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Nyt fra rektor: 
 
VG er kommet ind i forårssæsonen med alt hvad dertil hører: sol- og varmehungrende 
elever udenfor i pauserne, terminsprøver, AT-forløb i 1.g, studieture i 2.g, nedtælling for 
3.g’erne mod offentliggørelse af eksamensplanen, og dermed planlægning af eksamen 
og af det kommende skoleår samt optagelse af nye elever. 
 
Vi opretter efter sommerferien 13 nye klasser. Virum Gymnasium har fået et meget flot 
søgetal og optager således lutter 1. prioritetsansøgere. Vores meget dygtige og 
engagerede lærere fortjener stor ros for den daglige indsats, hvor de leverer 
undervisning på højt niveau. Tilsvarende er der stor ros til eleverne, som er de bedste 
ambassadører for skolen. De er gode til at tage imod besøgelever, er imødekommende 
til Åbent Hus, rollemodeller ude på folkeskolerne og i dagligdagen. 
 
Der er til stadighed brug for at være opmærksom på de tendenser, der er i samfundet. 
Det gælder flere forskellige områder, men her kort om tre forskellige områder.  
Ultimo marts har vores 1.g’ere hørt et foredrag af DrugRebels, ligesom det var muligt for 
forældrene at deltage i samme om aftenen. Der var et fint fremmøde og gode 
spørgsmål. Jeg er meget glad for at forældrene bakker op om disse arrangementer og 
skaber mulighed for gode samtaler ved spisebordet hjemme. Efterfølgende har alle 
gymnasievejledere, voksne i festudvalget og ledelsen fået et kursus af Komphash. Det 
skal klæde os på til at kunne håndtere unge med et misbrug og hjælpe dem på rette vej. 
Jeg har sammen med en række andre gymnasierektorer brugt en del tid på at udarbejde 
en fælles alkoholpolitik, som vil træde i kraft pr. 1.8. Vi er enige om, at de fælles 
retningslinjer er vigtige og at trygge rammer at holde fest i er helt centralt for 
gymnasierne. 
Digital dannelse er et andet område, vi anvender en del krudt på. Dels med 
undervisningsmoduler, dels individuelle samtaler. Et udvalg arbejder for en overordnet 
strategi på dette område.  
Samlet er dette delelementer, som kan påvirke elevernes læring og trivsel, hvorfor vi 
arbejder for en samlet trivselsplan. 
 
Jeg vil gerne takke alle bidragydere til VGV, da det gør det muligt for os at støtte enkelte 
elever økonomisk til dele af studietursbetalingen, afholde gode arrangementer for 
eleverne og i det hele taget forsøde hverdagen lidt. Også en stor tak til de aktive 
medlemmer i VGV. Uden jer var der intet VGV. 
 
 
Rigtig god påske til alle 
 
Mette 
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Nyt fra bestyrelsen 
 
Foråret nærmer sig med hastige skridt. Fuglene synger og det pibler op af jorden. 
Eleverne trækker udendørs, så snart de har mulighed for det. 
 
I VGV sammenhæng har vi siden sidst deltaget i Danmarks Indsamlingen og har haft 
Caféaften for gamle elever. Sidstnævnte Caféaften blev for første gang afholdt en 
fredag, hvor vi tidligere altid har holdt Caféaften sidste torsdag i februar. Desværre var 
det et meget sølle fremmøde, og VGV´s bestyrelse vil i den sammenhæng tage op til 
diskussion, hvorvidt vi skal gå tilbage til sidste torsdag i februar. Vi afholder næste 
bestyrelsesmøde onsdag den 24. maj hos formanden. Elevrådet har lovet at komme 
med en liste med én VGV repræsentant fra hver 3g klasse. På denne måde kan vi fange 
de nye 4.g´er til næste Caféaften. 
 
