Horsens Statsskoles
ny rektor udnævnt
Lektor Torben Lund Refn, Christianshavns
Gymnasium, er udnævnt til rektor fra den 1.
august
Officiersskole og ved Den kgl.
Ballet i engelsk. Torben Refn
har ogsaa undervist ved Zahles
faglærerkursus.
— Dette arbejde har interesseret
mig meget, fortæller Torben Refn
til Horsens Folkeblad, fordi det har
bragt mig i kontakt med folk i folkeskolen. Det er en interesse fra
mine Thisted-aar, hvor jeg ledede
Lærerhøjskolens Provinsaarskursus
og derfor havde en nær forbindelse
med folkeskolens lærere.
Torben Refn har yderligere udvidet kendskabet til sit hovedfag, engelsk, med et aars ophold i England 1947-48, men har ogsaa, oph o ldt s ig i US A i e t h a l v t a a r i
1950 for at studere udviklingen i
dets skolevæsen efter krigen.
TORBEN LUND REFN
Horsens Statsskoles ny rektor
er nu udpeget. Lektor ved Christianshavns Gymnasium i København
T o r b e n L u n d R e f n er efteundervisningsministeriets indstilling
udnævnt til rektor fra den 1. august.
Der var 10 ansøgere til stillingen.
Torben Lund Refn efterfølger rektor A. Strehle, der har været Horsens Statsskoles rektor siden 1943,
og som nu paa grund af alder
tager sin afsked.

Torben Refn er kendt i skolekredse for sine engelske lærebøger. I
nogle aar har han siddet i styrelsen
for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Det bedste indtryk
af forholdene

— Jeg er glad for at vende tilbage til Jylland. Jeg har besøgt
statsskolen i Horsens og har faaet
det bedste indtryk af forholdene, siger den nyudnævnte rektor videre.
Det glæder mig at komme til HorLektor Torben Lund Refn er 53
sens Statsskole, som har saa store
aar. Han blev student fra Sorø Akatraditioner i faget engelsk. I disse
demi i 1931 og tog syv aar senere
aar bringes der nye hjælpemidler
embedseksamen med engelsk som
ind i sprogundervisningen, og f. eks.
hovedfag. Han blev i 1938 tilknytsproglaboratorier kan jeg gaa varmt
tet Rungsted Statsskole, hvor han
ind for. Jeg glæder mig til at komvar i 10 aar. I 1948 blev han lektor
me til Horsens og til det dejlige
ved Thisted Gymnasium, og siden
Østjylland.
1953 har han virket ved ChristiansStatsskolens ny rektor haaber paa
havns Gymnasium.
I løbet af aarene ved Christians- at kunne flytte ind i rektorboligen
havns Gymnasium har lektor Refn til det ny skoleaars begyndelse, oghaft flere opgaver ved siden af. Saa- saa for sine tre skolesøgende børns
ledes har han undervist ved Hærens skyd. De to skal gas paa statsskolen, mens den yngste paa 8 aar skal
i en kommuneskole.
Susie.

