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DE FØRSTE DAGE

)et at starte på en ny skole, 
begynde et nyt skoleforløb, 
:å nye lærere og nye klasse
kammerater, er en vanskelig 
situation at være i.
[ erkendelse heraf har vi her 
så Rødkilde Gymnasium og HF 
/algt ikke at starte med en 
ielt normal og traditionel 
andervisning.Vi starter med 
et såkaldt " Introduktions - 
tursus " på 3 dage, noget, 
som vi mener, er en bedre og 
□lidere start på gymnasie- 
og HF-undervisningen. Kurset 
vil formentlig indeholde vis

se almennyttige skolefærdig
heder, så som studieteknik , 
notatteknik, m.m., sociale 
samarbejdsmodeller, gruppe
arbejdets teknik, festarran
gement m.m. Disse aktiviteter 
har altså både et studiefag
ligt og socialt indhold, og 
deres virkning skulle gerne, 
især hvad det sidste angår, 
være en hurtig "sammenryst
ning" af de nye klasser.
Vi mødes mandag den 11. aug. 
kl. 10, hvor I vil få udleve
ret arbejdsplan for den før
ste uge.

På gensyn
Introduktionsugeudvalget.
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Ringetider
For at lette trafikken og be 
tjeningen i kantinen er sko 
len inddelt i 2 hold:
A omfatter l.g. og 2.g.
B omfatter 3.g. og alle HF 
klasser.

A-holdet
8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
11.05 - 11.50
12.00 - 12.45
12.55 - 13.40
13.50 - 14.35
14.45 - 15.30

B-holdet
8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50-10.35
10.45 - 11.30
12.00 - 12.45
12.55 - 13.40
13.50 - 14.35
14.45 - 15.30

Kantinen
Kantinen ligger i kælderen 
under festsalen og bestyres 
af Yrsa Johansen. Her kan kø
bes pølser, mælk, kaffe, the, 
chokolade, is m.m. Der kan 
bestilles madpakker: 
3 stk. koster ca. 3,25 kr. 
5 stk. koster ca. 4.50 kr.
Inden kantinen forlades skal 
stole hænges op, bakker og 
brugt service stilles for en
den af bordene og madpapir 
og lign, lægges i papirkurve
ne .

Lærere og
kontorpersonale

Brisevej 4, 7100 Vejle

Becker-Christensen, Sonja 
Svinget 1, 7100 Vejle

BC 82 25 40

Berg, Karin
Beriderbakken 11, 7100 Vej

KB 
le

83 
lok.

44 44 
. 1787

Bliksted, Ole
Markvangen 16, 7100 Vejle 

Bøgh, Jens
Agersnapvej 9, 7100 Vejle 

Carlsen, Leif
Filippavej 7, 7100 Vejle 

Christensen, Bent Møller

OB

JB

LC

MC

85

83

83

85

55

25

06

32

97

77

49

01
Grejs, 7100 Vejle 

Christiansen, Ralph RC 85 54 49
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Dahl, Arne AD 82 82 38
Skovmøllevej 30, 7100 Vejle

Ebbesen, Arne AE 65 15 88
Skjoldborgvej 16, 8723 Løsning

Eggers, Kurt KE 85 30 14
Vinkelager 14, Grejs, 7100 Vejle

Eriksen, Steen . SE 85 50 26
Mettesvej 5, 7100 Vejle

Hertz, Annette AH 87 34 20
Ildved, 7160 Tørring

Holm, Leif Ho
Bellisvej 34, 7100 Vejle

Hovgaard, Hans Christian HH 82 86 54
Dornsvej 6, 7100 Vejle

Hovgaard, Jørgen JH 83 26 38
Uglevej 10, 7100 Vejle 

Højsgaard, Andreas Secher SH 82 98 98
Nordvestvej 5, 7100 Vejle

Jensen, Gert GJ 86 52 86
Jerlev, 7100 Vejle, box 111

Jensen, H. Hedegaard HJ 82 95 24
Lyngbakken 10, 7100 Vejle

Jensen, Henning Steen SJ 82 58 35
Vesterkant 10, 7100 Vejle

Jensen, Jette Wilms WJ 85 60 08
Kirkebakken 10, 7100 Vejle

Jespersgaard, Paul . PJ 85 50 13
Markvangen 13, 7100 Vejle 

Jespersen, Ole OJ
Merkurvej 11, 7090 Brejning

Jessen, Jes Dueholm DJ 87 61 20
7321 Gadbjerg st.

