
100 år: En tur ned af mindernes boulevard

Tønder: Minderne har jeg da lov at have...

Ordene fra Kai Normann Andersens berømte "Glemmer du" indrammede meget godt fredag eftermiddag på Tønder Gymna-

sium.  Her fejrede gymnasiet sit 100 års jubilæum ved en -  omend højtidelig - så lidt amputeret jubilæumsfejring.

Fødselsdagsreceptionen blev holdt i skolens kantine, og 100 udvalgte, herunder skolens personale, bestyrelse og rektorer fra 

de øvrige sønderjyske gymnasier, havde fået en invitation til receptionen.

Årsagen til den amputerede fejring var naturligvis coronaen, og at fejringen skulle blive så forholdsvis lille og belagt med så 

mange restriktioner, ærgrer rektor Anna Frejbæk.

- Vi havde jo glædet os til at slå dørene op og lave en stor event, og så slutte af med et brag af en fest nede i hallen. Men vi 

skal selvfølgelig overholde reglerne, så nu blev det i stedet en reception med indbudte gæster, god plads mellem stolene og 

masser af håndsprit, lød det fra Anna Frejbæk forud for receptionen.

Lang talerække

Ved receptionen var ikke alle 100 stole besat, men de fremmødte kunne glæde sig over taler fra en lang række af skolens 

venner. Udover rektor Anna Frejbæk, talte også bestyrelsesformand Birthe Friis Mortensen og borgmester Henrik Frandsen, 

inden tre af skolens tidligere elever, regionsrådsformand Stephanie Lose, Johanne Rebsdorf og professor Uffe Østergaard, fik 

taletid fra scenen.

Det hører faktisk med til jobbeskrivelsen, at man som borgmester besøger dem, der fylder 100 år. 

Jeg må dog sige, at der er en lidt mere stolt, strunk, rask og rørig 100-årig, som der er tale om i 

dag.

Borgmester Henrik Frandsen

Rektor Anna Frejbæk kunne afsløre, at Tønder Gymnasium nogle gange gav hende åndenød.

- Jeg bliver nogle gange helt paf, når jeg kommer til at tænke over, de mange møder, du har været vidne til, og hvor mange 

livslange venskaber, der er blevet startet her i dine bygninger, lød det fra Anna Frejbæk.

Rektor Anna Frejbæk havde regionsrådsformand Stephanie Lose, der er tidligere elev på skolen, og 

borgmester Henrik Frandsen til bords ved receptionen. Foto: André Thorup 

Borgmester Henrik Frandsen bemærkede, at han ikke befandt sig i en uvant situation ved receptionen.

- Det hører faktisk med til jobbeskrivelsen, at man som borgmester besøger dem, der fylder 100 år. Jeg må dog sige, at der er 

en lidt mere stolt, strunk, rask og rørig 100-årig, som der er tale om i dag.



Mindernes boulevard

Tønder Gymnasium fik mange lovprisninger og pæne ord med på vejen i de mange taler. Masser af gode minder blev delt fra 

talerstolen. Blandt andet mindedes regionsrådsformand Stephanie Lose tydeligt, hvordan hun, som én af de første elever i 

skolens Europa-klasse, fik indblik i samarbejdet hen over grænsen, som Tønder Gymnasium blandt andet udmærker sig ved.

Regionsrådsformand Stephanie Lose var blandt gæsterne og talerne, da Tønder Gymnasium havde 

indbudt til reception. Foto: André Thorup 

- Der gik ikke en fakkelfest, hvor vi ikke forud havde aftalt, hvem der skulle en tur over grænsen for at hente øl. Og jeg 

husker også tydeligt, hvordan vi jublede, når vi fandt ud af, at censoren i tysk kom fra København, fortalte Stephanie Lose.

En verbal opsang

Det var dog ikke kun anprisninger, som dagens jubilar fik med sig på vejen. Og dog.

For nok bemærkede den tidligere elev, Johanne Rebsdorf, der dimitterede fra skolen i 2015, at Tønder Gymnasium var "det 

mest gennemsnitlige", hun kunne tænke sig, da hun var 15 år, så afslørede hun dog, at hun havde taget to meget vigtige ting 

med sig fra tiden på gymnasiet.

Tidligere elev, Johanne Rebsdorf, gav en verbal opsang til skolen, men indrømmede, at hun havde taget 

mange gode ting med sig fra Tønder Gymnasium. Foto: André Thorup 

- Jeg har lært at forstå, at der er rigtig mange måder at være lykkelig på, og jeg har lært at forstå mennesker, der ikke nød-

vendigvis ligner mig selv. Derudover fik jeg lært, at hvis der ikke sker noget, så må jeg selv gøre en indsats og få det til at 

ske, lød det fra Johanne Rebsdorf, der nu studerer antropologi ved Københavns Universitet.

Jubilæumsbog præsenteret

Efter talerne blev gymnasiets nye jubilæumsbog præsenteret, og - lidt modsat normalt - var det receptionens gæster, der 

kunne gå fra jubilæet med en gave. Der var nemlig en gratis jubilæumsbog til alle deltagere i receptionen.

Michael Longerich er en af kræfterne bag den nye jubilæumsbog, der blev præsenteret ved receptionen. 

Foto: André Thorup 