Fredag den 16. juni afholder VGV den store studenterjubilæumsfest for alle 25, 40 og 50 
års HF og studenterjubilarer årgang: 67, 77 og 92. Vi har fået fat i de fleste klasser, men 
meld gerne datoen ud, hvis I kender til jubilarer. Tilmelding sker via invitationen, som 
ligger på hjemmesiden: www.virum-gym.dk. Selve aftenen vil forløbe som følger: 
 
Kl. 17.30 til ca. 18.00: Skolen giver et glas. Der vil være mulighed for at se gymnasiets 
nye tilbygning fra 2011! 
Kl. 18.00 – 19.00: Jubilæumsklasserne kan hygge sig inden middagen (øl, vin og vand kan 
købes hos VGV´s barpersonale). 
Kl. 19.00: Middag for 25, 40 og 50 års jubilarer i nye studiesal, kantine og lærerværelse. 
 
Tilmelding skal ske senest torsdag den 1.juni  2017. 
 
Inden sidste VGV generalforsamling efterlyste vi forældre, som ville melde sig til 
foreningen. Der kom desværre ingen forældre til generalforsamlingen. Skulle der være 
en af læserne, som gerne vil hjælpe til i bestyrelsen, vil vi være meget taknemlige. Alt i 
foreningen kører på frivillig basis – så flere input til foreningens overlevelse modtages 
gerne. Henvendelse til formand Pia Gars pg@edu.virum-gym.dk.  
 
Ansøgning til studielegater til uddeling ved translokationen den 23. juni skal sendes med 
post eller afleveres på skolen att. Pia Gars. Vi uddeler legater for ca. 17.000 kr. Se 
nærmere på VG´s hjemmeside. Frist for ansøgning er 1. maj 2017. 
 
RIGTIG GOD PÅSKE 
 
Venlig hilsen 
Pia Gars 
  

http://www.virum-gym.dk/
mailto:pg@edu.virum-gym.dk
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.netkirken.dk/data/images/Paskeliljer.jpg&imgrefurl=http://www.netkirken.dk/tekster/show.php?keyword%3DPaaske&usg=__X6xnKGEM9SSLm2enz4eXqiMfodM=&h=267&w=400&sz=32&hl=da&start=11&zoom=1&tbnid=mxlpmybjZdKwsM:&tbnh=83&tbnw=124&ei=OEulTdG7L82CswbOm6maBw&prev=/search?q%3DP%C3%A5ske%26hl%3Dda%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:da:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGLL_en%26biw%3D1658%26bih%3D757%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1


April 2017 

 

Dejlig stemning ved studenterjubilæet sidste år! 
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Nyt fra gymnasiet 
 

Foråret er kommet og påskeferien venter lige om hjørnet! Der ses tydelige tegn herpå 
også på VG – græsset på fodboldbanerne er blevet slået, der står nye mål klar til 
fodboldspil, eleverne sidder ude i pauserne og de korte bukser er så småt kommet i 
brug. 
Her kommer lidt nyt siden sidste nummer af VGV-nyt: 
 

• De nye studieretningsklasser kom godt i gang med en introdag i starten af 
januar, hvor de lavede forskellige aktiviteter med relation til deres valgte 
studieretning. Imens svedte 3g’erne over deres terminsprøver 

• I forbindelse med skoleårets anden weekend havde alle IdB-holdene deres 
traditionelle skiekskursion til Hemsedal, hvor eleverne blev udfordret i såvel 
alpine som i langrendsfærdigheder. 

• Der blev afholdt badmintonstævne i Himmelev, hvor vi deltog med 12 elever, 
som klarede sig fint, desværre dog uden at nå finalen. 

• Så har der været gang i vores udvekslingsprojekter: først (i starten af februar) var 
der fransk besøg hos os af elever fra Laval. Senere i februar var nogle af vores 
spanskelever i Badalona i Spanien. I marts måned var det vores 1g- franskelevers 
tur til at komme på besøg i Laval og 1g-tysk eleverne i Tyskland. Det er nogle 
rigtig gode projekter, som er meget udbytterige for eleverne. Se beretning 
nedenfor fra Laval. 

