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PROGRAM

for

Nakskov Gymnasiums 75-års jubilæum

2. september 1993: Flaghejsning 
Morgenkaffe 
Sportsarrangement 
Reception 
Kunstudstilling 
Elevfest

?. november 1993: Fællestimearrangement: 
Causeri ved Poul Trier Petersen 
Lysbilledshow

21. december 1993: Kirkekoncert

17.-31. januar 1994: Vandreudstilling: 
"Motion styrker livet"

28. januar 1994: "Sodavands-discotek" (for kommende elever)

30. januar 1994: Kabaret-eftermiddag (med tidligere elever)

11. marts 1994: Gallafest

April 1994: Musical (4 forestillinger)

Jubilæumsudvalget
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Sommeren 1993

Kære afgangselever, nuværende og kommende elever!

I sidder nu med gymnasiets årsskrift i 
hånden. Hvert år præsenterer vi årets 
gang i tekst og billeder. Det gør vi også 
i år; men vi lægger vægten skolens 
internationale kontakter og vi lader 
hovedsageligt elever give deres syn på 
de mange aktiviteter, der har fundet 
sted i år.

At holde kontakt med tyskere, 
letter, svenskere osv. har været an
strengende, men også utroligt givtigt. 
Ikke blot for de involverede: men også 
for hele skolen. Det samme gælder for 

de aktiviteter, der er med til at tegne 
skolens profil i samfundet.

Det er derfor midt håb, at dette 
årsskrift vil inspirere og motivere nu
værende og kommende elever til at 
fortsætte og udvide skolens aktiviteter 
og især det internationale samkvem, der 
blev indledt med skolens store fællestur 
til Berlin i 1990.

V. Kjellberg Christensen
Rektor
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Elevdemokrati i praksis
Dorthe Nielsen 2y, medlem af Fællesudvalget og Nakskov 
Gymnasiums bestyrelse, skriver om sine erfaringer med den 
demokratiske beslutningsproces på skolen.

I starten af skoleåret 92/93 besluttede 
jeg mig for at stille op til valget af 
gymnasierepræsentant til bestyrelsen, 
hvor eleverne har tre pladser, en HF’er 
og to fra gymnasiet. Den store valgdag 
kom, og alle elever var forsamlet i 
teatersalen. Der skulle vælges elever til 
utallige udvalg og langt om længe blev 
alle poster fyldt ud. Jeg blev valgt som 
den ene gymnasierepræsentant.

Bestyrelsen er sammensat af et 
amtsrådsmedlem, et kommunalbestyrel
sesmedlem, en skoleleder/vejleder, en 
HF-forælder og to forældre til elever i 
gymnasiet, to lærere, en TAP’er, en 
repræsentant for arbejdsgiverne og en 
fra fagbevægelsen og de nævnte elever. 
Denne cocktail fra skolen og samfundet 
udenfor skal sørge for, at skolen fortsat 
er et vigtigt element i det lokale ud
dannelsesmiljø. Bestyrelsens brede sam
mensætning skal sikre et aktivt samar
bejde mellem skolen og de forskellige 
instanser i lokalområdet.

Bestyrelsen arbejder for at øge 
åbenheden over for samfundet, som f. 
eks. ved temadagene i efteråret, hvor 
hele Vestlolland var inviteret til det 
åbne hus om lørdagen. Der var et stort 
fremmøde, og det er den slags arrange

menter, der kan give fremtidige elever 
lyst til at søge en gymnasial uddannel
se.

Gennem mit arbejde i fællesudvalget 
og bestyrelsen føler jeg, at jeg har fået 
indflydelse på beslutningerne om sko
lens udvikling, fordi man i disse orga
ner lytter til vores synspunkter. Når vi 
elever kommer med vores mening, 
giver vi vore omgivelser nogle impul
ser, der kan være med til at præge 
beslutningerne. Vi elever ser ofte tinge
nes tilstand fra en anden synsvinkel, og 
vi kan dermed gøre debatten bredere og 
mere alsidig, hvorved skolens rammer 
udvides.

