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De første 18 studenter mandag den 19. juni med rektor Mette Kynemund 
  



 
 

Nyt fra bestyrelsen 
 

 

VGV arrangerede igen i år en dejlig jubilæumsfest for 25, 40 og 50 års studenterjubilarer. Festen 

blev holdt fredag den 16. juni fra kl. 17.30 til kl. 2.00. Det er altid et glædeligt syn at opleve gamle 

klassekammerater møde hinanden efter flere års adskillelse. Vi havde som sidste år placeret 50 år på 

Lærerværelse, 40 år i Kantinen og 25 års i vores nye Studiesal. Der er derfor også en del løb op og 

ned af trapper for vores hjælpere fra bestyrelsen og fra familie, som jeg gerne vil benytte lejligheden 

her til at give en stor tak. Uden dem ingen jubilæumsfest! Som noget nyt har vi på sidste 

bestyrelsesmøde besluttet at hjælpe til ved 10 års jubilæumsfesten, som afholdes lørdag den 19. 

august på VG. 
 
Fredag d.23. juni dimitterede vi 317 glade studenter fra VG. Det er som altid både højtideligt og 

festligt. Rektor Mette Kynemunds tale kan læses her i bladet ligesom elevtalen af Frederik Samuel 

Müller, 3f også kan læses her i bladet. Det var en tale som berørte eleverne meget og med rette. 
 
Translokationen er også tiden, hvor VGV kan gøre opmærksom på sin eksistens og det gode 
arbejde de frivillige tidligere elever udfører i bestyrelsen. Traditionen tro uddelte VGV to legater til 
tidligere elever ved translokationen. Legaterne blev i år uddelt af bestyrelsesmedlemmerne 
Caoimhe Willemoes, student fra 2016 og Sofie Hovmand, student fra 2013. Legaterne gik til Ane 
Reiter (student fra 2011), som skal til Uganda og studere risikoberegninger vedr. naturkatastrofer 
og til Lærke From Andersen (student 2012), som skal til Rwanda med ”Tandsundhed uden 
grænser”. Begge fik 7500 kr. til deres projekter. 

 
I vores blad kan man i øvrigt læse et indlæg fra Mads-Emil Steen Jakobsen, en af sidste års 
legatmodtagere. Mads Emil studerer til operasanger. 

 
De to studenterlegater blev uddelt af VGV´s formand Pia Gars og gik til Simon Markvardt Transbøl 

og Gustav Dahl Juelner, som begge har fungeret som innovative og humørsmittende værter ved 

gymnasiets morgensamlinger de sidste to år. 

 
Siden sidst er Emma Wahl udtrådt af bestyrelsen og ind er trådt Caoihme Willemöes som 

permanent medlem. Jeg takker for Emmas indsats i bestyrelsen og ønsker held o lykke med 

studierne. 

 
Nu er der kun at ønske alle en rigtig dejlig sommerferie. Næste VGV nyt udkommer op til 
efterårsferien. 

 

Bedste sommerhilsner  
Pia Gars Jensen  
Formand VGV 
 
  



VGV´s bestyrelsesmøde den 24.05.17 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste 

gang Referatet er godkendt 
 
2. Økonomi og antal medlemmer 

Udgik da Anne først kunne møde op senere 
 
3. Evaluering af VGV Caféaften. Dato næste år?  

Forhåbningen var at ved at man rykkede det til fredag, ville man kunne få flere 
gæster - dette var ikke tilfældet.  
Vi skal kunne reklamere med en “ny-VG ånd” - vi skal reklamere og markedsføre 
det nye! 
Man skal hive fat i de nuværende 3.g’ere og dermed minde dem om at man kan 

stadig holde fast i eleverne.  
Der stemmes for, at man rykker begivenheden tilbage til torsdag!  
Sofia vil gerne stå for at kontakte udvalgte kontaktpersoner fra hver 3.g klasse 
(4.g’ere) og laver udkast til invitation og deler den med bestyrelsen på Facebook.  
 

4. Emma udtrådt af bestyrelse. Evt. nyt medlem (Ida er med på en lytter) 
 
5. Nyt fra VGV’s udvalg 
 
a. Udvalg der behandler ansøgere 

Ansøgere omkring støtte til studieture: Anne og Pia behandler ansøgere, 
b. Jubilæumsfest 16. juni 2017 – hvem deltager?  
 
c. VGVnyt 

Vi forsøger at gøre VGV Nyt kortere 
Bladet udkommer 4 gange årligt – før efterårsferien, før juleferien, til påske og i 
starten af sommerferien. Pia og Annegrethe er hovedredaktører! Indslag modtages 
meget gerne og skal sendes til Pia Gars 

 
6. Opdatering vedr. Facebook og ny hjemmeside. 

6 nye medlemmer via siden, uden 
markedsføring. Vi vil arbejde på at få gjort 
vores sider attraktive og lægge opslag ind der.  
Jakob vil udarbejde et system for afrapportering så man kan følge med i 
til- og udmeldinger.  

Hjemmesiden fungerer som den skal, men hvordan skal den markedsføres! 
 
7. Nye 3g elever i bestyrelsen, hvordan kan man rekruttere medlemmer bedre? 

Have én nuværende 3.g’er med i bestyrelsen - skal rekrutteres i slut 2.g  
Vi kan gå i tænke boks over hvem der kunne være gode! 

 
8. Nye medlemmer i VGV – 3.g elever? Kontakt til kommende 4g elever 

Pia sørger for at sende 3.g’ernes info til Sofia og Mie, så de kan kontaktes mht. 
VGV. 

 
9. Nye tiltag med Alumniaaktiviteter (PG) 

Skal der holdes fest for 10års jubilarer? - Afholdes i august - der forslås d. 19 august  
- Det blev vedtaget, som en prøve. 



Amalie Krarup vil være aktiv ved arrangeringen. 
VGV står for baren. 

 
VG CC - oplæg om karrierevalg => VGV afholder en aften for nuværende og gamle 
elever om hvad de laver nu! fx også legatmodtagerne fx. i marts/april. = Man må 
gerne kigge sig omkring i sin omgangskreds.  
Forældre som er tilmeldte, deres børn er også velkomne til at komme. => Hvad skal 
det hedde? - Tænk over gode ideer til navne! 

 
10. Evt. 

Mie har lavet plakat for at fremme rekrutteringen, og skal hænges op på gangene - 
der  
Skal trykkes plakater, Pia snakker med Mette mht. det praktiske.  
Det første forældremøde kommer i november - Mie vil gerne komme og lave 
et lille oplæg.  
VGV skal stadig træde op på Route 66!? 
Hvem overrækker legaterne for VGV? Translokationen forgår d. 23 juni => 

 
11. Gennemgang af legatansøgninger som udvalget har valgt 
a. Det kreative stipendium 
b. Det almindelige akademiske stipendium  

Legaterne blev delt ud til to, hvor den ene skulle læse tandpleje i Rwanda og den 
anden havde fået et ulønnet praktikophold ved FN i Uganda. Legaterne bliver 
tildelt ved VGs translokation d. 23 juni af Caoihme og Sofie. Legaterne vil hver være 
på 7500 kr. 

 
 

Referent Mie Strandgaard Pedersen 
 
  



Nyt fra VGV 
 
JUBILÆUMSFESTEN  
Fredag den 16. juni afholdt VGV den årlige jubilæumsfest for 25, 40 og 50 års jubilarer – 218 
havde tilmeldt sig. Det blev et dejligt gensyn for mange og flere har meldt tilbage til bestyrelsen 
og takket for arrangementet. Det glæder os, da det er et meget stort arrangement i en i forvejen 
travl tid.  
1992, 1977 og 1967 årgangene ankom ved 17-tiden. Kl. 17.30 bød rektor Mette Kynemund 
velkommen med et glas og fortalte lidt om skolen i dag efterfulgt af formand Pia Gars, som 
bød velkommen på VGV´s vegne. Herefter kunne alle som havde lyst få en rundvisning af 
Mette Kynemund, Pia Gars og John Meyer i de lokaliteter som ikke eksisterede i jubilarernes 
skolegang. 