 
Udveksling til Laval 
Frida Ruskjær, 1j 
 
Søndag d. 12 marts tog 28 modige, nysgerrige og en smule nervøse 1.g'ere med deres 
rejseledere ud for at opleve den store vide verden – eller i hvert fald for at opleve det 
nordvestlige Frankrig. De danske globetrottere boede hos hver deres franske 
værtsfamilier, hvor de kulturelle forskelle hurtigt viste sig. Specielt døgnrytmer, og 
spisevaner var en udfordring, da franskmændenes kost bestod hovedsageligt af ost og 
sukker (Hvordan kan de stadig være så tynde?!), hvilket sendte blodsukkeret på noget af 
en rutsjebanetur. Familierne var dog utroligt søde og forskellene gav anledning til meget 
sjov for både gæster og værter. Ugen startede ud med en lang fransk skoledag. 
Fransktimerne var noget af en udfordring for danskerne, da franskmændenes turbo-talk 
ikke helt passede det danske niveau. Turen bød også på spændende udflugter til byen 
Nantes og St. Malo. Danskerne fik også fornøjelsen af et mejerimuseum, som mundede 
ud i smagsprøver og dermed nogle meget veltilfredse elever. Et af ugens højdepunkter 
var det ekseptionelle Mont Saint Michel. Et syn vi sent vil glemme, og 900 trapper der 
kunne mærkes i benene længe. Senere på dagen var vi også heldige at opleve en ægte 
fransk sodavandsfest, med dj, dansende lærere og lysshow. De unikke oplevelser og nye 
uforudsete situationer skabte hurtigt et tæt sammenhold. Da hjemrejsedagen kom tog 
28 nu sprogforvirrede, grønsagssultne, trætte og ikke mindst glade 1.g'ere mod det 
danske land. Et farvel til en skøn tur og et goddag til en masse nye venskaber. 

 
 



April 2017 

 
 

 
 

 



April 2017 

• Samtidig med de sidstnævnte udvekslingsbesøg var også alle vores 2g’er væk – 
de var nemlig på studietur. Her kan også læses en beretning nedenfor. 3g’erne 
havde det knap så spændende, - de havde terminsprøver…. 

 
Studietur til Firenze med historie og matematik 
Marie Munk Boje-Larsen, 2j 
 
Årets studietur for 2.j gik til hjertet af Toscana i det idylliske Italien, nemlig Firenze. Et 
centrum igennem årtier for kunst, innovation, økonomi og ikke mindst gennemsyret af 
en rig og kompleks historie. For 2.j lå fokusset især på det historiske og det matematiske 
der var at finde i det solskinsbeklædte bycentrum. Som tyngdepunkt for hele turen, 
byen og vandringerne foretaget deri, ligger Firenzes domkirke marmor miraklet: Santa 
Maria del Fiore, som blev både udforsket og besteget, da turen en dag gik til toppen af 
Brunelleschi’s ikoniske kuppel, der tårner majestætisk over byen og det omkringliggende 
italienske landskab.  
I ly for det varme vejr, beundres den elegante Michelangelo skabelse, Davids statuen, 
som afbilder Firenzes mytologiske skytsfigur. Der gives oplæg af eleverne om Firenzes 
største mestre, Da Vinci, Donatello, Raphael osv., midt på de travle gader. Rundt 
omkring i byen fandtes også spor af den magtfulde bank familie, Medici’erne, i mystiske 
våbenskjold, der pynter byens gamle rød-teglede stenbygninger, og i det overdådige 
familie kapel, med malede vægge, fra loft til gulv. 
I grønne stille parker udregnes det gyldne snit, og de glitrende vande fra floden, ses fra 
Ponte Vecchio, og i ny og næ blev der også tid til en smule gelato. 
Det væld af historie og kunst der findes i Firenze er uforligneligt, og blev i kombination 
med 2.j’s strålende humør, nydt af alle og enhver.  
 

