats ændret flere 
gange, sidst i 1964. Det ikke helt ube
tydelige årlige afkast forvaltes af by
ens sociale udvalg efter nedenstående 
retningslinjer:
'/io fordeles blandt landsbyskoler i 
Tønder provsti
2/io tilfalder Tønder Kirke til finansie
ring af særlige opgaver (f.eks. hovedi
standsættelse af orglet)

Vio anvendes til fordel for værdigt 
trængende i Tønder samt til fordel for 
Helligåndshospitalet (nu: Leos Pleje
hjem) og andre »milde stiftelser« i 
Tønder, endvidere til fordel for sko
ler, kollegier og ungdomsarbejdet i 
Tønder
2/io tillægges kapitalen til imødegåelse 
af virkninger af inflation.
Helena Popsen døde allerede året ef
ter fundatsens udstedelse, hendes 
mand i år 1800. Deres gravsten - gen
brug efter amtsskriver Lucas Preuss, 
død 1632 - er nedlagt i gulvet i Krist- 
kirkens midterskib.

Bokkensåvejen, der førte fra Loren
zens jernstøberi i Vestergade mod 
nord over Spangholm til stedet, hvor 
der i dette århundredes første årti 
blev lagt grunden til det, der siden 
skulle blive til Tønder Gymnasium, 
blev i 1910 kaldt op efter Popsen.

Bent Valeur

De mundtlige prøver ved de afsluttende eksaminer og årsprøverne er offentlige. 
Til at overvære disse samt dimissionen, som afholdes fredag den 20. juni kl. 
10.00 på Schweizerhalle, indbydes forældre og andre, der har interesse for 
skolen.

Til dimissionen møder eleverne kl. 9.40.
Det nye skoleår begynder mandag den 11. august. Elever i 2hf, 2g og 3g 

møder kl. 9.00. Nye elever (Ihf og Ig) møder kl. 10.00.

Tønder, den 9. maj 1986 
Else Fynbo
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