 
Kl. 19.00 var der middag i henholdsvis lærerværelse for 50 års jubilarer, kantine for 40 års 
jubilarer og i studiesalen for 25 års jubilarer. Snakken gik i alle lokaliteter og i studiesalen blev 
der på opfordring sat Les Lanciers musik på anlægget. Annegrete Kofoed genopfriskede 
dansetrinene for jubilarerne, som var forbavsende gode til at huske de forskellige ture. Ved 
2.00 tiden lukkede og slukkede festen efter en dejlig aften. Tak til alle hjælperne for deres 
store indsats.  
Næste års jubilæumsfest for 1993, 1978 og 1968 årgangene bliver fredag den 15. juni kl. 17.30 
2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



SKOLESTART PÅ VG 2017 

 
Mandag den 7.august starter lærerne på det nye skoleår og dermed også den nye 
gymnasiereform. Der har været travlhed inden da med at få udarbejdet nyt 
undervisningsmateriale og i det hele taget planlægge starten på skoleåret, da det jo er en del 
anderledes for de nye 1g’er. Den mest iøjnefaldende ændring er nok, at studieretningen først 
vælges i starten af november, og indtil da er klasserne mere tilfældigt blandet. I starten vil 
eleverne blive udsat for grundforløb i forskellige fag samt præsentation af de udbudte 
studieretninger, så de får et godt grundlag for at netop deres valg. Antallet af disse er også blevet 
beskåret efter den nye reform.  
Af andre vigtige ændringer kan nævnes, at faget AT udgår, at SRP-opgaven i 3g nu skal følges op af 
et mundtligt forsvar (ganske udmærket, da dette måske kan forhindre tendensen til at købe sig til 
gode opgaver…) samt at idræt c, som er obligatorisk fag for alle, nu er blevet eksamensfag og kan 
udtrækkes på linje med andre fag efter 3g. 
Mere om skolestarten og studieretningerne kan læses i infoskriftet (fra s. 10 og frem): 
https://virum-gym.dk/wp-content/uploads/2017/01/Info_2017_18.pdf 

 
De nye 1g’er starter onsdag d. 9.august, hvor de modtages af deres tutorer og bliver vist rundt på 
skolen. Allerede dagen efter tager de på en 2-dages tur til Glumsø, hvor de skal rystes godt 
sammen med diverse opgaver, der varetages af firmaet Team Tours og med deltagelse af en 
række lærere, gymnasievejlederne samt ledelsen.  
Torsdag d. 10.august møder resten af eleverne til et ganske normalt skema kl. 8.00 med velkomst 
at Mette Kynemund i Studiesalen. 
 

SIDEN SIDST 
 
Forårskoncert: VG’s 
dygtige, musikalske 
elever afholdt først en 
koncert i Virum Kirke 
d. 24. april og 
efterfølgende på VG  
d. 2. maj – begge 
meget flotte koncerter 
med mange tilhørere! 

 
Her et foto fra 
forårskoncerten i 
Virum Kirke og på 
Virum Gymnasium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://virum-gym.dk/wp-content/uploads/2017/01/Info_2017_18.pdf


 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VG 5 løb: VG’s motionsløb for alle skolens 1.g og 2.g elever blev løbet for 5. gang onsdag den 26. 
april. Der er start og mål ved ”Holtekollen” midt i Geels skov, og på trods af lidt udfordrende 
vejrforhold med kulde og hagl, gennemførte eleverne de 5 km. med godt humør. 
 
 

 
Alle kom i mål på trods af et ekstremt dårligt vejr. Sådan er det på VG! 

 
 
Besøg fra Spanien: I starten af maj var der, traditionen tro, besøg af eleverne fra vores 
venskabsgymnasium i Badalona. De spanske elever var indkvarteret hos vores elever, som har 
spansk, og deltog i undervisning på skolen samt ekskursioner og cykelture. De spanske elever deltog 
også i musikundervisningen. Her i sang med Inger Belling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adios – venskaber er blevet etableret! 
  



O-SHOW  
Årets altid med spænding imødesete O-show løb af stablen fredag d. 21. april. Igen i år var der 
rigtig mange flotte udklædninger og ankomster til årets tema: ”Latino”. 
 
De musikalske overraskelser Kesi og ”Ude af kontrol” var medvirkende til en fantastisk stemning og 
et godt show. 
 
  



Talentnyt: her har vi flere flotte resultater – 
 

• Victor Mordhorst fik en meget flot sølvmedalje i den internationale Filosofi-olympiade i 
Rotterdam d. 25.-28.maj i konkurrence med 90 deltagere fra hele verden. Victor skrev et 
essay om politisk filosofi og argumenterede imod et Spinoza-citat. Læs hans essay her: 
https://virum-gym.dk/wp-content/uploads/2017/05/VictorMordhorst_essay2017.pdf 

 
• Oline, Stine og Rikke fra 2a fik en flot 2. plads ud af 15 hold ved drughunterdysten i kemi 

2017, hvor de fik stor ros for deres poster med titlen: ”OCD, OCD, OCD……”. 

 
• Anna Opstrup fra 3.b blev nummer 4 i finalen i ‘Unge Forskere’ med sit SRP projekt om 

‘Differentiering af hæmatopoietiske stamceller’. Anna vandt 5000kr og en tur til Oslo til 
den internationale konkurrence ‘Young scientists Norway’. 

 
-stort tillykke til dem alle! 

 
• Talentafslutning: Torsdag d. 10. maj havde vi en hyggelig fælles talentafslutning på tværs af 

klasser, hold og årgange som en markering af årets mange talentaktiviteter. DTU’s 
forrygende scienceshow sørgede for spænding, flotte farver og effekter, ild, røg og brag. 

 
-Lidt nyt om internationalisering på VG – både ude og hjemme 

 
• Med det stigende fokus på internationalisering både i og uden for uddannelsessektoren, 

har vi på VG sat dette i mere formelle rammer, da internationalisering både er en del af 
skolens værdigrundlag og et aktuelt indsatsområde. Kommunikation og samarbejde med 
folk fra andre lande og kulturer er en uundværlig del af vores almene dannelse, ikke kun 
når vi er uden for landets grænser, men også når vi er på hjemmebane.  

• Udover studierejserne i 2. og 3g, har vi i flere år samarbejdet med gymnasier i både 
Frankrig, Spanien, Kina og Tyskland om skoleudvekslinger i 2. fremmedsprog. Det er en 
berigelse for vores skole ikke kun sprogligt, men også menneskeligt, da det skærper 
elevernes ydmyghed og tolerance overfor det anderledes og minder os om, hvad det 
danske samfund og dansk kultur består af. Det er således vigtige kulturområder.  

• Som noget nyt, har vi fået lavet en Internship-aftale med den østrigske studerende Katrin  
Schwetz igennem EU’s udviklingsprogram, ERASMUS+. Katrin er ved at færdiguddanne sig i 
engelsk, psykologi og filosofi på Wien Universitet. Hun vil følge undervisning, og få 
mulighed for at afprøve og udveksle idéer og erfaringer inden for pædagogik og didaktik. 
Det er tanken, at Katrin er den første i rækken af udenlandske studerende og/eller 
undervisere, som på denne måde vil berige VG.  

• Derudover har vi indgået en aftale med vores franske udvekslingsskole, L’Immac, om at søge 
midler til et ERASMUS+ skolepartnerskab om fremtidens skole. Forhåbentlig bliver det 
starten på et bredere internationalt samarbejde.  

• VG har i samarbejde med gymnasiet, GUX Nuuk, i Grønland ansøgt Nordplus om tilskud til 
et udvekslingsprojekt om bæredygtighed. Hvis det lykkes at få godkendt projektet, vil det 
gå i gang i 2018.  

• Elever, der ønsker at søge ind på udenlandske universiteter efter gymnasiet kan kontakte 
VG’s International Study Counsellor, Bolette Lentz (BV), som yder hjælp til ansøgninger. Vi 
hjælper nu også elever med at søge legater og fonde og tage kontakt til udenlandske 
universiteter, som tilbyder sommerskoleophold. I november 2016 havde vi besøg af en 
delegation af 

 

https://virum-gym.dk/wp-content/uploads/2017/05/VictorMordhorst_essay2017.pdf


universiteter fra både Europa og USA, som tilbyder lignende ophold, blandt andet 
Wagner College NY. Henvendelse skal ske til international udviklingskoordinator, Hilde 
Blinkenberg (HB), hvis man ønsker at afsøge muligheden for et sådant ophold.  

• Endelig har vi startet et interessant samarbejde med den internationale miljøorganisation 
Wallacea, som tilbyder forsknings- og studieophold for skolegrupper i forskellige af 
verdens naturområder. Vi sender således 5 biologielever på en ekspedition til Honduras i 
sommeren 2018 sammen med biologilærer, Annegrete Rømer (AR). VG financierer ikke 
rejsen, men vejleder og hjælper med at søge legater og fonde. 