Brunelleschis smukke kuppel på Domkirken 
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Michelangelos Davis statue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carla Engels studerer Dante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• I marts havde 1g’erne deres årlige volleyturnering. Et superarrangement, hvor 
alle klasser deltager med 3 hold efter en snedig turneringsplan. 

• Euforiserende stoffer er desværre ikke et ukendt problem blandt unge, og for at 
informere lidt om dette emne, havde vi besøg af Drugrebels, som er rigtig gode 
til at formidle viden om dette. 

• 24. marts blev der afholdt to arrangementer, nemlig ”VG by Night”, hvor 
eleverne hygger sig om aftenen med musik, spil, snak osv og overnatter på 
skolen til næste dag. Samtidig kom der også unge flygtninge på besøg på skolen 
til et ”Ung til ung” flygtningetræf. 

• 27. marts havde vi besøg af Connie Hedegaard, som holdt et rigtig spændende 
oplæg om miljø- og klimapolitik. Efterfølgende var der mange gode spørgsmål fra 
eleverne. Her et lille indlæg fra Asbjørn W. Lauridsen: 
 

"Det var meget lærerigt og spændende at møde Hedegård endnu en gang, og denne 
gang også få æren af at præsentere hende. Det gav mig mulighed for at snakke med 
hende før foredraget og på den måde få stillet nogle spørgsmål, som det er interessant 
at høre en så vigtig persons mening om. Desuden var det sjovt at planlægge mødet, og 
dermed få indflydelse på, hvad hun skulle fortælle om og tidsplanen for mødet.  
Noget jeg rigtig godt kan lide ved de gange, vi har mødt Hedegaard, er at høre på en så 
indflydelsesrig person være meget konstruktiv om, hvordan vi løser de klimaproblemer, 
som verden helt klart står overfor. Det med at hun taler om de voksende problemer, 
men også om de løsninger, der er på dem, og som bliver foretaget, samtidig med at hun 
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understreger, hvor vigtigt det er, at vi fokuserer på dem i langt højere grad, end vi gør i 
dag. Denne måde at præsentere løsninger og problemer, er noget af det, som jeg rigtig 
godt kan lide ved Hedegaard." 
 

Nyt fra talent arbejdet på Virum Gymnasium 
 
Victor Mordhorst fra 3f er gået videre til den nationale finale i skrivning af filosofisk 
essay, i Odense 23.-24. april. 

De 20 bedste elever fra landets gymnasiale filosofihold deltager. De to bedste i 
Odense går videre til den europæiske finale i Rotterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort tillykke til Anna Opstrup fra 3.b som er gået videre til finalen i 'unge forskere' med 
sit SRP projekt. 
Annas projekt omhandler differentiation af stamceller fra knoglemarven som 
modelleres ved hjælp af koblede differentialligninger. Modellen sandsynliggør at 
dannelsen af færdige blodceller 
sker ved hjælp af flere forskellige 
signalstoffer. 
Projektet er bygget op omkring 
Annas SRP-projekt og hedder; 
"Differentiering af 
Hæmatopoietiske stamceller". 
Målet med projektet var at vurdere 
tre forskellige 
differentialligningsmodeller bl.a. 
med henblik på deres evne til at 
simulere genopbygning af de hvide 
blodlegemer og differentieringen 
af blodets stamceller. 
  
