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HVEM ER VI? 
 
ÅSG’s Venner er en støtteforening, der 
henvender sig til tidligere og nuværende elever, 
forældre, lærere og andre med interesse i 
Århus Statsgymnasium. 
 
Foreningens formål er at knytte en levende 
forbindelse mellem skolen og det omgivende 
samfund ved at støtte og tage initiativ til 
kulturelle arrangementer. Foreningen blev 
stiftet i 1992. Bestyrelsen består af rektor samt 
et antal lærere, forældrerepræsentanter og 
tidligere elever. 
 
HVAD VIL VI? 
 
ÅSG’s Venner er dannet ud fra et ønske om at 
styrke kontakten mellem skolen og dens 
netværk og derved gøre Århus Statsgymnasium 
til et lokalt kulturcenter til glæde og inspiration 
for nuværende og tidligere elever, forældre og 
lærere. 

 
HVAD GØR VI? 
 
Foreningens hovedopgave er at tage initiativ til 
kulturelle og underholdende arrangementer på 
skolen – f.eks. debataftener, kunstudstillinger, 
musikarrangementer, foredrag m.v. Alle, både 
medlemmer og andre, er meget velkomne til 
vores arrangementer. 
 
Derudover støtter ÅSG’s Venner aktiviteter, 
som ellers ikke kan løses inden for skolens 
økonomiske rammer. 
 
Foreningens årlige generalforsamling afholdes i 
efteråret, normalt i begyndelsen af september 
måned. Hvert år arrangerer ÅSG’s Venner en 
fest for alle tidligere elever. Festen holdes 
anden fredag i november. 
 
For at udbygge og fastholde kontakten til 
vennerne informerer foreningen løbende om 
arrangementer via skolens hjemmeside og post. 

 
Hvad med dig? 
 
Har du lyst til at være én af ÅSG’s venner? – Så 
bare meld dig til. ÅSG’s Venner er en åben 
forening og alle kan være medlem. Det årlige 
kontingent er kr. 75,- pr. person eller 150,- pr. 
husstand hvis I er flere på samme adresse der 
vil være medlem. Beløbet indbetales til:  
Kortart: 01, kreditor nr.: 0007889801 
 
Som medlem får du gratis adgang til vores 
arrangementer (dog ikke gammel-elev-fest) og 
du vil modtage nyhedsbreve fra foreningen. 
Men vigtigst af alt; du er med til at støtte og 
udvikle Århus Statsgymnasium som et levende 
og dynamisk kulturcenter i det lokale samfund. 
 
Vil du vide mere? - Så se på skolens hjemmeside 
http://www.aarhusstatsgymnasium.dk/ under 
”kontakt”. 
 
Vi håber at se dig. 
 
Med venlig hilsen 
ÅSG’s Venner 