I bestyrelsen lytter man til elevre
præsentanterne; men desværre hæmmes 
vores indsats af, at det hvert år er 
vanskeligt at finde elever, der er villige 
til at bruge tid og kræfter i bestyrelsen 
og skolens mange udvalg. Jeg vil derfor 
opfordre til, at man ved de kommende 
valg deltager aktivt, således at vi fortsat 
kan gøre vores indflydelse gældende i 
skolens styrende organer.

Dorthe Nielsen, 2y
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Østersølandene
Hvert andet år afholdes temadage på Nakskov Gymnasium. 
Temaet i 1992 var Østersøen og de omliggende lande. På tværs 
af klasserne vælger eleverne, hvilket emne inden for temaet, de 
ønsker at arbejde med.

Årets temadage blev tilrettelagt over ca. 
et halvt år gennem et godt samarbejde 
mellem lærerkollegiet og elevstaben. 
Selve udvalget bestod af:

Henning Johansen, lærer 
Lars Boye Pedersen, lærer 
Marlene Lyngstrop, lærer 
Mogens Johansen, lærer 
Britt Christophersen, 3x 
Marlene Blak-Nielsen, 3x 
Pia Klausen, 3z 
Ulla Coulthard, 3z 
Anders Bruhn, 3x 
Christian Aiitonsen, 2a

Udvalget fik tingene til at fungere, om 
end ikke optimalt, så på en fornuftig 
måde. Fundamentet for emnevalget var, 
at dagene kunne blive beriget med 
kulturelle og samfundsperspektiverende 
aspekter, som skulle bidrage til større 
engagement blandt eleverne. Det var 
altså udvalgets hovedformål, at skabe 
det engagement, som er nødvendigt for 
at et sådant projekt kan forløbe plan
mæssigt.
En af målsætningerne var, at skabe så 

bred en vifte af muligheder og begiven
heder, at de fleste deltagerer fik opfyldt 
deres ønsker og behov. For eksempel 
var et par af de emner, man kunne 
tilmelde sig, at producere modeller af 
Østersøområdet, eller vise nogle bi
ologiske problemstillinger omkring 
forureningen i Østersøen.

Temadagene faldt sammen med 
Europaklassens besøg af venskabsklas
sen fra Østberlin, og et besøg af ca. 40 
lettiske elever og lærere gav yderligere 
inspiration. Dermed var den baltiske 
atmosfære skabt, og temadagene kunne 
tage deres begyndelse. De tö første 
dage gik med at forberede det åbne 
hus, som gymnasiet havde arrangeret 
på tredje- og sidstedagen. Et udpluk af 
begivenhederne på denne dag var :

a) Baltisk madkultur med salgsbod, 
b) Nordisk mytologi.
c) Dukker med de enkelte landes natio

nale folkedragter.
d) Svampeudstilling og andre biologi

ske fund.
Udstillingen blev besøgt af mange 

interesserede både med tilknytning til
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Et af indslagene i det åbne hus var lettisk folkedans udført af elever fra gymnasiet.

skolen og udefrakommende, som havde 
fået kendskab til udstillingen gennem 
lokalaviserne og temadagenes PR-ud- 
valg. Sidste dag blev afsluttet med en 
fest, som indbefettede både elever, 
lærerer og udenlandske gæster.

Set på afstand må temadagene siges 

at have været vellykkede, da det i reali
teten bidrog positivt til undervisningen, 
hvilket er et vigtigt punkt i temadagenes 
funktion.

Temadags-udvalget.
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Et Fandens arbejde
Hvert forår spiller skolens elever komedie. Det er ofte vanskeligt 
at finde instruktør og skuespillere; men igen i år lykkedes det.

Uffe Opstrup som Fanden.
Foto: Jan Knudsen, Folketidende.