Anna deltager i finalen som afholdes 23.-25. april i Forum. 
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3 elever fra VG har netop 
modtaget deres diplom fra 
Akademiet for Talentfulde 
Unge 2017 

Mathias Botoft Hansen 3b, 
Benedicte Sejr Schlichtkrull 3a 
og Marius Valdemar 
Mouritsen 3d 

I 2014 blev de optaget på Akademiet for Talentfulde Unge. Her har de, sammen med 
500 andre motiverede talenter, der kom igennem nåleøjet og fik plads i programmet, 
deltaget i spændende seminarer såsom ”Smuk Matematik”, ”Teoretisk Partikelfysik” 
med Holger Bech Nielsen og ”Krudt og kugler i Kina”. De har arbejdet med en bred vifte 
af emner og problemstillinger indenfor både naturvidenskab, humaniora, 
samfundsvidenskab og business/entreprenørskab. 
De er blevet udfordret af Danmarks fremmeste forskere og mest innovative 
forretningsfolk. 

Vi ønsker dem et stort til lykke 

VG-elever fra 1a, b og c har kvalificeret sig til EM i Science 

De er dermed blandt de 4 bedste hold fra 64 danske gymnasier, der dyster om pokalen 
ved EM i Science i København i maj. 

Et kæmpestort tillykke til: 

Albert Sandahl Kjølby (2016a) 
Katharina Walsted Lykou (2016b) 
Christian Adam Deding Nielsen 
(2016c) 
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Deltagerne i The English Speaking Unions Debating Cup 2017 er nu fundet. 

Det blev Anders Horn Uebel 3s og Marie Munk Boje-Larsen 2j, der skal repræsentere 

VG i årets konkurrence. 

På billedet ses fra venstre mod højre Magnus Bjerrum 2u, Rose Marie Silau 2u, Victor 

Mordhorst 3f, Anders Horn Uebel 3s, Charlotte Reeves Jensen 2j og Marie Munk Boje-

Larsen 2j, som stillede op i den interne konkurrence, og hver holdt en 2-minutters tale på 

engelsk om et selvvalgt emne. 

Semifinalen afholdes i marts på Ordrup Gymnasium, og temaet, der her skal tales over, er 

’To define is to limit’. 

 
 

I dette skoleår har vi haft en masse spændende oplæg i forbindelse med vores VG cc – 

Carpe Cognitionem. Vi takker alle vores foredragsholdere. Skulle der være 

medlemmer af VGV, som gerne vil bidrage med et oplæg, er I meget velkomne til at 

kontakte uddannelsesleder Pia Gars. 

VGcc – carpe cognitionem, Grib viden 
Foredragsrække 2016 - 2017: 

FAG DATO LÆRER EMNE OPLÆG Hold/klasser 

Hi, en, sa 30-8 
15.00 – 
16.15 

PG Amerikanske 
præsidentvalg 

Journalist Anders 
Agner 

2j hi, 2f SA, 2h SA, 
2s SaB, 2u EN, 3a 
hi, 3f SA, 3g SA/2, 
3g SA/3, 3g SA/4, 
3k EN, 3m HI, 3u 
EN 

Da, hi 15-9 
15.00 – 
16.00 

Ja Det Moderne 
Gennembrud 

Dr. Phil Jon Gissel Dansk 

Alment  27-9 
15.00 – 
16.00 

BD Økonomi Danske bank Alle interesserede 

NV 27-9 
9.50 – 
11.20 

KJ Den 
naturvidenskabelige 
metode 

DTU - studerende NV-hold, a,b,c,d,e, 

Mu 26-9 
15.00 – 
16.00 

IB Musik fra passion til 
levebrød 

BISSE: Thorbjørn 
Radisch Bredkjær 

Alle musikhold 
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Me 06.10 
13.30 – 
16.00 

Fu Instruktør i Los Angelos 
Workshop om 
filmbranchen og 
kortfilm. 