Kaldan, Emsie EK 95 20 28
Toldbodvej 32, Snoghøj, 7000 Fredericia

Kloch, Grete GK 82 64 26
Plutovej 18, 7100 Vejle

Kohl, Anders AK 85 58 12
Lervangen 54, 7100 Vejle

Kristiansen, Thorkild TK 82 64 19
Glentevej 16, 7100 Vejle

Langgaard, Ellen EL 52 87 01
Trapholtparken 20, 6000 Kolding,box 308 52 80 11
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Langkjer, Inge Lise Stadel IL 52 76 46
Agtrupvej 2, 2., 6000 Kolding

Larsen, Ruth RL 83 31 60
Finlandsvej 111, st. th., 7100 Vejle

Lauridsen, Carl CL 85 53 46
Horsevangen 10, 7100 Vejle

Lennert-Petersen, Bodil LP
Hældagervej 55, 1., 7100 Vejle

85 57 30

Lützen, Irene L 83 22 72
Nørrekær 47, 7100 Vejle

Mensen, Bodil BM
Nørrebrogade 36, 2., 7100 Vejle

82 24 05

Nielsen, Svend Aage SN 85 55 63
Kirkebakken 12, 7100 Vejle

Nygaard, Karen KN 87 10 95
Thornager 11, 7300 Jelling

Nørgaard, Hasse HN
Moldevej 69, 3. th., 7100 Vejle

83 19 71

Olesen, Ole OO (06)
Ludvig Holbergsvej 2, 8660 Skanderborg

Pedersen, Henrik Leth HL
Arne Poulsensvej 10, st. tv., 7100 Vejle

52 15 33

Petersen, Jes JP 85 55 92
Droshoved 1, °7100 Vejle

Pieper, Herbert Pi
Grønvang 7, Jerlev, 7100 Vejle

86 55 58

Poller, Elisabeth EP 89 55 75
Vejlevej 52, 8721 Daugård

Puggaard, Hans HP 82 69 09
Lundhusvej 47, 7100 Vejle

Rasmussen, Bent Berg BR 85 54 20
Dyrehegnet 12, 7100 Vejle

Røn, Jørgen JR 62 92 71
Siriusvej 19, 8700 Horsens

Schou, Jytte JS
Strandgaardsvej 12, 7100 Vejle

85 61 57

Sehested, Mikal MS 83 13 71
Solsikkevej 12, 7100 Vejle

Sevelsted, Niels NS
Skyttehusgade 36, 2. th., 7100 Vejle

82 66 53

Stegelmann, Uwe US 80 13 19
Vongevej, 7160 JTørring
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Sørensen, Anne Marie Lebech LS
Dyrehegnet 6, 7100 Vejle

85 57 34

Sørensen, Anton AS
Udesensvej 6, 7100 Vejle

85 58 26

Sørensen, Jørgen Sø
"Hegnskrog", Assendrup, 8721 Daugård

89 54 72

rhorup, Kirsten ‘ KT 75 17 00
Bjerregade 6 A, 8740 Brædstrup

Tolstrup, Hans Bæk HT
Brønsbjergvej 17, 7100 Vejle

lofc 268

Thomsen, Lisbet LT
Filippavej 13, 7100 Vejle

82 87 91

Østergaard, Jens Chr. 0
Højbovej 2, 7100 Vejle

skolesekretærer:

82 54 77

Balslev, Edel
Korskærvej 164, 2. th., 7000 Fredericia

92 19 85

Christensen, Inge
Dybbølvej 6, 7100 Vejle

82 43 20

Høgh, Inger
"Vesterkjær", Vinding, 7100 Vejle

kantinebestyrer:

