
Godmorgen Rysensteen! Godmorgen til alle lærere, pedeller, ledelsen, 
familie og venner! Sikke mange I er! Det er vidst ikke alle studenter der 
kunne nøjes med 3 gæster.  
 
Ihvertfald vidunderligt at se SÅ mange dejlige mennesker der er mødt 
op, for at fejre alle de heldige og hårdtarbejdende studenter! Vi gjorde 
det sgu fandme, 3 års slid og slæben, nu er det endelig vores tur! 
 
Vi har været så heldige at skulle holde tale på vegne af alle os til alle os. 

Og bare rolig, vi er blevet nøje demokratisk udvalgt til denne opgave, 

hvor vi helt klart IKKE er blevet håndplukket på nepotistisk vis ;)) Uanset 

hvad vil vi give vores bedste for at det blir mindeværdigt!  

 

For dem der ikke skulle kende os, så hedder jeg Jens og går i 3.u og jeg 
hedder Aia og går i 3.t  
 
I dag siger vi farvel til noget, som har sat rammen for vores hverdag de 

seneste 3 år, nemlig Rys(ensteen Gymnasium.)  

 
For Rysensteen har ikke kun været en uddannelsesinstitution, det har 

også været et sted, hvor vi er har fået venner, er blevet formet, og blevet 

klogere på livet. 

  

Både Aia og jeg kunne blive enige om, at det bliver svært at sige farvel til 

Rys, for selvom vi glæder os til at sige farvel til 4. modul før en Rysfest, 

så siger vi samtidigt også farvel til selve festen. 

 
Det startede for lige godt 3 år siden - hvor vi alle sad sammenklumpet i 
salen, og én efter én blev kaldt op af Gitte til at - for første gang for alvor 
- skulle se vores nye klassekammerater i øjnene.  
 
Jeg tror de færreste havde en ide om, hvad vi gik ind til. Forude ventede 
ca. 2470 moduler, en - hel del - gåture mellem flæske og 
hovedbygningen.. og heldigvis også en masse andet. De næste 3 år ville 
blive spændende, forvirrende men også fantastiske år i vores liv.  



 
Og det allermest særlige ved hele oplevelsen, det har været jer, dejlige 
mennesker som Jens og jeg har været så heldige at går på årgang med. 
 
Så nu vil vi gerne give jer en tak!  
 
Tak til...  
Jer der hjalp de andre med dagens lektier og tak til jer der turde spørge 
om hjælp. 
 
Tak til jer der drak bajer på halmtorvet hveranden dag, og tak til jer der 

så skulende til 

 
Tak til  jer som frivilligt, satte jer selv på overarbejde ved at melde sig ind 
i samtlige udvalg og talentprojekter, og tak til jer som brugte jeres fritid 
på noget helt andet end Rys 
 
Tak til jer der aldrig fik first warning, og tak til jer der blev MEGET gode 

venner med studievejlederne 

 
Tak til jer som fyldte lungerne med frisk luft hvert frikvarter, og tak til alle 
jer andre som accepterede at blive passive rygere for at komme ind til 
flæske 
 
Tak til jer der sad på første række og kunne namedroppe samtlige 

teoretikere i samf og tak til jer, der sad på bagerste række og 

indlemmede os i hemmeligheden om det sensuelle nyhedskriterie 

 
Tak til jer som har slidt på DGI-træningsrummet, det skal helst se ud 
som om at vi har brugt det... men tak til langt de fleste af jer, som stadig 
ikke ved hvor det er henne 
 
Tak til jer der hellere tog det tidlige tog end at komme for sent og tak til 

jer der hellere blev et ekstra modul i sengen 

 



IKKE TAK til dem udløste brandalarmerne til årti-festen i 1.g, men tak til 
dem der ryddede op bagefter 
 
Tak til jer der flittigt mødte op til morgensamling, tak til jer som hyggede 

jer i stedet  

 
Tak til dem der var gode venner 
Tak til dem som holdt ud og gennemførte 3 seje år på Rysensteen! 
 
Og til sidst men ikke mindst, også en tak til alle I lærere, der hver især er 

fantastiske på jeres helt egen måde. Vi kunne virkelig ikke have klaret 

den uden jer, og uanset hvor ubehøvlede vi har været, så undskyld - I 

har virkelig gjort et kæmpe stykke arbejde for at gøre undervisningen 

spændende og givende - på trods af sparekrav og effektivisering - og 

uanset hvor mange klasser i måtte have haft samtidigt. 

 
For ja - vi er mange klasser og elever på Rysensteen. Alene i dag er vi 
331 studenter samlet. Et bredt spektrum af mennesker som både 
rummer mamsedrenge, klima-aktivister, (...) og skiudvalgsmedlemmer. 

 
Og på trods af den meget homogene elevsammensætning, er det jo 

netop størrelsen der har gjort det muligt for Rysensteen at være et sted, 

hvor de fleste har kunne finde sig til rette. For ligegyldig hvem man er, 

om man er mamsedreng, klubbertøs eller noget helt tredje, vil mindet om 

de sidste 3 år på Rys leve videre i vor hjerter, ligesom vi så mange 

gange har hørt det i Rysensteenervalsen. Tiden vil gå, men 

venskaberne, tårerne og smilene på gangene vil bestå. 

 

På samme måde som da vi startede, vil vi i dag blive kaldt op én efter én 

af Gitte og kigge vores klassekammerater i øjnene, når vi i dag forlader 

Rysensteen en sidste gang i studentervognene. Nogen løbende, andre 

med selvtilfredse smil stående i vognens læs.  

 
 
 



Og det leder jo til det uundgåelige spørgsmål; hvad så nu?  
Tiden efter Rys har et utal af muligheder som peger i alle retninger, og 
som vi nu skal til at gå på opdagelse i.  
 
Men midt i friheden kan spørgsmålet om fremtiden også virke en anelse 

angstprvokerende. Angsten for ikke at kunne finde sig til rette foruden 

Rys-livet, med struktur, venner og fællesskab: Alt det der har gjort det 

dejligt at gå her på Rys.  
 
Men ligesom den første skoledag, så hører usikkerheden ofte med til 
nye begyndelser. Og ligesom vi klarede gymnasiet,  så skal vi nok også 
hver især nok finde vores egen krøllede vej ud i verden; hvor både 
integralregning  og interdependens helt sikkert kan bruges til… noget.  
 
Og selvom det er lidt vemodigt, at skulle sige farvel til så mange kønne 
ansigter, så skal vi lige huske at det ikke er helt slut - Hvem ved? Måske 
møder vi allerede hinanden igen i morgen nede på halmtorvet, hvor 
eventuelle tømmermænd eller pludselig trang til kaffe alligevel skal 
behandles lidt godter fra brugsen, Høkeren eller kaffemanden.  
 
Men Aia… Så er det tid? 

Tid til hvad, Jens? 
Tid til at være uforsvarligt bankelam på en vogn, der kører 60 kilometer i 

timen.  

 
Hav en fantastisk fest! 
 
(Pause)  

 
Og nu har vi lovet at introducere den næste sang, nemlig : Sommerens 
Ø 
 
 


