Pressemeddelelse  den  14.  oktober  2012.

50  års  jubilæum  på  Rostrup  Skole  &  Rostrup  Privatskole  den  2.  marts  2013.
Årgang  1961  mødtes  til  et  hyggeligt  klassearrangement  på  Rostrup  Skole.
Kontaktperson  for  årgang  1961,  Preben  Ladefoged,  fik  samlet  11  ud  af  13  mulige,  hvor  klassen  startede  i  1.
klasse  i  1968  på  Rostrup  Skole.    Klassen  har  været  samlet  et  par  gange  før  og  det  er  rigtig  hyggeligt.
Rostrup  Skole  har  fungeret  som  folkeskole  fra  28.  februar  1963  til  24.  juni  2011.  Mariagerfjord  kommune
lukkede  skolen  efter  48  års  virke  som  folkeskole.  Den  1.  august  2011  startede  Rostrup  Privatskole  op,
hvorfra  der  drives  privatskole  –  og  børnehave  i  dag.
Den  28.  februar  1963  blev  bygningerne  i  den  nye  centralskole  i  Rostrup  indviet  og  på  baggrund  af  dette,  har
Rostrup  Skole  og  Rostrup  Privatskole  snart  50  års  jubilæum.
Der  afholdes  50  års  jubilæumsfest  lørdag  den  2.  marts  2013  i  Ardenhallen,  og  de  2  jubilæumsarrangører
Ruth  Olesen  &  Dorte  Ladefoged  er  langt  i  forberedelserne  til  jubilæet.
Da  årgang  1961  var  samlet  på  Rostrup  Privatskole,  var  arrangør  og  tidligere  lærer  på  Rostrup  Skole  Ruth
Olesen  mødt  op  for  at  fortælle  om  arrangementet.
På  billedet  ses  fra  venstre:  Preben  Ladefoged,  kontaktperson  for  årgang  1961  sammen  med
jubilæumsarrangør  Ruth  Olesen  og  10  elever  fra  årgang  1961.
Ruth  Olesen,  som  har  været  lærer  på  Rostrup  Skole  i  37  år,  fra  1974-‐2011  har  været  den  gennemgående
person  med  det  historiske  kendskab  til  både  elever,  forældre  og  personale  igennem  årene.  Ruth  har  været
på  lokalhistorisk  arkiv  i  Arden  og  fundet  samtlige  klasselister  samt  klassefotos  fra  alle  årgangene.
Med  den  baggrund  er  der  udarbejdet  en  deltagerliste  på  747  personer,  som  er  fordelt  med  686  elever  på
45  årgange  samt  63  stk.  personale,  som  har  været  tilknyttet  Rostrup  Skole,  Landsbyordning,  Privatskole
samt  privat  børnehave  –  både  forhenværende  og  nuværende  personale  er  inviteret  til  jubilæumsfesten.
På  Rostrup  bys  hjemmeside  –  www.rostrup-‐by.dk  –  under  information  er  der  inviteret  til  50  års
jubilæumsfest.  Der  er  indbydelse,  program,  tilmelding,  betaling,  deltagerlister  samt  historie  og  fotos  fra
indvielsen  for  50  år  siden.    Begge  arrangører  glæder  sig  til  at  indbyde  gamle  elever  og  personale  til  50  års
jubilæum  den  2.  marts  2013  i  Arden  Hallen.
Et  arrangørteam  bestående  af  lærer  Ruth  Olesen  og  skolesekretær  Dorte  Ladefoged  er  det  unikke  koncept
mht.  til  indblik  i  elever  og  organisering  af  jubilæumsfesten,  men  vi  har  stadig  brug  for  hjælp.  Derfor  er  der
for  hver  årgang  et  ønske  om  at  finde  en  kontaktperson,  som  kan  være  behjælpelig  via  facebook,  maillister
og  andet  til  at  finde  gamle  klassekammerater  via  klasselisterne,  så  man  kan  samle  flest  mulige  til  festen.
Arrangørerne  bruger  efterårsferien  til  de  sidste  praktiske  ting  på  hjemmesiden.  Der  lægges  indbydelse,
deltagerliste,  tilmelding  og  fotos  på  hjemmesiden.  Scanning  af  gamle  fotos  er  en  løbende  proces,  som
pågår  de  næste  par  uge,  så  hjemmesiden  er  ajour.
Jubilæumshilsner  &  på  gensyn  –  Ruth  Janner  &  Dorte  Ladefoged