 
 
I uge 38 rejser alle 3g elever på AT7 fagtur for at forberede deres kommende eksamen i AT i 
foråret 2018. Fagturen er en prøveeksamen på den flerfaglige prøve, som alle 3g elever skal op til i 
maj/juni  
2018. Eleverne har valgt sig ind på forskellige rejser og skal i forbindelse med fagturen 
arbejde i projekter med to fag. Efter fagturen skal grupperne op til prøveeksamen. 
 
AT-7 FAGTUR UGE 38, 2017 
 

Rejsemål Lærere Fag 
   

Athen KB, MP, Ti Da, en, hi, ol 
   

Bardolino AK, RA (TS)1 Bi, bt, hi, id, ke 
   

Cypern AB, JL, NZ En, hi, sa, re 
   

Grønland AR, AS (BS) Bi, bt, en, id, na 
   

Hanoi Ga, Ho, TM Hi, bi, id, re, sa 
   

Malta JB, IB (MG) Bi, da, hi, id,ps 
   

Moskva, St. P. NB, RJ Da, eø, in, re,sa 
   

New York GL, Ja, TJ Da, en, ty, fi, sa 
   

Rom KK, MM Da, fy, id, ol, ps,sa 
   

San Francisco Sa, SR, TH Bi, bt, da,en, ke, ps 
   

Tenerife CA, NF, (PG) As, fy, hi,id,ke,ma 
    
 
 

 
1 Lærere i parentes er hjemmevejledere 

 



SIDSTE SKOLEDAG 
 
3g og 4.g’erne havde en festlig sidste skoledag mandag d. 15.maj. Aftenen startede med elevernes 
ankomst i klassevis forskellige farvede trøjer til den traditionelle folkedans i ydre gård, på præcis 
samme måde som da eleverne startede i 1.g. Derefter blev der serveret en sandwich og rektor 
Mette Kynemund holdt en tale. Eleverne hyggede sig til dejlige toner fra lærernes jazzband, og som 
aftenen gik, steg spændingen for endelig at udløses kl. 00.01, hvor teamkoordinatorerne kom og 
udleverede elevernes eksamensplaner. Allerede den følgende dag gik de første skriftlige eksamener 
i gang. I har i år haft 6840 prøver for alle tre årgange – tak til alle planlæggerne og lærerne! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidste skoledag med den traditionsbundne folkedans. 
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HILSEN FRA SIDSTE ÅRS LEGAT MODTAGER 
 
Rapport fra Mads-Emil Steen Jakobsen, modtager af VGVs legat i 2016. 

Det er med stor glæde, at jeg kan gøre status på mit uddannelsesforløb i 2016.  Mit projekt frem 

mod en autoriseret uddannelse som operasanger er godt på vej, og jeg føler mig i den grad på rette 

hylde. I marts 2016 blev jeg optaget på Musikalsk Grundkursus Frederiksberg (et statsfinansieret 

sang- og musikundervisningsforløb også kaldet MGK), hvor det har været dejligt at påbegynde 

stedets obligatoriske undervisning.   Det er lykkedes mig i 2016 – med flot hjælp fra blandt andre 

Virum Gymnasiums Venners Legater – at effektuere ca. to måneders ophold hos sangcoach Douglas 

Yates i Nürnberg og samtidig opretholde timer med en sangcoach i København, hvor Douglas Yates 

og min danske coach samarbejder tæt om min skoling. Både på skolen og i mit sangforløb har jeg 

mødt en fantastisk faglig støtte, opbakning og udvikling. I 2016 har jeg optrådt meget i MGK-

sammenhænge. På skolen udfordres vi konstant med interne koncerter hver 14. dag og har 

herudover afholdt offentlige koncerter med ensemblesang og operarepertoire. Det har været både 

lærerigt og berigende at være i tæt musikalsk samarbejde med medstuderende om musik, 

fortolkninger og scenebilleder med også at indøve frem til et niveau værd at fremføre for andre.  

Herudover har jeg modtaget invitationer som solist til privat-arrangerede dagligstuekoncerter for 

operavenner og -fagfolk. Senest er jeg kommet med i operettekompagniet ”Polyhymnia”, hvor jeg 

medvirker i dette års forestilling på Hofteatret. Det forgangne år har været et både spændende og 

hæsblæsende år fyldt med udfordringer og landvindinger, som forhåbentlig fortsætter langt ind i 

2017. Efter råd fra mine personlige lærerkræfter og skolens lærerstab fokuserer jeg nu primært på 

performancedelen af min videre uddannelse i faget og knokler på med at blive klar til diverse 

auditions allerede i år. Jeg brænder fortsat for mine daglige udfordringer med job, skole og 

sangudvikling. Jeg føler — og er i årets løb kun blevet bekræftet i —  at være på rette vej. 

Sangteknisk er jeg klar til auditions til en videre uddannelse, men jeg mangler fortsat lidt træning 

rent musikteoretisk og i mit bi-instrument klaver. Parallelt til mit job i et lægevikarbureau er det nu 

min plan at fortsætte MGK-kurset og min sideløbende sang-undervisning i København og Nürnberg. 

Jeg arbejder mig frem til optagelsesprøver på konservatorier i Danmark og resten af Europa efter råd 

fra skolens lærerstab og mine personlige lærerkræfter. Hver dag mødes jeg af nye udfordringer. 

Under mine efterhånden talrige studieophold i Tyskland har jeg gået til tyskundervisning, som jeg 

ellers havde nægtet at gøre, hvis nogen havde spurgt, mens jeg gik i gymnasiet. Jeg blev glad for 

sproget og kan nu begå mig i daglig tale på det. Udover at være behjælpeligt når jeg bestiller en kop 

kaffe på en café eller fører en samtale i med en  

Til VGV-Nyt April 2017  

medpassager i metroen, har det givet mig et værktøj, der er yderst brugbart, når jeg synger. Mange 

af de operaarier, jeg har lært indtil videre, er på tysk, og det er nemmere at leve sig ind i en rolle, 

hvis man forstår sproget. Det var også hyggeligt at møde andre udlændige til sprogkurserne, som jeg 

fik et netværk i Nürnberg.  Min kalender er fyldt fra morgen til aften med sangtimer, forberedelse til 

årets operette, arbejde på vikarlægebureauet og øvelse af min sang og klaverspil. Det er krævende, 

men jeg har blod på tanden.  

  

Med venlig hilsen, Mads-Emil Steen Jakobsen, student fra Virum Gymnasium sommeren 2013   

  



ÅRETS FØRSTE STUDENTER. 

 
I år var der 18 elever, der fik deres længe ventede hue samtidig efter at have været til eksamen i 
faget AT – almen studieforberedelse. Efter behørige kram og lykønskninger fra familien og lærerne, 
samledes alle 18 ved flagstangen, hvor de i samarbejde med rektor Mette Kynemund hejste flaget i 
det dejlige sommervejr. 
 

 
 

Hvordan er det så lige 18 studenter hejser flaget??? Det lykkedes fint! 
 

 
  



STUDENTERMIDDAGEN 
 
Traditionen tro fejrede vi alle de glade studenter onsdag den 21. juni, som var den sidste 
eksamensdag. Anders Horn holdt en underfundig tale og understregede vigtigheden af at være en 
rigtig VG´er.  Mette Kynemund holdt også en lille tale og ellers var der lagt op til hygge og festligt 
samvær med Søren Tiemroths liveband på scenen. Inden dansen blev studentersangen sunget, hvor 
alle team- og klasselederene havde forfattet et vers til klassen på ”I skoven skulle være gilde”. 
 

TRANSLOKATION 
 
Fredag d. 23.juni marcherede alle studenter ind i VG-hallen til tonerne af Københavnermarchen. Her 
sad de forventningsfulde forældre klar til at følge deres ”poder” under den allersidste højtidelighed i 
Gymnasiet. Eksamensbeviserne blev overrakt af klassens TKL, og selvfølgelig var der også håndtryk 
og lykønskning fra rektor. Der var tale af Rektor Mette Kynemund samt af eleven Frederik Müller, 
3f, fine musikalske indslag samt uddeling af en masse legater. Hele programmet kan ses her: 
https://virum-gym.dk/wp-content/uploads/2017/06/TRANSKOLATION-DEN-23.pdf 

 
Efter et par varme timer i hallen kunne de glade og lettede unge mennesker begive sig ud til de flot 
pyntede vogne (pyntet af 1g elever fra de ”tilsvarende” klasser), der ventede på Fuglsangvej. Herfra 
gik turen under jubelråb, musik og tuden i hornene mod de ventende forældre – TILLYKKE til alle!!! 
Her følger først rektor Mette Kynemunds tale og derefter talen fra Frederik Müller, 3f: 
https://virum-gym.dk/wp-content/uploads/2017/06/Translokationstale_2017MK.pdf 
 

 
 

Rektor Mette Kynemund holder talen til de 317 elever 
  

https://virum-gym.dk/wp-content/uploads/2017/06/TRANSKOLATION-DEN-23.pdf
https://virum-gym.dk/wp-content/uploads/2017/06/TRANSKOLATION-DEN-23.pdf
https://virum-gym.dk/wp-content/uploads/2017/06/Translokationstale_2017MK.pdf


Translokationstale 2017 på Virum Gymnasium 
 
Kære alle studenter. 
 
