Brev fra tidligere lærer Kristine Pedersen
læst op af konst.skoleleder Henrik Frand-Madsen
ved gensynsarrangement den 5. juni 2010.

Kære alle ”gamle” elever!

Hermed en lille hilsen til jer med ønsket om en rigtig god dag til jer alle! Hvor ville jeg
gerne være kommet og have hilst på jer – set, om jeg kunne kende jer, - men
desværre falder datoen sammen med en fætter/kusinefest i Århus, og det havde vi
sagt ja-tak til!

Så vidt jeg kan regne ud, har I hverken rundt eller halvrundt jubilæum i år, så hvis I
skal fejre det om nogle år, og jeg stadig er her, kunne det være vældig hyggeligt at
mødes med jer.

Hvad mon I er blevet til, alle I forskellige? Hvor mon I har bosat jer? Det er sket, at jeg
har mødt nogle forældre, og de har kunnet fortælle mig lidt om jer, men det er så
langt fra alle, jeg ved noget om! Marie bor her i byen, ved jeg! Hun havde fornøjelsen
at give mig et stik i skulderen, som tak for alle de mange diktater, jeg havde givet
hende (og jer) gennem tiden – Håber ikke, I har lidt alt for meget i de 7 år jeg var
klasselærer for jer!! – Jeg vil i alt fald gerne sige jer tak for alle de gode minder, I har
givet mig! Det var altid en fornøjelse at komme ind i klassen til jer! Man blev mødt
med smil og godt humør, I passede jeres ting, og vi havde det godt med hinanden.
Jeres forældre var positive og bakkede os op, og det smittede jo af på jer – Nu er det
så jer, der for de flestes vedkommende har stiftet familie og har eller får
skolesøgende børn, og da er det jo jer, der må bakke skolen op!
Ha’ en rigtig god dag og nyd samværet!
I er altid velkommen på Klonhøjvej 27, hvis I får tid!
Hils jeres forældre.

Hjerteligste hilsner fra
Kristine P.

Klassebillede taget i skolegården på HPR den 5. juni 2010
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Møde for gamle klassekammerater på HPR

1977/78

Børnehaveklasse
Den første børnehaveklasse som HPR startede på den gamle
Østre skole + parallelklassen.
1.b med 16 elever, som Kristine P. fik lov til at være klasselærer
for.

1978/79

1979/80

2.b med 19 elever
(Mads Foged, Marie Lade, Lene Winter kom til)

1983/84

6.b klassen blev på 20 elever, da Charlotte Elberling kom til.

Klassen har hele vejen igennem været en fantastisk god og homogen klasse.
Altid 100% forældreopbakning.
Ladefoged overtog klassen i 8. klasse. Han havde haft klassen til orientering siden 3.
klasse.