Hvert forår viser en ny gruppe elever 
resultatet af måneders arbejde med at få 
et stykke op at stå: gymnasiets skoleko
medie. I år var denne gruppe en dejlig 
blanding af nybegyndere og gengangere 
med repræsentanter fra alle klassetrin.

De første par gange vi mødtes, gik 
med den umulige opgave at finde et 
passende stykke, der kunne tilfredsstille 
vores kræsne medstuderende. Disse 
møder havde dog en tendens til at ende 
i grineanfald og pjat, så vi besluttede 
hurtigt, at vi måtte finde en instruktør, 
der kunne overtage ansvaret. Vi var så 
heldige, at Niels-Bo Jørgensen straks 
var med på den idé, og sammen gav vi 
os kort efter jul i kast med en let redi

geret udgave af Soyas stykke "Hvem er 
Jeg?" eller "Når Fanden gi’r et til
bud." I løbet af januar og februar 
begyndte stykket at forme sig og vi 
lærte hinanden så godt at kende, at vi 
med glans klarede de 14 dage af marts, 
hvor vi nærmest boede i teatersalen.

Efter to vellykkede forestillinger d. 
12. og 13. marts 1993 kunne vi endelig 
slappe af og fejre det hele.

Vi havde en herlig tid med skoleko
medien, og jeg håber og tror, at vi 
aldrig vil glemme den eller hinanden. 
Pernille, 3.z
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Operation Afrika.
Der er tradition for, at elever på landets gymnasier hjælper u- 
landene med en dagløn.

Under normale omstændigheder af
holdes hvert andet år et såkaldt Opera
tion Dagsværk. Formålet med dette er, 
at gymnasieelever og HF- og VUC- 
kursister landet over ved at tilbyde 
deres arbejdskraft for en dag indsamler 
penge til støtte for et underudviklet 
land. Nøgleordet for Operation Dags
værk er uddannelse, for støtten gives 
som hjælp til selvhjælp.

På grund af den katastrofale tørkesi
tuation i Somalia blev det i sommeren 
1992, på foranledning af Dansk Røde 
Kors, Red Barnet og Folkekirkens Nød
hjælp, besluttet at afholde et ekstraordi
nært Operation Afrika til fordel for

Somalia. Som noget nyt skulle 40% af 
de indsamlede midler gå til regulær 
nødhjælp, der i form af mad og me
dicin blev afsendt 5 dage efter indsam
lingen, og i øvrigt gjorde stor gavn.

Vores 3.g’ere var på ekskursion og 
derfor forhindret i at deltage, men 
alligevel meldte over 200 elever sig til 
indsamlingen i Nakskov. Nogle, som 
gadeaktivisteme, gjorde for en dag 
byen lidt livligere med sang i gågaden 
og salg af T-shirts og postkort. Andre 
var beskæftiget med fastere arbejde, og 
tilsammen indsamlede vi ialt 43.187 
kroner og 50 øre, hvilket er helt fan
tastisk og som oversteg alle forvent
ninger og tidligere rekorder!!!

Magasinet var hele dagen samlings
sted for de deltagende, og om aftenen 
var der om ikke fest, så hyggeaften. 
På landsplan har Operation Afrika også 
slået alle tidligere rekorder. 7,9 millio
ner kroner blev det til i alt.

Så snart der er fred igen i Somalia, 
og dermed behov for genopbygning, vil 
en række planlagte skoleprojekter be
gynde.

Mikala 2y
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Forårsudstilling
I billedkunst får eleverne lov til at vise deres kreativitet på for
skellige måder. Mange viser forbavsende evner.

Det var i sandhed en bemækelsesværdig 
forårsudstilling, HF, 3g. (begge obliga
torisk) samt mellemniveau-holdet havde 
skabt sidste uge i april i bibliotekets 
mødesal.