Jeg husker tydeligt, da jeg stod ude foran hovedindgangen for at tage imod jer. Fra I trådte ind ad 
døren til i dag er der gået 1095 dage eller 26.280 timer – nu er I her. Klar til nye og andre 
udfordringer. Der er masser af ting i jeres gymnasietid, jeg intet vil kunne sige om. Men der er også 
elementer, som jeg bilder mig ind, jeg har indsigt i. Det er det, som er med til at påvirke jeres 
nærmeste fortid – de sidste tre år, nutid og såmænd også jeres fremtid. 
 
Vi har her på VG gennem de sidste tre år gjort os umage for at give jer så meget som muligt med på 
vejen til jeres videre færd ud i verden. Det gælder naturligvis de klassisk faglige dyder, men også en 
bredere forståelse af hvad det vil sige at indgå i et fællesskab her på VG, at indgå i et demokrati, at 
være borger i Danmark eller på globalt plan. Det kræver forståelse, empati, dannelse, indsigt, udsyn, 
selvstændighed, refleksion og meget mere. 
 
Jeg kunne her tale om Platons genkendelige syn på ungdommen, tage fat i den altid relevante 
Danmarkshistorie – i foråret aktualiseret af DRs glimrende TV-serie, Luthers indflydelse på det 
danske skolesystem – her i 500-året for reformationen eller noget helt andet.  
 
Det er nemlig sådan at ungdom, uddannelse og dannelse er evigt relevante temaer. Jeg kunne vælge 
nogle lidt ældre synspunkter, men kravler i stedet lidt længere frem på tidsaksen, nemlig i første 
omgang til 1957, hvor Virum Statsskole for første gang modtog elever. Her i 60 året for VGs eksistens 
giver det anledning til overvejelser. Den korte version er, at I er langt flere med en studenterhue nu 
end den første årgang fra 1960, jeres forhold til lærerne er markant anderledes, I kommer meget 
mere omkring – i nærområdet og i verden, men oplevelsen af vigtigheden af fællesskabet og 
ungdommens særlige muligheder ligner ualmindelig meget det, jeres forgængere oplevede. 
Det med social ansvarlighed er på ingen måde nyt på VG. I 1960 vandt gymnasiet en 
skolekomediekonkurrence og præmien på 500 kr. blev skænket til flygtningehjælpen. I dag arbejder 
vi på VG med Danmarks Indsamling, Ung til Ung - fællesskabet mellem VG’ere og flygtninge, 
arrangementet Danmarks spiser sammen og lignende tiltag. I kan læse om hvordan de første 
studenter oplevede at gå i gymnasiet på hjemmesiden.  
 
Uddannelse og dannelse fylder meget i det politiske miljø, i medierne og der skrives mange bøger 
om disse to emner. I har haft lejlighed til at blande jer i debatten i løbet af de sidste par år – og I har 
også dygtigt planlagt debatter her på VG.  En af dem, som har gjort sig eksternt bemærket i 
diskussionen er rektor på Professionshøjskolen Metropol, Stefan Hermann. Han siger bl.a. i den lille 
bog ”Hvor står kampen om dannelsen?” at ”dannelse handler om at overskride sig selv, at blive sig 
selv, at blive sig selv ved at blive en anden – uden at fortabe sig selv”. I har alle læst folkeviser i 
dansk og ved også fra undervisningen i bl.a. old, at man må ud, før man kan finde hjem – hjem-ude-
hjem-allegorien. I har helt sikkert ind imellem undret jer over det materiale og de emner, I har 
arbejdet med i de forskellige fag. Men bl.a. gennem fordybelse, undren, refleksion, vedholdenhed, 
fælles samtaler, gentagne øvelser, selvdisciplin og kreativitet har I fået forståelsen – og er kommet 
’hjem’. Det har krævet at mobilen er blevet ignoreret og Facebook slået fra. Jeg håber, I 
fremadrettet vil holde fast i disse dyder i alle livets kontekster. Det være sig uddannelse, arbejdsliv 
og privatliv. Her adskilt, men ofte er der jo en sammensmeltning, som også hører med til dannelsen. 
 
Vi har især gennem den daglige undervisning forsøgt at give jer denne dannelse, men naturligvis 
også gennem ekskursioner, studieture og besøg her på VG. I har bl.a. hørt og haft dialoger med 
Connie Hedegaard, Andreas Mogensen, Rufus Gifford, Thure Lindhart, Bisse m.fl. De har alle givet 
udtryk for særdeles relevante spørgsmål og kritiske kommentarer fra jer. Det kan jeg godt genkende. 



Jeg oplever, at I kan arbejde selvstændigt og sammen, at I er sagtens kan stille jer op i en stor 
forsamling, og er gode til at formidle komplicerede budskaber. Gennem jeres gymnasietid har I 
skulle planlægge projekter og den tilhørende proces, lært at evaluere og forholde jer kritisk til det I 
er nået frem til. SRP’en er selvfølgelig et eksempel på dette, men det er AT også. I er ikke blevet 
trænet i reproduktioner, men i at tænke selvstændigt, i at indgå i dialog med hinanden, lærerne og 
forskere. 
 
Mange af jer har vist jeres kompetencer på forskellig vis. Jeg vil give jer et par eksempler. Det ene er 
Victor Mordhorst. Han har nemlig vundet sølv i en international filosofikonkurrence, hvor han skrev 
– på engelsk - om borgerens forhold til suverænen på baggrund af et citat af Spinoza. I sin besvarelse 
anvender Victor naturligvis sin viden fra filosofiundervisningen, men også den viden han har opnået i 
andre fag, udenfor fagene, gennem den før omtalte, selvoverskridelse – og bl.a. derfor er det en god 
besvarelse og et eksempel på det I har lært, mens I har gået på VG. Besvarelsen ligger på VGs 
hjemmeside, hvor I kan læse den. Et andet eksempel er vores 18 matematiktrænere, som alle har 
overskredet deres ’selv’ i undervisningen og vejledningen af en stor gruppe 1.g’ere ved at hjælpe 
dem på vej. Det samme gør sig gældende for alle VGs sprogambassadører, som har været ude på 
forskellige folkeskoler med små undervisningsforløb. Der er altså mange måder at tilegne sig - og 
vise sin - dannelse på. 
 
Lad mig tage jer med uden for Danmarks grænser: der er i øjeblikket en politisk tendens til at ville 
alting selv: Trump vil bygge mure på grænsen mod syd, han vil ikke deltage i fællesskabet i kampen 
om et bedre og mere bæredygtigt miljø, NATO-fællesskabet får også et hak i tuden – USA kan selv. 
For nylig har vi været vidne til et Brexit, så briterne vil altså også selv – og ikke sammen med det 
øvrige Europa. Bare ikke helt så meget som May troede. Det betyder måske af skotterne ønsker et 
nyt valg om selvstændighed – for at kunne indgå i et andet fællesskab? Det vil tiden vise. Macron og 
Merkel trækker tydeligt i en anden retning og peger på at fællesskabet kan give os værdi og lette 
arbejdet. Fx i forhold til flygtningeproblematikken eller verdens udfordringer med miljøet. Macron 
har bl.a. som svar til Trump udtalt følgende: ”Make our planet great again”. Denne verden i en mulig 
opløsning, skal I kunne forholde jer til og tage ansvar for. 
 