Julius Telmer 3g mediefag 

Alment 6.10 
15.00 – 
16.00 

PG IDA om brugen af 
sabbat år 

Studerende Alle interesserede 

Fi 12 -10 
15.00 – 
16.00 
 
 

Ja Kærlighed Professor Dan Zahavi Filosofihold 

En, sa, hi 26.10  
9.50 – 
11.20 

BV Præsidentvalget Journalist 
Annegrethe 
Rasmussen 

Alle klasser 

Fr, hi, sa, 
re 

1.11.16 
14.30 – 
16.00 

CM Terrorisme i Frankrig Journalist Bjørn 
Willum, Paris 

Fransk, historie, 
religion og samf 

      

Mu 10.11 
15.00 – 
16.00 

MW Jazz i New York Jazzmusikeren Søren 
Møller 

Musik og andre 
interesserede 

2017      

Alment 3g 
AT 

30.01.17 
15.10-
16.30 

Magnus 
von 
Dreiager 
LR 

Menneskets forhold til 
naturen (AT-opgaven) 

Concito, Landbrug og 
fødevarer, 
Bæredygtigt 
landbrug, WWF, C, F 
og B. 

Alle interesserede 

      

Sa, hi mv 27.03. 
9.50-11.20 

LR Bæredygtighed mv Connie Hedegaard, 
KR Foundation  

1a saC, 1c saC, 1e 
saB, 1f SaB, 1h SA, 
1j SA, 1k SaB, 1x 
SaB, 2dSaB, 2j 
DA,2km ngC, 
3aHI,3c HI, 3g 
BiB/2, 3g NgB, 3g 
SA/3, 3m HI 

Bk/Ng 4.4.17 
15.00-
16.00 

EN/BS Arkitektur og 
byplanlægning 

Arkitekt Sune Porse 
Carlsen, Roskilde 
Kommune 

Ng, Bk 

Retorik 03.05.17 
15.10 – 
16.10 

SG Retorik og formidling MA i retorik og 
formidling: Trine 
Nebel 

3g rtC 

PG 07.04-
17 

     

 

 

Her et lille uddrag fra vores sidste VG cc, som er brugt i forbindelse med et projekt i 

billedkunst: Herom fortæller billedkunstlærer, Emmy Nielsen: 
 

Bk-eleverne er i gang med deres eksamensprojekt i billedkunst. De arbejder med byrum 
og skal lave et udkast til en fornyelse af indgangsområdet til VG, som har set sådan ud 
siden 1957, dog med ændringer i 1984. Eleverne har været ude og analyseret 
Superkilen, Guldbergplads og Guldberg Skolen ved Sjællandsgade på Nørrebro. 
Derudover har Sune Porse Carlsen fortalt om både klassiske og mere moderne 
byrumsfornyelser i Roskilde. Ledelsen overvejer for tiden sammen med Arkitekt 
Havning, hvordan indgangsområdet og Astrids Gård på VG kan få et mere samtidigt 



April 2017 

udtryk, der tilskynder til ophold og læring - og forhåbentlig kan bk-eleverne bidrage med 
gode idéer! 

 
• Marts måned sluttede med, at 3g eleverne skulle aflevere deres AT-synopsis, 

som i år skrives over emnet ”Menneskets forhold til naturen”. 
 

AT7 fagture i uge 38 2017 
I forbindelse med de kommende 3g´eres AT prøve ved sommereksamen 2018, skal alle 
eleverne på en AT 7 fagtur, hvori de træner synopsisskrivning og det videre arbejde med 
fagenes metoder på en fagtur med flere fag i spil. Herunder ses de mange spændende 
fagture med lærerkræfter og fag. Lærere i parentes er hjemmevejledere. Eleverne 
vælger sig ind på et emne og arbejder i grupper. Efter endt fagtur skal de forberede sig 
sammen til en prøveeksamen hvor begge faglærere er til stede og på denne måde få en 
god forberedelse til den rigtige sommereksamen. 