Temaer holdt sig i høj grad til det 
traditionelle: natur, kvindekroppens 
mysterier, forurening, liv og død. Til 
gengæld var udtryksformerne langt 
mere varierede end tidligere: Tegning 
med kul og kridt, kulørte malerier, 
farvetryk, lerskulpturer, billeder malet 
på enorme stykker bomuldslæned og 
utraditionelle skulpturer og opstillinger, 
hvor både ståltråd, jern, et gammelt TV 
samt diverse elektroniske effekter var 
taget i brug.

Der blev vist en overraskende stor 
interesse og engagement fra samtlige 
elevers side, hvilket godt kan være et 
særsyn på især obligatoriske hold, og i 
tiden op til udstillingen involverede alle 
sig med liv og sjæl for at få værkerne 
færdige til tiden.

Mikala 2y

Mikala har også tegnet danserinden
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Skriveværksted
Mange elever har behov for hjælp til det skriftlige hjemme
arbejde. Flere af skolens lærere er involveret i forsøgsundervis
ning på dette felt.

Her på skolen har vi et skriveværksted, 
som i dette skoleår har været åben 
tirsdag og torsdag mellem 14.15-16.30.

Man kan, hvis man har lyst, komme 
og få en hjælpende hånd med på vejen, 
når man f.eks. skal skrive en tysk stil. 
Der tilbydes hjælp i alle fåg.

Skriveværkstedet besøges af elever, 
som enten har svært ved lektierne eller 
som blot synes, at den danske stil skal 
peppes lidt op. Hjælpen, der gives af

faglærerne, er yderst god. De skriver 
ikke fysikrapporten for dig, men får dig 
i gang med at lave den selv.

At man besøger skriveværkstedet 
betyder ikke, at man er evnesvag; det 
er en støtte og en hjælp til lektierne 
derhjemme. Alle er velkomne til at 
møde op og få en hjælpende hånd. Så 
bare kom!!!

Gitte, 3a.

Man bliver så god, så man skader fingrene
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Europaklassen i familiens skød. Foto: Jeanette Christiansen
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Berlintur
Europaklassen, Ib, havde i efteråret udvekslingsbesøg fra Berlin, 
og i foråret var klassen på genvisit.

Europaklassens første udveksling er nu 
overstået, og der kan kun siges, at for
løbet alt i alt er gået ganske godt. Det 
mest udfordrende og lærerige ved 
arrangementet var lb’s genvisit i Ber
lin. Her blev vi, efter adskillige timers 
rejse modtage af Dannebrog, holdt af 
de selv samme tyskere, som var på 
besøg i Danmark i efteråret. "Genfor
eningen" danske og tyske elever imel
lem skete hurtigt, og folk drog hjem til 
diverse familier, spændte over at møde 
de mennesker, der skulle agere familie 
for dem i en uges tid.

Indlogeringen, som er et vigtigt 
element for et godt ophold, syntes alle 
at være godt tilfredse med. De tyske 
elevers forældre var søde og imøde
kommende, og det var tydeligt, at de 
var opsat på at give danskerne en god 
oplevelse. I det hele taget var der gjort 
et stort arbejde ud af alt.

Programmet for ugen var tæt pakket 
og planlagt, ingen nåede at kede sig det 
mindste. Der var både tid til fælles 
ture, eksempelvis til Potsdam, Natur
kundemuseum, Pergamonmuseum og 
KZ-lej ren Oranienburg-Sachenhausen, 
og ture på egen fod, hvor en stor del 
valgte at drive rundt på Kurfürsten
damm, mens andre fik set alle Berlins 

kendte seværdigheder så som Branden
burger Tor, Rigsdagen, Altes Museum, 
Alexander Platz, East Side Gallery og 
meget andet. En ting er ganske vist: 
Alle fik oplevet det berlinske natteliv, 
der, underligt nok, afviger en del fra 
det i Nakskov. Men ud over diskoteker 
og andet var vi jo også i skole, og her 
fik vi vore fordomme om den strenge, 
tyske skole reduceret kraftigt. Ser man 
bort fra, at lærere og elever er de’s 
med hinanden, og at der køres mere på 
paratviden end selvstændig argumenta
tion, er forskellen beskeden.