82 51 81

Johansen, Yrsa
Ndr. Villavej 17, 7100 Vejle

pedel;

82 23 83

Østergaard, Aksel
Rødkildevej 40, 7100 Vejle

pedelmedhjælper;

82 04 88

Rasmussen, Viggo
"Boelskilde", Bredballe, 7100 Vejle

85 58 47
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Skolens kontor er i stueeta
gen midt for ved hovedind
gangen. Det er åbent fra 8- 
14 hver skoledag. Skolens te
lefon er (05) 82 04 88; der 
er omstilling til rektor, HF- 
kontor,boginspektor og pedel, 
lærerværelsets telefon er 
(05) 82 11 49. Elever kan be
nytte automattelefonen i cen
tralgarderobens søndre ende. 
På kontoret er 3 kontordamer: 
E. Balslev (10-14), I. Chri
stensen (9-13) og I. Høgh 
(8-9). Rektor træffes hver 
skoledag mellem 11.05-11.50. 
HF-kontoret ligger på 1. sal 
for enden af gangen ud mod 
Rødkildevej. Det er åbent 
mellem 8-12. Kontordame I.
Høgh. Lektor Leif Holm er 
studievejleder, og han træf
fes efter nærmere aftale med 
kontoret. HF-kontoret admini
strerer Statens Uddannelses

støtte for HF, kørselsgodt - 
gørelse, tilvalg, låneansøg
ninger og studieopbygning.
Adresseforandringer skal med 
deles kontoret snarest mu
ligt.
Administrativ inspektor er 
adj. Herbert Pieper. Hans 
kontor er t.h. for de øvrige 
kontorer, samme indgang. In
spektor tager sig bl. a. af 
skemaændringer, sygemeldin
ger, lægeattester og glemte 
sager.
Indre inspektorer er lektor 
Leif Holm og lektor Bent Berc 
Rasmussen. Sidstnævnte har 
tilsyn med skolens AV-midler 
Boginspektor er lektor B.Mer 
sen, som forestår udleverinc 
af bøger og papir;bogarkivet 
findes i kælderetagen.
Studielektorer Bent Møller 
Christensen, Jes Petersen oc 
Paul Jespersgaard.

PRAKTISKE BESTEMMELSER

1. Mødetiden; Alle skal være 
ved undervisningslokalet 
ved times begyndelse.

2. Skemaændringer: Er en læ
rer ikke i klassen 5 min. 
efter at det har ringet 
ind, skal kontoret straks 
underrettes. Kontoret gi

ver hurtigst muligt klas
serne besked om skema
ændringer .

3. Frikvarterer og fritimer 
Eleverne må normalt ikk< 
opholde sig i faglokaler
ne i frikvartererne. Læ
rerne skal aflåse lokale] 
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ne når de forlader dem. I 
fritimerne kan eleverne 
opholde sig i kantinen el
ler i centralgarderoben, 
eller læse lektier i nr.2 
og biblioteket (25). Ele
verne har også lov til at 
forlade skolens område.

4. Spisning: Det er kun til
ladt at spise i kantinen.

5. Tobaksrygning:Det er til
ladt at ryge i kantinen, 
centralgarderoben,på gan
gen på 1. sal og i skole
gården. De opstillede as
kebægre og krukker skal 
benyttes.

6. Befordringsmidler: Cyk
ler anbringes i stativer
ne i cykelkælderen,knal
lerter og biler på par
keringspladsen. Der er 
forbud mod at parkere på 
Rødkildevej.

7. Stole: Efter hver time 
skal eleverne anbringe de
res stol i ophænget under 
bordpladen. Kantinestole 
sættes ligeledes op efter 
brugen.

8. Skolebøger:Bøgerne er sko
lens ejendom; de skal være 
forsynet med navn og klas
se samt omslag, der yder 
effektiv beskyttelse.Ele
verne er ansvarlige for de 
af skolen udleverede un
dervisningsmidler. Brugte 
skolebøger kan købes i 
henhold til derom gælden
de regler. Alle henven
delser herom rettes til 
boginspektor.