I en lidt anden kontekst kredser man også om fællesskabet eller det at kunne selv, nemlig i SKAM. 
Der er sørme mange genkendelige problemstillinger og dilemmaer fra den norske ungdom til den 
danske. Noget af det jeg genkender er naturligvis den dårlige samvittighed, oplevelsen af ikke at slå 
til, ikke at høre rigtigt til – skammen, men endnu stærkere står stoltheden, personligheden og ikke 
mindst fællesskabet. Igen og igen hjælper de unge hinanden, de støtter, de samler op. De er der. På 
hver sin måde. I et af afsnittene vågner Noora op med mega-tømmermænd og manglende 
hukommelse efter en fest, hvor hun forsøger at glemme William. I sin skam isolerer hun sig, og har 
svært ved at tage mod hjælp. Vilde får dog mulighed for at blive lukket ind. Tidligere har de to delt 
erfaringer om spiseforstyrrelser, så da Vilde siger til Noora at hun trænger til kartofler, er der både 
en henvisning til hvordan Noora tidligere har hjulpet Vilde, men også til at Noora – som os alle – 
trænger til at være sammen med andre mennesker. Dette siger Noora nemlig til William tidligere: 
mennesker trænger til mennesker. Det lever de op til i SKAM. De får fællesskabet til at fungere, men 
det kræver at den enkelte overskrider sig selv ved at tage ansvar for den anden samtidigt med at 
holde fast i egen personlighed. Det er en svær øvelse, men det vi alle skal kunne håndtere. – Det kan 
I også her på VG. I er stolte af fællesskabet, af Viden og Glæde. Det skal I tage med jer ud herfra. I 
Danmark og i verden. 
 
Det var lidt om fortiden og nutiden, men der er jo også en fremtid, som venter på jer.  
 
Det er altid svært at spå om fremtiden. Ikke desto mindre er der tydelige tendenser i retning af, at vi 
formentlig fremadrettet skal leve sammen med robotter. Lige nu kører Olli rundt ude på DTU. Det er 



en lille selvkørende bus, som bl.a. er med til at give os mere information om hvad der skal til for at 
have selvkørende biler i Danmark – uden at det går ud over sikkerheden. Jeres køleskabe vil 
formentlig sende indkøbslister til forretningerne, som automatisk leverer jeres varer, jeres boliger vil 
være mere energirigtige ved selv at kunne justere på varme og vand, adskillige arbejdspladser vi 
kender i dag, vil forsvinde – og i stedet vil der komme andre. Fx vil det være robotter, som laver 
burgere hos McDonald og sushi på sushirestauranterne, når vi ringer til forsikringsselskabet taler vi 
med en robot, små operationer foretages af dygtige robotter og i sidste uge fortalte læger om 
robotten Watson, som skal hjælpe lægerne på vej med sin kunststige intelligens. En lille investering 
på 30 mio. til gavn for Københavnerne. Serviceydelser kan findes i diverse apps. I kender alle Siri, 
men Amazon Echo har udviklet en endnu bedre version, Alexa, hvor algoritmerne er mere 
avancerede. 
 
Miljøbevidstheden vil fortsat være i højsædet – af gode grunde. Bæredygtighed er stadig et issue. 
Lokalt og globalt. Rummet udforskes. Ressourcespørgsmålet er ikke blevet mindre, men larver og 
insekter har allerede suppleret de røde bøffer og afhjulpet manglen på mad. 
Avisen, som vi kender den i dag, er suppleret med adskillige digitale informationskilder. Alle deltager 
på forskelligt niveau til at informere og skabe nyhederne. The Guardian har allerede flere gange haft 
versioner af avisen med virtual reality. Ligesom i Pokomon-spillet vil vi kunne visualisere nyhederne 
på en helt anden måde. 
 
Hvis I er på vej mod en kandidatuddannelse, har regeringen lige fremsat forslag om at selve 
kandidaten skal foregå parallelt med at I arbejder. Bl.a. fordi der vil være mangel på arbejdskraft. 
Generelt vil I formentlig opleve at skifte job og retning mange flere gange end jeres forældre. Det 
fleksible arbejdsliv, hvor I skal holde fast i jer selv, når I lærer, aflærer og lærer nyt igen. I skal kunne 
finde meningen i en stadig mere kompleks verden, samt kunne forstå denne kompleksitet og 
forklare det på en simpel måde til andre. Sharing is caring – og ikke kun på twitter, FaceBook, 
Snapshat, Instagram og youtube, men sandelig også i virkeligheden. Venskaber – og ikke mindst 
fællesskaber - får ikke en mindre betydning med tiden. I kommer til at sam-skabe jeres arbejdsliv. 
Det er sørme svært at gisne om hvad der sker, men et er sikkert: I får brug for jeres evne til at 
forholde jer kritisk til jeres omverden, til at fordybe jer, anvende jeres kreativitet, jeres refleksion, 
sætte jer i den andens sted og passe på fællesskabet. 
 
Jeg vil her til sidst opfordre jer til ikke at leve i fortiden eller i fremtiden, men være til stede i nuet. 
Piet Hein har sagt det på denne underfundige måde: 
 
Om at leve i nuet 
At leve i nuet er livets teknik – 
og alle folk gør deres bedste, 
men halvdelen vælger det nu, som gik, 
og halvdelen vælger det næste. 
  
Og det forrige nu og det kommende nu 
bliver aldrig i livet præsente, 
og alle folks levetid går sågu 
med bare at mindes og vente. 
  
For det nu, som er gået, er altid forbi, 
og det næste bliver aldrig det rette. 
Næ, sørg for, at nuet, du lever i, 
éngang for altid er dette. 
 



Egentlig kan det hele kortes ned til at uddannelse og dannelse forandrer livet, og det forandrer til 
livet… i nuet med refleksion over fortid, nutid og fremtid. 
Tak for tiden med jer de sidste tre år og i dag. Held og lykke med jeres fremtid. 
 
Hermed dimitterer jeg jer som studenter årgang 2017 fra Virum Gymnasium.  
 
Tillykke. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Frederik Samuel Müller holder elevtalen 
 

Studentertale ved translokationen 

Nu står vi her, det er det her øjeblik, som vi alle - i hvert fald jeg - har ventet 3 år på. Jeg husker 
stadig tydeligt, hvordan jeg i Dyrehaven i 1.g rendte rundt og sagde til folk fra klassen, hvor meget 
jeg glædede mig til at køre vogn i 3.g. Kort forinden havde min søster selv afsluttet 3.g på VG, og jeg 
havde kørt med i studentervognen nogle stop. Det var en følelse af fuldstændig frihed, som jeg ikke 
kunne slippe og vente på at opleve selv igen. Selvom det bare var et par stop, så var det en lykkerus 
uden sammenligning – En lykkerus, som i dag bliver vores. Kulminationen på 3 års fagligt hårdt slid, 
eksaminer og forventninger. Aldrig før har vi oplevet den samme frihed, som vi kommer til at opleve 
i dag – Og det har vi sku også fortjent efter min mening.  
 
I den seneste periode har karakterer og eksaminer nok fyldt meget for de flestes vedkommende, 
men jeg synes det er vigtigt at huske på alt det andet vi har lært – Det ikke faglige. Vi er vokset op i 
en tid, hvor der er meget fokus på præstation, omstillingsparathed og høje karakterer. Men jeg 
synes det er vigtigt at slå et slag for vores værdi som mennesker, der aktivt kan tage stilling til det 
samfund vi lever i. At vi som mennesker ikke bliver reduceret til et middel til at skabe vækst eller 
fremgang i det danske samfund, men at den enkelte har en værdi i sig selv. Unge som os bliver i dag 
målt og vejet på langt flere områder end nogen anden generation før os. Det er derfor centralt 
stadig at huske, at vi som mennesker ikke kan vurderes ud fra et karaktersystem, og at de 
karakterer, vi får ikke afspejler den værdi, vi har som mennesker. Man er nemlig ikke nødvendigvis 
hverken et klogt eller et godt menneske bare fordi man fik 12, og man er bestemt heller ikke dumt 
eller mindre værdigt menneske, fordi man fik -3. Alene det, at vi har gennemført gymnasiet gør, at vi 
alle er sikret et minimum af 50% af alle uddannelser i hele Danmark. Det er med karaktersystemet 
og menneskers værdi, som en klog man engang sagde: ”Alle er genier, men hvis du dømmer en fisk 
ud fra dens evne til at klatre i træer, vil den i hele sit liv tro, at den er dum”.  
 