Til sidst skal blot nævnes, at ud
vekslingen har været alle tiders op
levelse og det både på godt og ondt. 
Sammenholdet i klassen er blevet for
bedret betydeligt, og lige nu glæder 
b’eme sig til besøget hos og bevært
ningen af nogle engelsktalende elever til 
næste år.

Rigtig god sommer!

Europaklassen
Stine og Line
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Internationalt sportssamarbejde
Nakskov gymnasium har siden 1989 haft et snævert samarbejde 
med Andreas Ober Schule i det tidligere Østberlin. På idrætsom
rådet er forbindelserne særligt livlige.

Sportleistungskurs aus Berlin 
im Nakskov.

Am Donnerstag, den 22.4.1993, kamen 
wir, der Sportleistungskurs aus Berlin, 
in Dänemark mit der Fähre an. Wir 
wurden in Empfang genommen und in 
unsere Quartiere gebracht. Trotz der 
langen Reise unternahmen wir noch 
etwas am Abend.

Freitag früh besichtigten wir die 
Schule in Nakskov und unterhielten uns 
mit dänischen Schülern, die deutsch 
lernen. Danach fand ein sportliches 
Zusammensein statt, bei dem wir unter 
anderem Basketball spielten. Wir waren 
sehr beeindruckt von den Sportanlagen 
und der Schule, insbesondere der Turn
halle.

Dem nächsten Tag sahen wir mit 
Schrecken entgegen. Uns stand der 
Schweppes-Lauf bevor. Die 5 km 
überlebten wir erschöpft, aber erfol
greich. Am Abend fuhren wir alle nach 
Lalandia, um dort Pizza zu essen, zu 
kegeln, und in die Disco zu gehen.

Sonntagmittag fänden wir uns alle 
zu einer Fahrt mit der Fähre in Rød- 
byhavn ein, in Richtung Puttgarten. Die 
Fahrt verlief sehr lustig, da wir ein 

typisch dänisches Spiel, nämlich "Kro
ne", spielten.

Am nächsten Morgen trafen wir uns 
alle zum Tennis, auf der tollen Tennis
anlage der Schule. Obwohl es einige 
noch nie gespielt hatten, machte es uns 
bei dem wunderschönen Wetter sehr 
viel Spaß. Wir trafen uns noch einmal 
in der Sporthalle, um Volleyball gegen 
die Dänen zu spielen. Der Abend verli
ef für alle individuell.

Dienstag fuhren wir gleich früh 
nach Kopenhagen und besichtigten dort 
das August Krogh-Institut, wo uns 
interessante Fakten der Sportphysiolo
gie vermittelt wurden, und Mittwoch 
fuhren wir mit dem Postdampfer, und 
danach unternahmen wir eine Radtour 
durch die schöne Landschaft. Bevor wir 
am Donnerstag nach Hause fuhren, 
betätigten wir uns noch einmal sport
lich.

Diese eine Woche in Dänemark hat 
uns sehr viel Spaß gemacht, und wir 
waren sehr froh, die schönen Sportan
lagen zu nutzen.

Janina und Mandy
Andreas Ober Schule, Berlin
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HF-tilvalgsholdet i Berlin.

Den 21.januar 1993 tog HF-idrætshol- 
det, der består af 6 drenge og 7 piger, 
til Berlin. Vi tog af sted med blandede 
følelser og var ikke meget for at skulle 
bo en og en hos nogle tyskere. Da vi 
ankom til Berlins banegård, var vi 
noget spændte på, hvem vi skulle bo 
hos og selvfølgelig var de alle nogle 
søde mennesker.