9. Fundne sager: indleveres 
til og opbevares hos adm. 
inspektor.

10. Forsømmelser og fritagelser 
Når en elev er optaget i 
gymnasiet eller på HF-kur- 
sus, har eleven pligt til 
at følge undervisningen, 
herunder at aflevere 
skriftlige hjemmeopgaver. 
Ifølge Undervisningsmi
nisteriets cirkulære af 
26. marts 1973 er skolen 
pligtig til at føre nøje 
regnskab over elevernes 
forsømmelser, og skolen 
beder om, at dens arbej
de lettes ved at følgende 
regler overholdes:
Hvis en elev har måttet 
forsømme undervisningen på 
grund af sygdom, afleve
rer eleven første skoledag 
efter fraværelsen på sko
lens kontor en skriftlig 
redegørelse for forsømmel
sens varighed og årsag.
Denne redegørelse skal, 

hvis eleven er under 18 år, 
underskrives af en af ele
vens forældre/værger. Er 
eleven over 18 år, kan han/ 
hun selv underskrive den 
pågældende erklæring.
ønsker en elev på grund 

af sygdom at tage hjem i 
skoletidenmå eleven hen
vende sig på skolens kon
tor, inden skolen forlades.
Fritagelse for undervis
ning i enkelte timer eller 
en eller flere dage kan 
gives af rektor, men da en
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elev, der er optaget i 
gymnasiet eller på HF-kur- 
sus, har pligt til at føl
ge undervisningen, bevil
ges fritagelsen kun i gan
ske særlige tilfælde. F. 
eks. bør lægebesøg, tand
lægebesøg og køreprøver 
lægges uden for skoletiden, 
og kun særligt store fa
miliebegivenheder i ele
vens familie kan give an
ledning til fritagelse.
Ønskes fritagelse for en 
elev under 18 år, afleve
rer denne senest dagen før 
fritagelsen en ansøgning 

på skolens kontor, under
skrevet af en af elevens 
forældre/værger. Ønsker en 
elev over 18 år fritagelse, 
kan han/hun selv skrive og 
underskrive en ansøgning 
herom.
Alle forsømmelser er med
tællende i direktoratets 
overvejelser om en elev 
skal nægtes adgang til ek
samen ( se afsnittene om 
Varsler og Mødepligt).Kun 
dokumenterede forsømmel
ser vil kunne betragtes 
som lovlige. Sørg derfor 
for at aflevere skriftlig 
dokumentation til skolen.

SKOLENÆVN

Forældrevalgte repræsentanter til skolenævnet.
1. Karen Windfeldt, Hedebogade 4, 8722 Hedensted
2. Merete Rud, Brønsoddevej 1, 7100 Vejle
Suppleanter for ovennævnte:
3. John Thomsen, Rosenvænget 3, 7100 Vejle
4. Niels Toudal Pedersen, Skolegade 4, 7100 Vejle
Valgt af amtsrådet:
1. Svend Christensen, Fru Jyttesvej 5, 6000 Kolding
2. N. K. Knudsen, Rolighedsvej 13, 8722 Hedensted
3. Peer Skov Thulesen, Lillebjerre, 8764 Åle
Endvidere er rektor og lærerrådsformanden medlemmer. 
8
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Varslen
1. mundtlig varsel 
2. skriftlig varsel 
3. indstilling til direkto

ratet.

