AFSLUTNINGSTALE
Så står vi her igen - til alle jer forældre, søskende med flere, der ikke kender os, så er det os,
der de sidste tre år har stået lidt for meget heroppe og snakket og til tider også har forsøgt at
lokke penge ud af jeres børn og børnebørn - selvfølgelig altid til et godt formål. For ud over
at sige alt muligt kedeligt om elevrådsvedtægter og valg, så har vi også snakket, hvad nogle
ville mene var lidt for meget, om planbørnefonden, men ikke desto mindre, er vi blevet den
første årgang, hvor hver klasse har samlet ind til et planbarn! Ja, men i dag lover vi, at det er
sidste gang i skal høre på os og denne her gang skal vi nok lade være med at prøve at hive
penge ud af jer eller snakke mere om planbørnefonden. Nå men da vi skulle skrive den her
tale snakkede vi lidt om, hvad vi egentlig skulle sige - for vi er jo en stor årgang med 14
klasser og som er sindssygt forskellige! Derudover har vi jo brugt en stor del af vores
gymnasietid derhjemme uden at se hinanden grundet corona Ja, så vi endte med at bruge en
del tid på at finde ud af, hvad vi egentlig alle sammen har tilfælles - vi kunne nemlig nemt
komme i tanke om en masse forskelligheder mellem for eksempel vores klasser k og t, der er
henholdsvis samfundsfaglig og naturfaglig. Samtidig har vi jo tilbragt tre år sammen, så
selvfølgelig har vi også en masse ting til fælles.Øverst på listen over ting vi har til fælles har
vi vores yndlings girlboss og ledestjerne - NORA. Som vi jo selvfølgelig alle sammen ved
hvad står for! Hvis hun lige er røget kortvarigt i glemmebogen, tænker jeg lige vi kan nævne
indholdet? Ja - skal vi ikke give det et skud? N står for nytænkende og løsningsorienterede her kan for eksempel nævnes, da der kom røgfri skoletid og cigaretterne blev udskiftet med
den lidt nemmere skjulte dauspakke. O står for Overlevelsesdygtighed - og her snakker vi
både første og fjerde modul, samt alle tre år i gymnasiet. R står for Relativt kloge i hvert fald
- det var vidst noget med at vi klarede os ret okay i en historiekonkurrence, en geoolympiade
og et ret højt årgangssnit. A står for Allestedsnærværende og multitaskende - der er flere
eksempler på både at chatte på facebook, shoppe på zalando, spille tetris, se netflix og være
med i modulet samtidig! Var det ikke sådan de var? - Jo det mener jeg.
Udover NORA så har vi jo også alle sammen været en del i skole, uden at være rigtigt i skole
- fysisk såvel som mentalt. Jeg tror godt at alle vi kan huske modulerne på zoom… Ja her fik
vi lært lidt forskelligt. Selvom vi har været i skole uden rigtig at være i skole, så har vi stadig
lært virkelig meget, hvilket udelukkende kan skyldes vores virkelig dygtige lærere. Lad os
lige give vores lærere en hånd for at have fået os igennem!Så er vi jo også en årgang med
mange markante personligheder, spændende lectiobeskeder og mindeværdige øjeblikke. Ja,
der var jo for eksempel denne der fest, der gik viralt på tiktok… Ja der kom vores
debat-egenskaber i hvert fald virkelig til udtryk på lectio… og tiktok…Ud over den lectiotråd
så har vi jo haft vores helt egen lectiospamer, og vi havde godt nok aftalt ikke at nævne for
mange navne, men Carl det er sku nok meget godt at lectio bliver frataget dig nu Og måske i
virkeligheden heller ikke helt galt at det bliver frataget os…Nej det er det jo nok ikke…
Apropos lectiobeskeder skulle vi lige huske at spørge; er der egentlig nogen der har set
ousmans airpods? Ja det er jo ved efterhånden ved at være sidste udkald for at få dem tilbage
nu.
Nå, men vigtigst af alt så kan vi ikke komme uden om det her helt centrale emne…
En meget vigtig inkorporeret del af rysånden…Ja, det kommer med mig resten af mit
liv…Det har virkelig også sat et aftryk i mig. Jeg tror ikke der kan være nogen tvivl om, hvad

vi taler om - det er GCP. Ej spøg til side, så er det jo noget vi også har tilfælles. Ikke mindst
har vi alle sammen været afsted på studieture. Om det så var den originale destination eller ej,
så kom vi alle sammen afsted og havde nogle vildt fede ture. Ja, og så kan vi jo alle sammen
være fælles om at være en årgang, der har stået mere i testkø end i festkø - desværre. Og så
har vi alle sammen set vores klassekammerater stikke en vatpind i næsen - lige det vil jeg
sige ikke var noget jeg havde forventet, da jeg startede på Rys - det havde jeg egentlig heller
ikke - det tror jeg faktisk ingen havde…Og ikke mindst husker vi alle sammen de voldsomme
temperaturudsving på flæske, hvor man om vinteren sad med fem lag tøj på og om sommeren
kæmpede om de få ventilatorer, der befinder sig derovre. Og så husker vi selvfølgelig rosinen i pølseenden - Gittes fabelagtige liveshow af en sang til sidste morgensamling. Gitte,
hvis du er med på den igen, så lægger vi gerne øre til. Så kan det selvfølgelig godt være, at alt
dette kun er en brøkdel af hvad der i virkeligheden definerer os, men ikke desto mindre er det
noget vi har til fælles og noget vi vil tage med videre alle sammen. Vi er jo ca 400 forskellige
elever, vi er fordelt ud på 14 forskellige klasser, men samtidig er vi en fælles årgang - en
fælles årgang, hvor alle sidder med huerne på i dag, og hvor vi er kommet igennem tre år
sammen! Og når vi en dag møder hinanden ude i byen, selvom der måske er ansigter i dag,
der stadig virker ukendte, så vil vi altid være årgang 2019-2022 på rys og vil have de tre år
med i bagagen, som for altid vil definere os og binde os sammen uanset hvad.Og som vi
synger i rysensteenervalsen: “Og minderne ja minderne// som er ridset i dit hjerte// din tid og
min tid// tilsammen så bli’r den vor”, så har vi i vores tid her på rys allerede skabt en masse
gode minder sammen, men nu skal vi lige om lidt ud at lave endnu flere. God vogntur alle
sammen vi ses derude!