Da vi hver især ankom til vores 
hjem for de næste 5 dage, fik vi alle et 
værelse stillet til rådighed, dvs. den 
person, vi boede hos, rykkede ind i 
stuen, så vi kunne få vores eget. Der 
blev i det hele taget sørget alt for meget 
for os, vi blev vartet op.

I de 5 dage, vi opholdt os i Berlin, 
lavede vi sport hver dag. Vi spillede 
basketball, volleyball og lidt fodbold og 
håndbold. Både skole og sportshaller 
var ret dårlige. Ud over at lave sport, 
vadede vi Berlin tyndt, og de fleste var 
et smut i Vestberlin. Vi fik selvfølgelig 
også set Berlin by night. Hjemmefra 
var vi blevet enige om, at vi ville se en 
ishockeykamp, efter megen diskussion. 
Det var faktisk kun drengene, der ville 
se den og selvfølgelig hørte Lars på 
dem. Efter kampen måtte vi piger dog 
indrømme, at det var en af de bedst op
levelser på hele turen. Vi morede os 
også gevaldigt, da vi var i skøjtehal en 
af dagene. Det er ikke alle, der er klar 
over, hvad balance er.

De fem dage fløj af sted og plud
selig skulle vi hjem. Men vi skulle ses 
igen, for den 22.april kom tyskerne og 

besøgte os. Vi havde store problemer 
med at få dem indkvarteret, da ikke alle 
danskerne var lige gæstfrie. De skulle 
være hos os 1 uge, men da det var 
vores sidste skoledag, kunne vi ikke 
lave lige så meget sport med dem, som 
de gjorde med os. Heldigvis var de 
andre gymnastiklærere meget venlige, 
så tyskerne var velkomne til deres 
timer.

Mange af tyskerne havde været i 
Nakskov før, så der var ikke så meget 
at vise. Derfor gik de fleste dage med, 
at vi var samme, f.eks. var vi over med 
færgen én dag og andre aftener mødtes 
vi hos en af os danskere over nogle øl. 
De fik i hvert feid også Nakskov, 
Maribo og Rødby by night at se. Nogle 
af os var en tur til stranden, da de var 
ret vilde med havet. Om tirsdagen var 
tyskerne i København og der var også 
arrangeret en tur med postbåden og en 
cykeltur til Kragenæs. Der var dog en 
af dem, der ikke var klar over, at man 
skal se, hvor man kører, hvilket resul
terede i en smadret cykel. Heldigvis 
skete der ikke noget med føreren. Den 
uge gik faktisk hurtigt og "endelig" 
skulle de hjem.

Vi synes alle, det har været hygge
ligt med lidt udveksling, og vi er speci
elt glade for at vi har fået lov til at 
komme af sted som HF-ere.

Anja og Louise, 2. r
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London
Hele årgangen af 3.g’ere var i London i november. Her er et par 
indtryk fra turen.

Brødre, søstre, forældre, kærester, 
hunde, katte, kanariefugle og mus 
troppede lørdag d. 31.oktober 1992 på 
Nakskov Banegård for at sende os 
3.g’ere af sted til London (aldrig har så 
mange mennesker været samlet på 
"hovedbanegården"). Om bord på 
færgen havde de fleste svært ved at gå 
lige - om det skyldtes blæst eller fær
gens bar vides ikke med sikkerhed.

Bortset fra gnavne hotelejere og 
deres uvenlige betjening samt defekte 
værelser var hotellet udmærket.

For 3.a’s vedkommende gik dagene 
med kvartersundersøgelser, besøg i 
Parlamentet, Shakespeare-forestillingen 
Romeo and Juliet, museer, kunstgalleri
er og "shopping". Nætteme gik med 
utallige spil Trivial Pursuit, pub-craw
ling og fester på værelserne, så da vi 
efter en lille uges ophold vendte kursen 
mod Lolland, var alle udmattede, og 
kun få havde penge og energi til at 
feste på færgen hjem

Ann og Loa, 3a.