Hvis en elevs forsømmelser 
antager et sådant omfang, at 
rektor nærer betænkelighed 
over for elevens mulighed for 
fortsat at følge undervisnin
gen, skal rektor underrette 
eleven herom. Fortsætter en 
elevs forsømmelser alligevel 
skal rektor skriftlig under
rette eleven og forældremyn
dighedens indehavere om, at 
der kan blive tale om at ta
ge forbehold ved elevens til
melding til eksamen ved sko
leårets slutning. Umiddelbart 
før endelig tilmelding til 
eksamen den 20. marts drøftes 
på et lærerforsamlingsmøde 
forholdene for de elever, der 
har modtaget skriftlig advar
sel .
Såfremt lærerforsamlingen 
finder, at det for en af dis
se elever i et eller flere 
fag på grund af elevens for
sømmelser ikke vil blive mu
ligt at give årskarakter, 
skal rektor i henhold til § 
7 i undervisningsministeriets 
bekendtgørelse af 12. marts 
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1973 om eksamensordningen m. 
v. indsende en erklæring, son 
giver oplysning om disse for
hold, og direktoratet afgøi 
da, om.eleven kan deltage i 
eksamen ved skoleårets slut
ning.
Medd. 3 siger, at hvis di
rektoratet bestemmer,at en 
elev il. eller 2. g får besked 
om, at han ( hun ) ikke kar 
deltage i studentereksamens 
prøverne efter 1. eller 2. g 
kan han ( hun ) ikke rykkes oj 
i næste klasse, men skolen 
kan give tilladelse til, at 
eleven går klassen om; deter 
således ikke en ret, eleven 
har.
En elev har ret til at give 
en redegørelse for sine for
hold,denne redegørelse føl
ger så med sagen; hvis han 
(hun) ikke ønsker at give en 
redegørelse, noterer rektor 
dette i sin indstilling.
I visse særlige ikke nærme

re definerede tilfælde kan 
direktoratet give elever i 3x 
tilladelse til at indstille 
sig som privatist (ved en ek
samenskommission i Århus el
ler København) med ret til at 
overføre de efter 1. eller 
2. g opnåede eksamenskarak-



Lerer.
Der er grund til at pege på 

2 ting, dels at der ikke er 
sat nogen faste grænser for 
mtallet af forsømmelser 
werken i dage eller i pro
senter; det beror helt på rek- 
:or og lærernes skøn, om for
sømmelsesprocenten er så stor, 
it der skal skrides ind, dels 
it undladelse af at aflevere 
skriftlige besvarelser tæller 
så samme måde som forsømmel

ser; afleveres der ikke sti
le, opgaver og rapporter kan 
skolen ligeledes over for di
rektoratet tage forbehold 
over for elevers deltagelse 
i studentereksamen.
Det vil nok også være på sin 

plads at gøre opmærksom på, 
at forsømmelser behandles 
ens, hvad enten det er i fag, 
hvori der gives årskarakterer 
eller det er i fagene musik, 
formning og gymnastik.

SKOLENS FORENINGER 
VIN

VIM ( Vita Intra Muros ) er 
:t organ for eleverne på Rød- 
-ilde Gymnasium og fungerer 
;amtidig som medlemsblad for 
IIMER. Bladet har nu eksiste- 
•et i 37 år og lever i bed - 
;te velgående. lår er der ud
iendt 7 numre plus to ekstra- 
lumre: Telefonkataloget, der 
ir en uundværlig tradition, 
>g anmeldelsen af julerevyen. 
>et sidste ekstranummer skal 
ivergå til fast nummer fra i 
r. VIM er blevet indlemmet i 
[IMER, har dog egen kasse, 
g har en årsomsætning på ca. 
4.000 kr.
Det er lidt trist at se at 

er ikke kommer flere læser- 
reve til bladet, men vi hå

ber stadig at der kommer fle
re. VIM forsøger at omfatte de 
fleste af de emner, der kan 
have interesse for gymnasie
elever og HF-studerende.
Vi håber at der blandt 1.- 
g'erne og 1. HF- ' er na findes 
friske kræfter til redaktio
nens videreførelse. Er nogen 
interesserede kan de henven
de sig til redaktionen.
Den består ved årets begyn

delse af:
Birgit Christensen 3 x 
Kirsten Jensen 3 b 
Jes Simonsen 2 b 
Stig Spangsberg 3 b 
Fotograf:UlrichT. Jensen 2 b 
Redaktør og "bagmand" til 
denne artikel

