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Hej alle sammen. Så blev det endelig vores tur. 
Jeg vil gerne starte med at sige tak til skolen og til pedellerne og lærerne, for at vi kan sidde 
her i dag med huerne på. Jeg er meget beæret over, at jeg får lov til at stå her og holde tale 
idag. Også lidt skræmt. 
 
For hvordan skal man lige kunne skrive en tale, der kan leve op til de sidste tre år vi har haft 
på skolen. Vi har tit fået at vide at gymnasiet er de 3 bedste år af ens liv. Og nu har vi 
selvfølgelig et helt liv at leve efter gymnasiet, men jeg tror jeg taler for os alle, når jeg siger, 
at de sidste tre har været vildeste i vores liv indtil videre. For selvom hverdagen for det 
meste har været fyld med rutiner af afleveringer og lektier, er det alt det rundt om og de 
små ting, vi tager med i vores hjerte, når vi officielt forlader skolen og hopper på vognene 
om lidt. 
 
Caféerne og festerne har været fantastiske, også selvom nogle ville mene, vi godt kunne 
have haft nogle flere - eller flere kunstnere... Men vi kan heller ikke kun pege fingre af 
ledelsen på det punkt. Selvom det er røv sygt at snakke om, kan vi ikke undgå coronaen. Vi 
har været meget ramt, men måske ikke på den måde forældrene tror. Det har været hårdt 
at være foruden det sociale fællesskab, men det skal også siges, at det heller ikke var helt 
dårligt at kunne slukke for kameraet, når der lige var “problemer med internettet” for så at 
gå i køkkenet og hygge sig med kulinariske egenskaber. 
 
Men aligevel er jeg sikker på, vi alle har nydt at kunne komme tilbage på skolen. For mig er 
OG nemlig meget mere end en skole, det er en stor familie. Og i stedet for at være bundet af 
blod er det OG ånden, der holder os sammen. OG ånden er selvfølgelig samarbejde, respekt 
og nysgerrighed. Stemningen man kan mærke i gården og i de farvede vægge. 
Efter studentertiden kommer tingene til at ændre sig, og nogle af dem vi har været vandt til 
at se dagligt, ser vi måske kun en gang i mellem ude i voksenlivet. Men det er også okay, 
fordi fra nu af og resten af livet vil vi altid have det tilfælles, at vi alle er OG’er. Vi har brugt 
tre år sammen og været igennem opture og nedture. De sammenklemte morgensamlinger 
med sørens dumme fodboldkommentarer kommer vi nok ikke til at glemme lige foreløbigt. 
 
Årgangen, der startede her for 3 år siden, er ikke den samme, som sidder foran mig i dag. Vi 
startede som nogle søde små putter og i dag kan jeg stå heroppe og se en årgang fyldt med 
knaldlækre studenter og studiner.  
 
Huen er kommet på og vi skal nyde den. Alle der sidder her i dag har nemlig gjort sig fortjent 
til den. Vi har alle kæmpet for den på, hver vores måde. Så når vi går ud i dag, skal det være 
med højtløftede pander, for ligegyldigt om der så står 02 eller 12 i huen, skal vi huske at den 
i det mindste stadig er rød. 
Den her tid skal leves, og vi får den ikke igen. Det hårdeste den næste stykke tid bliver at 
beslutte om dagens første øl skal drikkes kl. 12 eller kl. 13. Og når man ligger derhjemme, og 
har ondt af sig selv, skal man huske det her.:”Live all you can, its a mistake not to” 
 
Og med de ord vil jeg gerne have lov sige tak. Tak til jer og til OG. Stedet hvor solskin altid er 
at finde. 