Men et karaktergennemsnit er ikke det eneste, som jeg i dag forlader VG med i hånden. Nej jeg selv 
forlader nemlig også VG med et netværk af sociale forbindelser, som har været med til at præge den 



person, som jeg er i dag gennem mine 3 år på VG. Personligt har jeg igennem min gymnasietid fået 
venner, der ikke har kunnet måle sig med noget andet samt oplevelser sammen med disse 
mennesker, som jeg aldrig vil glemme. Mennesker, som har været der for mig, når det gik godt og 
når det gik ad helvede til. Mennesker, som har gjort, at jeg i dag kan stå her med oprejst pande, som 
åben homoseksuel. Mennesker, som jeg håber, at jeg for alt i verden kommer til at se i fremtiden. Vi 
har været på studieture sammen af flere omgange, vi har festet sammen og sidst men ikke mindst, 
så har vi de sidste 3 år brugt ca. 7 timer om dagen sammen, hver skoledag i 3 år – Nu har jeg godt 
nok ikke Mat A, men med lidt hovedregning kommer jeg frem til, at det med 200 skoledage om året, 
ca. bliver det 4.200 timer, som vi igennem 3 år har tilbragt sammen – og det er uden al den tid, vi har 
brugt sammen efter skole! Så uanset om folk vil se det i øjnene eller ej, så er det sociale bare en 
fuldstændig essentiel del af vores liv specielt i gymnasiet. Og jeg tror de færreste havde klaret 
gymnasiet uden de venner, de har fået her. For gymnasiet har ikke kun været lutter lagkage, selvom 
det måske er det billede mange i dag forsøger at tegne af de unge, som jo ikke laver andet end at 
feste og drikke 24/7. Jeg tror, at de fleste også har oplevet det, som en tid med store udfordringer 
grundet den massive udvikling vi undergår samt det store forventningspres fra omverden og ikke 
mindst os selv. Det er også derfor, at jeg er så glad for, at vi er der for hinanden og støtter hinanden 
hele vejen. De sociale egenskaber, som vi har tilegnet os gennem vores tid på VG, er også vigtige, når 
vi kommer videre ud i livet på arbejdspladsen, i andre relationer såvel som i familien, da man ikke 
kan undgå at omgås med andre mennesker resten af livet. Så når vi i dag skal ud og fejre, at vi er 
blevet færdige, så synes jeg, at vi alle skal tage en skål, for alle de venskaber, som vi har opbygget i 
den her tid.  
Udover de mange nye bekendtskaber, som vi har fået os i vores gymnasietid, så tror jeg også, at de 
fleste har fået sig en bedre ven i sig selv. Vi har alle sammen udviklet os helt enormt meget, og det 
tror jeg også er vigtigt at huske på. Selvom vi måske ikke alle sammen kan blive læger eller 
advokater, så tror jeg, at vi alle har gjort det spejlbillede af os selv, der hedder ”Hvem er jeg?” bare 
en lille smule klare. Det vigtigste vi kan lære, er at lære at kende os selv og stå ved den person – Og 
det er noget, som gymnasiet i hvert fald har hjulpet mig til. Gymnasiet har for mange – tror jeg – 
også været en mulighed for at starte forfra, selvom mange måske kendte folk fra tidligere 
folkeskoler. Gymnasiet var tiden, hvor man kunne finde sig selv på ny. Nogle vil måske sige, at vi alle 
sammen ligner den samme stereotype Nordsjællandske student i dag, men når man bevæger sig 
dybere ned, så er vi alle vidt forskellige, og det er vigtigt, at vi giver plads til den forskellighed. Vi skal 
nemlig ikke alle sammen være ens, for så bliver det sku kedeligt at være her. Vi har brug for 
hinandens forskellige styrker og svagheder til sammen at opnå et bedre resultat. Når jeg ser tilbage, 
så er de tætteste venner, som jeg har i dag, nogle af dem jeg mindst havde forventet at blive venner 
med, da jeg mødte min klasse første skoledag. Så jeg håber, at vi i samme grad, som vi har gjort her 
på VG, i vores videre liv kommer til at hylde den mangfoldighed, som præger vores verden i dag. 
Specielt når vi lever i en tid, hvor ekstreme grupperinger: politiske såvel som religiøse forsøger at 
splitte os ad ved hjælp af de mest modbydelige metoder med henvisning til vores forskellighed.  
 
Man kan på mange måder sige, at gymnasiet har været prøvelsernes 3 år både fagligt, socialt, men i 
høj grad også personligt.  
 
Viden og glæde er VG’s motto. Gymnasiet handler dog ikke efter min mening så meget om selve den 
viden vi opnår, for viden kommer og går, hvis man ikke holder det ved lige. Gymnasiet handler ikke 
om at opnå viden, det handler om dannelse. Det handler om, at vi skal kunne forholde os til den 
verden vi lever i nuanceret og ikke blot i sort-hvid, selvom mange mennesker ønsker at se verden 
sådan. Vi lever nemlig i en tid og i en verden, som er fuld af informationer, men hvor der er 
information er der også misinformation. Noget af det vigtigste, som jeg tror vi har lært her, er, at vi 
skal være kritiske og ikke bare blindt acceptere den virkelighed, som nogle vælger at fremstille. Som 
en meget vis lærer en gang sagde til min klasse og mig i det allerførste modul vi havde på VG: 
Dannelse er det, som er tilbage, når vi har glemt alt det vi har lært.  



Efter vi har overstået vores studentertid bliver vi højst sandsynlig spredt for alle vinde. Nogle læser 
videre, andre tager på højskole og andre tjener penge og tager ud og rejser. Vi er sikkert mange som 
skal holde ”fjumreår” som nogle ønsker at kalde det, men jeg tror det kan være vigtigt at samle 
kræfterne og have tid til at tænke over sine fremtidige valg af studie eller det der ligner. Mange af os 
har ca. Brugt 13 år eller mere i uddannelsessystemet, og det kan være en god ide at stoppe op og 
tænke sig om inden man kaster sig hovedkulds ud i et nyt studieprojekt. Vi har brug for at opleve 
verden, inden vi selv skal være med til at forme den i fremtiden 
 
Jeg kan ikke undgå at blive ramt af en form for ambivalens over min afsked med VG. På den ene side 
tror jeg, at vi var mange, der helt klart var færdige med det faglige, men jeg tror ikke, at det bliver 
uden tårer, at jeg forlader det sociale. Selvom vi alle med garanti vil få nye bekendtskaber i løbet af 
vores videre liv, så er sammenholdet, som man opbygger i en klasse og med sine venner i løbet af de 
sidste 3 år, næppe noget man i samme grad finder senere i livet. Et fællesskab på mere end 300 
elever på den her årgang er ikke lige noget, der hænger på træerne over det hele.  
Nu har vi bevæget os mod vejs ende både i talen, men også i gymnasiet. Kapitlet i den bog, der 
hedder gymnasiet slutter i dag. Selvom afskeden også bliver vemodig, så vil vi alle med stor glæde 
om ikke så forfærdeligt længe fejrer de 3 fantastiske år, som vi har haft på VG. Savnet opstår nok 
først, når festen er ovre, men så må glæden ved de mange minder med de mest fantastiske 
mennesker forhåbentligt overskinne sorgen. 
Frederik Müller 
 

ÅRETS LEGATMODTAGERE 
 
Inge Mogensen Legat 
Benedicte Sejr Schlichtkrull, 3A 
Magnus Nymann Hornhaver Nymann, 3A 
Nanna Marie Tørring Koefoed, 3B 
 
Danske Bank 
Victor Mordhorst, 3F  
 
Gyldendals Humanioralegat 
Ida Marie Jerl Blinkenberg, 3H  
 
Intet fravær 
Josephine Eilert Bjørkholm, 3M  
 
Kunst/design 
Inas Khahil Houji, 3A  
 
Raymond Larssons Humørlegat 
Freja Strikkertsen Jensen, 3h 

 
VG legater 
Anna Bindel, 3B 
Nicolaj Bloch Markussen, 3C 
Ida Mathiasen, 3J  
Andrea Dich Jensen, 3U  
Daniel D. Raaschou og Lars Martin Kjær, 3D  
Laura Kristiane Maglehøj Hansen, 3E  
Ida Nicoline Pedersen, 3M 
Laurits Sebastian Dahl, 3M 
Katrine Olund Djurhuus, 3K  
Marie Buchholt Jessen, 3S 
Emma Braustein Poulsen, 4T 
 
VGV 
Simon Transbøl, 3U  
Gustav Dael-Julner, 3E  

 
 
  



ÅRETS STUDENTER 2017 FRA VIRUM GYMNASIUM 
 
3a 01 Amanda Mølgaard Sommer 
3a 02 Andreas Lyndrup Jensen 
3a 03 Anna Elisabeth Winsløw 
3a 04 Anna Elvira Stürup Mikkelsen 
3a 05 Aske Peter Banke 
3a 06 Benedicte Sejr Schlichtkrull 
3a 07 Camilla Hirschsprung Van Elzelingen 
3a 08 Caroline Ragnholm Juhl 
3a 09 David Falbe-Hansen 
3a 10 Frederik Lykke Ullstad 