Lærer og elev fra Nakskov på British Museum? Foto: Torsten Bondo
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Forår i Prag 1993
Et af tidens populæreste rejsemål er hovedstanden i den nye stat 
Tjekkiet. To 2g klasser sprang på en bus fra Kruse, og oplevede 
foråret i Prag 25 år efter.

Den traditionelle ekskursion i 3g er 
efter beslutning fra højere instans blevet 
rykket til 2g. Denne beslutning faldt i 
god jord hos os 2g’ere, der var ret 
tændte til en pause fra det daglige liv 
på NUC. Efter mange diskussioner og 
stor uenighed klasserne imellem blev 
det planlagt, at 2xz skulle til Prag i 
slutningen af marts måned.

Søndag d. 28/3. Parkeringspladsen 
ved NUC ligger øde hen, men lidt efter 
lidt fyldes parkeringsbåsene af biler. 
Spændte 2g’ere slæbende på enorme 
tasker ankommer. De sidste rester af 
nattens søvn gnides ud af øjnene og 
bussen tages i besiddelse. Et sidste 
glimt af NUC og så sættes kursen mod 
Prag.

Udsigten til ugen forude satte hu
møret helt i top, og Hartmann bidrog 
gavmildt med sine utallige vitser, hvor 
pointen ikke altid var lige let at fange. 
Efter sejlturen og adskillige pauser 
nåede vi frem til vores hotel i Prag sent 
på aftenen, hvor vi fik den behagelige 
overraskelse, at vi havde fået en hel 
opgang for os selv, og derfor faktisk 
kunne te os som vi ville.

Mandag og tirsdag blev brugt til 
fælles udflugter i bussen til det nordlige 

Tjekkiet, hvor vi blandt andet besøgte 
byen Most, der ligger i et af de mest 
forurenede områder i Europa. Grunden 
til forureningen er de store brunkuls
forekomster og den deraf følgende store 
energiproduktion i området. Det var 
virkelig en ubehagelig oplevelse at se, 
hvordan hele området nærmest var et 
stort industrikvarter. Der lå en stor sky 
af smog over alle byerne, der for det 
meste lå nede i dalene, luften var tung 
og der hang en stank overalt. Vi åndede 
lettede op, da vi efter et besøg på det 
største af elværkerne atter kunne for
lade området og sætte kurs mod Prag. 
Et besøg i Theresienstad, på en por
celænsfabrik og på landbrugsskolen 
blev der også tid til, selv om vi ge
nerelt havde lidt svært ved at overholde 
vores tidsplaner.

Vi var hjemmefra blevet advaret om 
madens kvalitet i Tjekkiet, så vi blev 
positivt overraskede den første aften. 
Da vi hele ugen havde levet af det 
samme, var begejstringen dog knap så 
stor, og de fleste af os priste os lykke
ligt over, at McDonalds ikke var et 
ukendt begreb i Prag.

Onsdag og torsdag skulle vi i grup
per løse opgaver i selve Prag, og dette 
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blev da også gjort, selv om det måske 
ikke altid var med den største grundig
hed. Prag - Østeuropas Paris - er en 
meget smuk historisk by, men det er 
turistattraktionerne, der er gjort mest 
ud af. Når man bevæger sig lidt væk 
fra hovedgaderne og på opdagelse i de 
knap så befærdede gader, finder man 
mange smukke steder, der er i et for
færdeligt forfald. Et af de eneste grøn
ne områder, som vi så i Prag, var, da 
vi gik langs med Moldau oppe på en 
høj skrænt med udsigt over det meste af 
byen. Men det var til gengæld også et 
ret flot sted.