Morten Hovmand 3 y
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FOTOKLUBBEN
Der findes også på RG en fo
toklub! Eller rettere fand
tes. Fotoklubben er svunden 
stærkt ind efter sommerferien. 
Men det er mit håb at nye med
lemmer må styrke foreningen, 
hvis formålerat dyrke foto
grafiens kunst. Enhver kan 
for et symbolsk beløb blive 
medlem, og dermed få adgang 
til vores veludstyrede mørke
kammer .
Hvis fotoklubben skal bestå 
må vi få en ny bestyrelse 
stablet på benene. Det er 
derfor vigtigt at du,hvis du 
er interesseret, møder op på 
den generalforsamling vi vil 
holde, hvis der er tilslut
ning. Du behøver ikke nødven
digvis at ha' kendskab til 
foto - det kan du få! Det er 
en sjov hobby.
Hvis du vil være med så giv 
mig et praj.
Jeg er: Martin Tygstrup 3y, 
og let at kende: 196 cm høj, 
krøllet lyst hår og har næs
ten altid noget at ryge på i 
munden eller i hånden.

På gensyn!

VOLLEYBALL

Selv om klubben blev opret
tet af gymnasieelever og en 
stor del af dens aktiviteter 
stadig foregår på gymnasiet, 
er Vejle Volleyballklub 69 en 
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forening åben for alle inte 
esserede.
Træningen er foregået i gyn 
nasiets udmærkede gymnastik 
sale og Kirkebakkehallen. Of 
lysning om træningssteder c 
-tider for sæsonen 74-75 vi 
kunne findes på gymnasiet 
opslagstavler.

Vejle Volleyballklub 69.

VBBK

VBBK er i stærk fremganc 
Klubbens 1. hold var ubese; 
ret, indtil det i 8. del; 
finalen i pokal-turneringe 
mødte et 1. divisionsholc 
men inden denne kamp have 
holdet vundet serie 1 ud< 
et eneste nederlag, så VB1 
stiller i denne sæson op 
Danmarks - serien. Inden I 
dels-finalen havde holdet mi 
get overraskende besejret < 
af topholdene i Danmarks-s< 
rien.
Klubbens dameafdeling h< 

desværre været lukket en s< 
son, men der vil i den koi 
mende sæson blive gjort < 
forsøg på at genoprette de: 
ne, så det er vores håb < 
se mange nye ansigter i klu] 
ben, når træningen begynde: 
Såvel piger som drenge < 
velkomne. Der vil komme næ: 
mere besked om træningstidi 
på sportsopslagstavlen.

VBBK/ved Helge Berg 3.



iKAK
Dette ædle og kondikrævende 
pil dyrkes ihærdigt på Rød- 
ilde. Imidlertid synes skak- 
lubben at være gået i hi 
eller tænkeboks) efter pin- 
igt nederlag til lærerne.
vor er I henne ? ?

5LOKFLØJTE

Kan du spille lidt på blok
løj te, har du lyst til at 
pille sammen med andre og 
lolder du af stille, klassisk 
lusik? - vi vil så forsøge at 
.anne en sammenspilsgruppe. 
:envend dig til

Niels Sevelsted.

CORET

"RG og HF's Kor" er en for 
ning, hvis formål er "at ud- 
ikle styrke interessen for 
orsang på RG og HF", bl.a. 
ennem koncerter, samarbejde 
led andre kor og weekend-ture. 
tkolekoret blev for ca. 5 år 
;iden omdannet til en fore- 
ling, for at skolens elever 
lirekte kunne inddrages i be
slutningsprocesserne i for- 
jindelse med korarbejdet.
Og hvad har så koret på pro- 
jrammet i 1975-76? Til jul 
skal vi sammen med Vor Frel
sers Kirkes Ungdomskor opføre 
ländels oratorium "Messias" 
let med "Halleluja-koret"!).