 

DESTINATION LÆRERE FAG 
Athen KB, MP og Ti Dansk, engelsk historie og 

oldtidskundskab 
Bardolino, Italien AK, RA (TS) Biologi, biotek, historie, idræt 

og kemi 
Cypern AB, JL og NZ Engelsk, historie, religion og 

samfundsfag 
Grønland AR, AS (BS) Biologi, biotek, engelsk, idræt 

og naturgeografi 
Hanoi Ga, Ho og TM Biologi, historie, idræt, religion 

og samfundsfag 
Malta JB, LS (MG) Biologi, dansk, historie, idræt 

og psykologi 
Moskva/St. Petersborg NB, RJ Dansk, erhvervsøkonomi, 

innovation, religion og 
samfundsfag 

New York GJ, Ja og TJ Dansk, engelsk, filosofi, 
samfundsfag og tysk 

Rom KK, MM Dansk, fysik, idræt, 
oldtidskundskab, psykologi og 
samfundsfag 

San Francisco Sa, SR og TH Biologi, biotek, dansk, engelsk, 
kemi og psykologi 

Tenerife CA, NF (PG) Astronomi, fysik, historie, 
idræt, kemi og matematik 
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O-Show 2017 
 

Dette års O-show løber af stablen fredag den 21. april 2017. Dette er 3.g´ernes 

afslutningsshow, som altid plejer at være helt forrygende. I år er temaet Latin - O.  

3g´erne ankommer ca. kl. 19.25 og som sædvanlig i sjove og sære ankomster – vi må se 

hvad de finder på i år 

Afslutning af skoleåret 2016-2017 

Tirsdag den 9.maj offentliggøres eksamensplanens 1. del, og tirsdag den 16. maj 
offentliggøres eksamensplan 2. Derfor bliver mandag den 15. maj 3g´ernes sidste 
skoledag. Kl. 21.00 møder eleverne i forskellige klassefarver, danser folkedans og hygger 
sig. Kl. 00.01 offentliggøres deres eksamensplan. 
 
 
 

Sidste skoledag fejres traditionen tro med folkedans”!! 

 
 

Onsdag den 21. juni afholdes de sidste eksaminer og den sidste student for i år bliver 
færdig. Samme aften er der studentermiddag her på skolen med alle nyudklækkede 
studenter. Inden middagen fotograferes alle klasser og hele studenterårgangen!  
Fredag den 23. juni afholdes translokation kl. 10.00 på skolen og eleverne sendes ud til 
den traditionsrige køretur rundt til alle forældre. Og det er jo også til translokationen, at 
de dejlige VGV-legater bliver delt ud! 
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PERSONALENYT 
 
Niels Frederiksen, Michael Vestergaard Kristensen, Gunnar Bay og Hans 
Erik Duckert har alle kunnet fejre 40 års jubilæum – tillykke til dem! 
 
Anders Bundgaard og Jan Maintz Hansen har begge fået en datter, mens 
Marianne Paabøl Christensen og Stephan Aynsley har fået en søn –  stort 
tillykke til dem alle! 
 
John Meyer Jensen er fyldt 70, Kirsten Lauritzen 50 og Anna Zickert 40 – 
tillykke! 
 

REDAKTIONELT 

 
Næste nummer af VGV nyt udkommer i juli 2015. Deadline 
for næste nummer er 1. JUNI 2017. Artikler/breve kan enten 
sendes til Virum Gymnasium, Fuglsangvej 66, 2830 Virum, att. 
Pia Gars eller med e-post til: pg@edu.virum-gym.dk  
 
 

Redaktion: Pia Gars, Annegrete Koefoed Rømer og Anne Carlsson 
 
Kasserer VGV: Anne Carlsson e-mail: ac@edu.virum-gym.dk 
Kontingent for et skoleår er 150 kr. for ordinære medlemmer, 50 
kr. hvis man er 3g´er. Konto: 1551-0004545869 og Mobilepay 
23724273. 
Formand: Pia Gars Jensen e-mail: pg@edu.virum-gym.dk 
Tlf. 26224090 
 
Kontaktperson til skolen:  
Annegrete Rømer, Esrumvej 362, 3000 Helsingør, 51 89 84 86 ar@virum-gym.dk  
 

 

VGV´S BESTYRELSE ØNSKER 
 ALLE EN RIGTIG GOD PÅSKE! 
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