3a 11 Gregers Ehmsen Berth 
3a 12 Gustav Buchhorn Beurling 
3a 13 Gustav Skou Lindstad 
3a 14 Inas Jehad Khalil Houji 
3a 15 Jakob Søe Lillelund 
3a 16 Jan Gottlieb Fjeldhagen 
3a 17 Magnus Hamann Poulsen 
3a 18 Magnus Hornhaver Nymann 
3a 19 Mathias Søndergaard 
3a 20 Mikkel Broholm Christophersen 
3a 21 Mikkel Willén 
3a 22 Nikoline Bay Toft 

3a 23 Per Mengel 
3a 24 Peter Emil Carstensen 
3a 25 Phillip Warhøi-Rasmussen 
3a 26 Rasmus Johansen Rieneck 

  
3b 01 Alexander Kristian Udsen Jacobsen 
3b 02 Amalie Kjær Andresen 
3b 03 Amanda Juul Howarth 
3b 04 Anna Opstrup Bindel 
3b 05 Barbara Bille Tagmose 
3b 06 Elisa Marie Martiny 
3b 07 Emil Peter Hansen 

3b 08 Helena Moll Bown 
3b 09 Helene Holmark Møller 
3b 10 Joachim Jeberg 
3b 11 Kasper Amund Henriksen 
3b 13 Malthe Friis Schmidt 
3b 14 Mathias Botoft Hansen 
3b 15 Nanna Marie Tørring Koefoed 
3b 16 Nicolai Luis Christiansen 
3b 17 Oliver Julius Abildtrup 
3b 18 Peter Billestrup 
3b 19 Polina Sergeevna Ziboreva 
3b 21 Sebastian Kinnberg Nielsen 

  

3c 01 Alberte Gertz Pedersen 
3c 02 Amanda Mærsk 
3c 03 Anders Skyum Jensen 
3c 04 Asger Gotholdt Jacobsen 
3c 05 Bastian K. Bak 
3c 06 Carl Emil Riising Nielsen 
3c 07 Christina Tøttrup 
3c 08 Daniel Hother Førde Pott 
3c 09 Emma Christensen 
3c 10 Jacqueline Omoyeme Thestrup 

3c 11 Jens Ferlov Kann 
3c 12 Johan Frugaard Poll 
3c 13 Julia Adelsten Olsen 
3c 14 Karoline Rasmussen 
3c 15 Kristian Kruse 
3c 16 Marcus Gøtz Hellfritzsch 
3c 17 Mark Bindesbøll 
3c 18 Nicolaj Bloch Markussen 
3c 19 Rosa Bolm 

  
3d 01 Alexander Nicolai Steen Thomsen 
3d 02 Andreas Dyrup Stycke 

3d 03 Asger Dalgas Elting 
3d 04 Daniel Divargue Raaschou 
3d 05 Esben Tore Lind Haamann 
3d 06 Joachim Bjørn Bograd 
3d 07 Jonas Fiedler Frederiksen 

3d 08 Lars Martin Kjær 
3d 09 Lucas Bojer 
3d 10 Mads Dybdahl Hjulgaard 
3d 11 Marius Valdemar Mouritzen 
3d 12 Mattias Nørgaard Matsushita 
3d 13 Niclas Gärtner Juul 
3d 14 Oliver Damgaard-Olesen 

3d 15 Oscar Thode Christoffersen 
3d 16 Peter Valdemar Rasmussen 
3d 17 Philip Christian Schack 
3d 18 Rasmus Lund Knudsen 
3d 19 Sebastian Schultz Pinstrup 
3d 20 Simon Haargaard 
3d 21 Theis Brinch Mørch 
3d 22 Thomas Asboe Lassen 
3d 23 Valdemar Søndergård Schiller 

  
3e 01 Amos Robin Smitt Gil 
3e 02 Andreas Rosling Andersen 

3e 03 Anna Kathrine Deding Nielsen 



3e 04 Anna Storm Jørgensen 

3e 05 Astrid Blix Mogensen 
3e 06 Benjamin Søndberg 
3e 07 Christian Gärtner Hansen 
3e 08 Christian Toftum 
3e 09 Dag Bjerre Andersen 
3e 10 Emil Dybkjær-Knudsen 
3e 11 Emily L. Krasuski 
3e 12 Gustav Dahl Juelner 
3e 13 Gustav Schrøder Lassen 
3e 14 Helena Guldbrandsen 
3e 15 Ida Marie Krogh Jensen 

3e 16 Jakob Lützhøft 
3e 17 Joachim Valdemar Skousen 
3e 18 Johan Borum Jacobsen 
3e 19 Johan Lindbjerg Skovbæk 
3e 20 Julie Anna Friis Skovsen 
3e 21 Julius Søndergård Schiller 
3e 22 Katrine Saaby Nielsen 
3e 23 Kia Shuyu Abildgaard 
3e 24 Laura Kristiane Maglehøj Hansen 
3e 25 Lukas Breindahl 
3e 26 Mikkel Aarup Nielsen 
3e 27 Rebecca Oline Busk Løssl 

3e 28 Siw Steenstrup Henrichsen 

  
3f 01 Amanda Gleerup Lassen 
3f 02 Astrid Emilie Bagge-Kjær 
3f 03 Astrid Marie Ruskjær 
3f 04 Camilla Lykke Slein Christiansen 
3f 05 Caroline Kjær Bardrum 
3f 06 Christian Nordgaard-Lassen 
3f 07 Frederik Samuel Müller 
3f 08 Frederik Vindal Andersson 
3f 09 Helena Helle Hansen 
3f 10 Hugo Alex Petersen 

3f 11 Jonas Bork Nørgaard 
3f 12 Julius Benjamin Osmundsen 
3f 13 Karl Magnus Søeberg Hovmand 
3f 14 Klara Marie Nomanni Vinnersted 
3f 15 Linette Klespe Nielsen 
3f 16 Magnus Tobias Wall 
3f 17 Magnus Von Dreiager 
3f 18 Malene Langermann-Nielsen 
3f 19 Max Emil Kielgast 
3f 20 Milan Khabat Ahmad 
3f 21 Nicolai Tosti Madsen 
3f 22 Oliver Hartmann Eskildsen 

3f 23 Olivia Rosenqvist 
3f 24 Pernille Brünnich Knudsen 

3f 25 Philip Heller Sørensen 

3f 26 Rasmus Bucholdtz Nørgaard 
3f 27 Rasmus Tang Pinnerup 
3f 29 Sara Werge Larsen 
3f 30 Victor Mordhorst 

  
3h 01 Agnete Berring-Uldum 
3h 02 Anna Maria Nielsen 
3h 03 Carl Floris Halberg 
3h 04 Carl Strauss Rasmussen 
3h 05 Clara Fuglsang Søgaard 
3h 06 Derk Matthé Hefting 

3h 07 Frederik Nielsen 
3h 08 Frederik Peter Berg 
3h 09 Frederik Rosenvinge Skov 
3h 10 Freja Strikkertsen Jensen 
3h 11 Ida Marie Jerl Blinkenberg 
3h 12 Isabella Whitton 
3h 13 Jeppe Lynggaard Als 
3h 14 Juliane Vinkel Sørensen 
3h 15 Karla Alajdi Neitzel 
3h 16 Katrine Munk Binder Jensen 
3h 17 Kristina Graessler 
3h 19 Mads Ærenlund Andersen 

3h 20 Magnus Vincent Honoré 
3h 21 Mathias Ringheim 
3h 22 Oliver Erik Lyager Poulsen 
3h 23 Rasmus Toftelund Madsen 
3h 24 Sahand Akbarpour 
3h 25 Sarah Martine Lindevig Kjøge 
3h 26 Sebastian Jon Sonberg 
3h 27 Simon Mærsk 
3h 28 Thilde Hurup Henriksen 
3h 29 Vitus Ulrik Mûller 
3h 30 William Guise Wismann 

  
3j 01 Alberte Gils 
3j 02 Anders Grønnebæk Frøslev 
3j 03 Caroline Amalie Ørum-Hansen 
3j 04 Caroline Schaeffer Storm-Larsen 
3j 05 Caroline Sofie Nies Eriksen 
3j 06 Cecilie Damgaard Christensen 
3j 07 Céline Gaillard Bonde 
3j 08 Christoffer Matthias Lenhard 
3j 09 Dana Imone Tonndorff 
3j 10 Gustav Reistrup Landgreen-Petersen 
3j 11 Gustav Røddik 
3j 12 Gustav Søndergaard Bilecka 