Efter jul skal vi forberede 
forårskoncerten. Vort reper
toire spænder over mange for
skellige genrer.
Til efteråret vil der i sam
arbejde med "Danske Folkekor" 
blive arrangeret et enkelt
dags korstævne på RG. Hertil 
er ikke-medlemmer af koret 
også velkomne. Til foråret 
håber vi at kunne få et kor
stævne sammen med Varde Gymn. 
og HF's Kor, som vi har sam
arbejdet med siden 1972.
Tidligt i det nye skoleår 
lægger vi som sædvanlig ud 
med en kor-weekend. I år 
skal vi specielt arbejde med 
"Messias". Hensigten med en 
kor-weekend er først og frem
mest på en uhøjtidelig måde 
at skabe en god arbejdsatmo- 
sfære i koret.
Korsang som musikalsk ud
tryksform vil nok være frem
med for mange af skolens nye 
elever, men hvorfor ikke prø
ve en samværsform på tværs af 
"klasseskellene" ? Koret har 
hårdt brug for mange nye med
lemmer. Du behøver ikke at 
have en kraftig stemme - of
te er en svag og måske lidt 
usikker stemme gennem træning 
blevet til en god og sikker 
stemme.
Hver fugl synger efter sigen

de med sit næb - velkommen 
med dit specielle næb i RG og 
HF's Kor !!
Husk at se efter opslag!

Bestyrelsen.
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JAZZ
Skolens jazzorkester skif
ter medlemmer hvert år, når 
gamle elever går ud, og nye 
kommer ind. Vi har i år sær
ligt brug for blæsere (trom
pet, klarinet, saxofon, ba
sun etc.) . Vores musik afhæn
ger af orkestrets sammensæt
ning, men er for det meste 
ret stribet. Stikord: blues, 
beat, jazz, rock. Vi øver en 
gang om ugen, og optræder un
dertiden til bal og koncer
ter. Er du interesseret, og 
kan du spille lidt,så hen
vend dig til en af lærerne 
Jes Dueholm Jessen eller 
Niels Sevelsted.

• SPORT
Du vil hurtigt opdage, at de 
to ugentlige timer på skolens 
timeplan til idræt er for 
lidt, hvis du ønsker at hol
de dig i form. Derfor, og for 
i øvrigt at give mulighed for 
at have det rart, arrangeres 
der, næsten hver dag, fritids
sport efter skoletid. Idræts

grenene, der veksler lidt ef
ter sæsonen, er svømning, 
bordtennis, atletik, fodbold, 
basketball, volleyball, red
skabsgymnastik. Du kan altic 
få instruktion af en lærer i 
fritidssporttimerne. Oplys
ninger om hvor, hvornår, hvoi 
tit, hvordan osv. kan du fin

de på sportsopslagstavlen 
eller ved at henvende dig ti 
en af idrætslærerne. Af ånde: 
sport på skolen må også næv 
nes de efterhånden mange stæv 
ner, som vi selv arrangere: 
eller sender udvalgte hoL 
til. Desuden har vi et nær 
samarbejde med byens basket 
ballklub og volleyballklub. 
Følg med på opslagene!

idrætslærerne.
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S.U. & BEFOR
DRINGSGODT
GØRELSE.

STØTTEU NDER VIS - 
NING PÅ HF.

Reglerne vil blive gennemgå
st med samtlige klasser, even
tuelt på et stort møde i 
testsalen.
lusk at møde op.

For elever der føler sig me
get usikre i enkelte fælles
fag kan der i 1.semester e- 
tableres 15-timers støtteun
dervisning. Henvendelse til 
studievejleder

lektor Leif Holm.

VELKOMMEN
"VEJLE GYMNASIUMS VENNER"

stiftet 1963. optager som medlemmer forzldre til nuværende og tid
ligere elever. Foreningén stetter formål, som stat og kommune ikke 
giver tilskud til, f. eks. udsmykning, konkurrencer, skolens foreninger. 
og elevforsamling.
KONTINGENT: 20 kr årligt
Farmand: Tand liege Ole Vorting, tlf. 86 55 ^5
Kasserer: H»jmarken 4, giro 135269, tlf. 82 40 17
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Søndergade 16, 
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