3j 13 Hannah Dahl Skaaning 
3j 14 Ida Hollstein Svensson 



3j 15 Ida Mathiasen 

3j 16 Jonathan Finck-Jarsskov 
3j 17 Julie Meinertz 
3j 18 Karoline Heen Svenningsen 
3j 19 Lara Emilie Havsteen Halken 
3j 20 Louis Leopold Bonnin 
3j 21 Marcus Stuhaug Backmann 
3j 22 Mathias He-Gjerløff 
3j 23 Nicolai Mygind Herbert 
3j 25 Pernille Dyrlund Ammentorp 
3j 26 Robert Cecilius Løbner-Olesen 
3j 27 Rosa Fuglsang Søgaard 

3j 28 Valdemar Munch-Andersen 
3j 29 Victoria Felthaus Winckler 
3j 30 Viktor Svenning Kristensen 

  
3k 01 Anton Virtus Bang 
3k 02 Celine Marie Maisted 
3k 03 Clara Sofie Lindgreen 
3k 04 Emil Gammeltoft 
3k 05 Emil Soll Hansen 
3k 06 Emma Trøjborg Møller 
3k 07 Frederik B. Evers 
3k 08 Hannah Andersen 

3k 09 Helene Christine Bønnelykke Larsen 
3k 10 Ida Marie Kofoed 
3k 11 Irmelin Vang Sønderhousen 
3k 12 Katrine Olund Djurhuus 
3k 13 Lasse Funch Juel Rasmussen 
3k 15 Laura Caroline Kruse 
3k 16 Laura Enemark Skyum 
3k 17 Magnus Stenum Mahler 
3k 18 Mathilde S. Bruun-Ægidius 
3k 19 Mathilde Steno Lykke 
3k 20 Mikkel Gottlieb Nielsen 
3k 22 Nicolai Gregersen 

3k 23 Nicoline Nieves Lopez 
3k 24 Rebecca Pauline Dall Brandt 
3k 25 Signe Helligsøe Haahr 
3k 26 Sofie Futtrup Skjøde 
3k 27 Sofie Mathilde Meyer Larsen 

  
3m 01 Albert Danig Secher 
3m 02 Alexander Blankholm 
3m 03 Andreas Madsen 
3m 04 Asger Krabbe 
3m 05 Auguste Zhu Dreyer-Jensen 
3m 06 Carl Philip Lensvold 

3m 07 Caroline Eilert Bjørkholm 
3m 08 Caroline Emilie Bonne 

3m 09 Frida Jensen 

3m 10 Friederike Eva Schauerte 
3m 11 Ida Nicoline Pedersen 
3m 12 Joachim Wagner 
3m 13 Jonathan Højring 
3m 14 Josephine Eilert Bjørkholm 
3m 15 Laura Larsen 
3m 16 Laurits Sebastian Dahl 
3m 17 Nicolaj Benfeldt Tarp Hansen 
3m 18 Oliver Grinder 
3m 19 Sofie Heesche Vognsen 
3m 20 Sophia Guidari Iversen 

3m 21 Theodor Bøje Ritzau 
3m 22 Ulrik Windfeldt-Schmidt 

  
3s 01 Albert Cort Banke 
3s 02 Alexander Pind 
3s 03 Anders Horn Uebel 
3s 04 Andreas Vedelspang Jørgensen 
3s 05 Carl Peter Thrane 
3s 06 Christa Guldhammer Wolff 
3s 07 Christine Nørrind Lando 
3s 08 Christoffer Tofteng 
3s 09 Emilie Kongsgaard Bertelsen 

3s 10 Emilie Stenmann Nielsen 
3s 11 Emma Thorup Bech 
3s 12 Frederikke Gjerrild 
3s 13 Frederikke Holm Iversen 
3s 14 Jakob Pronk Mollerup 
3s 15 Johannes Munkedal Tange 
3s 16 Josefine Gottlieb 
3s 18 Julie Oline á Porta 
3s 19 Julie Skjøt Kongsbak 
3s 21 Linnea Ling Jahn 
3s 22 Lukas Illum Risted 
3s 23 Marie Buchholt Jessen 

3s 24 Muslim Timurovich Zaurbekov 
3s 25 Nikolai Nørgaard-Poulsen 
3s 26 Oscar Thalund-Jørgensen 
3s 27 Sebastian Poulsen 
3s 28 Thomas Dean Berner-Hansen 
3s 29 Vera Claudius Welinder 
3s 30 Vibe Toftum 
3s 31 Victor Friis Schmidt 

  
3u 02 Andrea Clara Dich Jensen 
3u 03 Asbjørn Jepsen 
3u 04 Cassandra Moeliker-Twigg 

3u 05 Christoffer Lennings 
3u 06 Emilie Faarup Handberg 



3u 07 Emilie Kjærgaard Hauge 

3u 08 Helena Hjorth 
3u 09 Ida Marie Henningsen 
3u 10 Ida With 
3u 11 Jacob Jonathan Niemann Clancy 
3u 12 Jeppe Baltser Mathiasen 
3u 13 Jesper Møller 
3u 14 Johan Corfitz Hede 
3u 15 Jonas Noer Petersen 
3u 16 Josefine Tonndorff 
3u 17 Mads Högborg 
3u 18 Mads Severinsen 

3u 20 Mathias Gregersen 
3u 21 Mathias Rasmus Brinch 
3u 22 Oline Melinda Andersen 
3u 23 Oline Yougui Wolff-Sneedorff 
3u 24 Peter Philip Zandbergen Jakobsen 
3u 25 Rasmus Boas 
3u 26 Signe Lund Hovgesen 
3u 27 Simon Markvardt Transbøl 
3u 28 Simone Højgaard Kjeldsen 
3u 29 Stine Sørensen 
3u 30 Taja Meyer Baunsgaard 
3u 31 Tobias Christian Terney 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4t 01 Anton Emil Dons 

4t 03 Emil Vilandt Rasmussen 
4t 04 Emma Braunstein Poulsen 
4t 05 Ida Bruun Øemig 
4t 06 Liv Obel 
4t 07 Malene Fredlund Degn 
4t 08 Olivia Meinert Cardel 
4t 09 Sofie Hertz Pedersen 
4t 10 Søren Bøge Edlund Jøhnk 



PERSONALENYT 
 
Nye lærere – velkommen til!:  
- Marie Wandborg Hillmann, da og ps (Marie er tidligere elev fra VG ☺) 
- Rebecca Kortnum Mortensen, en 
- Lisa Bügel Jørgensen, bi og ke 
- Jonas Børven, id 

 
Er alle ansat som årsvikarer i det kommende skoleår. Endvidere fortsætter Line Brok som 
årsvikar i idræt. 
 
Anders Hostrup er blevet ansat som gymnasievejleder. 
 
Afsked 
 
- Michael Vestergaard-Kristensen, som har været en ihærdig og fagligt dygtig historie- og 

idrætslærer på VG i mere end 25 år, har valgt at gå på pension og nyde at få tid til alle sine 
fritidsinteresser. Vi ønsker ham held og lykke i fremtiden.  

- Vores søde Lise Stentebjerg-Olesen (id, ps, dans) har forståeligt nok valgt at slippe for en 
meget  
lang transport fra Lolland til VG, idet hun har fået stilling på Nykøbing katedralskole. 
Dejligt for dem – trist for os . Men vi ønsker alligevel rigtig meget held og lykke med 
det!  

- Maria Drejsig Petersen, som har været en meget afholdt årsvikar i kemi, skal have 
barn og stopper hos os. Held og lykke med fremtiden. 

 
Fødselsdage. 

 
Mikkel Guldhammer Sparsø, 40 
Kirsten Lauritsen, 50  
Pedel Jens Jensen 60 og vores allesteds-nærværende-pedel hjælper Børge 75. 
 

Stort TILLYKKE! 
 

REDAKTIONELT 

 
Næste nummer af VGV nyt udkommer oktober 2017. Deadline for næste nummer er 1. oktober 
2017. Artikler/breve kan sendes til Pia Gars, 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. 
 
Kontaktperson til skolen:  
Annegrete Rømer, Esrumvej 362, 3000 Helsingør, 51 89 84 86 ar@virum-gym.dk  
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De to VGV legatmodtagere i midten Lærke From og Ane Reiter med 
Sofie Hovmand og Caoihme Willemöes fra VGV´s bestyrelse 