Selv om vores tur til Prag var en 
studietur, havde vi da også en del 
fritid, som vi udnyttede fuldt ud. En 
del af os fandt allerede mandag aften 
ud af, at Hartmann faktisk var ret smart 
at have i baghånden (ja - hvem skulle 
dog have troet det?), da han var ret 
kendt i Prag. Før vi kastede os ud i det 
hektiske natteliv i selve centrum, havde 
vi en del socialt samvær på værelserne 
på hotellet, hvor selv Niels-Bo og 
Steffen ikke kunne lade være med at 
deltage! Nattetimerne blev hver nat 
tilbragt i Prags centrum i selskab med 
unge af mange forskellige nationalite
ter. Selv om det ikke altid var lige let, 
fik vi da kontakt med en del andre 
unge. Der var mange danskere dernede, 
og det var lidt ærgeligt, da man så var 
tilbøjelig til at snakke med dem i stedet 
for at forsøge sig på et fremmedsprog. 
Lad os bare - uden at røbe for meget - 
sige, at det blev til nogle ret heftige 
nattetimer og knap så meget skønheds

søvn. Nattens udskejelser resulterede 
ganske vist af og til i "en enkelt" ho
vedpine eller dårlig mave dagen derpå, 
men det tog vi med godt humør - og så 
gik det ellers løs om aftenen igen.

Den sidste dag havde vi fri til at 
lave, hvad vi ville, før vi skulle hjem
ad. De sidste tjekkiske penge blev 
brændt af, og de sidste indkøb af "sou
venirs" blev gjort. Da vi endnu engang 
allesammen sad i bussen, var humøret 
stadig i top, selv om turen var ved at 
være slut. Turen hjemad foregik om 
natten, men da vi ikke var vant til at 
sove om natten, holdt vi naturligvis den 
tradition ved lige.

På trods af mindre problemer med 
det planlagte program, interne stridig
heder og andre uforudsete ting, var det 
alletiders tur, vi havde til Prag. Jeg 
tror, at alle vil være enige med mig i, 
at vi har fået en masse ud af turen, som 
har været en herlig oplevelse. Vi har 
set og oplevet en masse, der ligger 
udenfor den daglige "trædemølle", og 
det tror jeg har været sundt for mange. 
Man lærer mange nye sider hos hinan
den at kende, når man pludselig er 
sammen en hel uge, og jeg tror, at 
denne tur - dette forår i Prag - vil blive 
husket længe af os, der var med.

Ane Jensen 2x
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Turen går til Edinburgh
Elever fra Nakskov Gymnasium har tidligere hjemsøgt London. For 
første gang skulle to klasser til Skotland. Vi havde vores egne 
Edinburgh-aftaler, og de holdt.

Lørdag d. 27.marts kl.6.15 mødte vi 
alle (2.a, 2.y og lærerne) "friske" og 
veloplagte op foran NUC. Vores bus 
holdt allerede og ventede på os, så det 
eneste, vi manglede, var at tage afsked 
med forældre, kærester og skolen, 
snøft.

På overfarten Rødby-Puttgarten pro
vianterede vi diverse nødvendigheder 
(der er jo varmt i en bus). Efter 10-12 
muntre sange fra vores eget sanghæfte 
og et par videofilm, ankom vi til Hoek 
van Holland 3 timer før vi skulle sejle.

Eleverne deltog aktivt i den lokale dagligdag
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De indfødte var venligtsindede, men udstødte sære lyde, når Jane rørte ved dem.
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Efter nattens strabadser var det ikke 
alle, som var lige friske ved ankomsten 
til Harwich. Især pigerne var trætte, da 
der var mandestrip hele natten, mens 
drengene havde besøgt samtlige dis
koteker om bord. Resultatet af nattens 
"begivenheder" var, at næsten alle sov 
resten af vejen til Edinbuigh.

Mandag d. 29. marts var vi på by van
dring, hver klasse med sin faglærer: 2a 
- Hans Christian og 2y - Lars Sonne. 
Formålet med byvandringen var, at vi 
skulle danne os et indtryk af byen og da 
vi havde hørt, at Edinbuigh skulle være 
en af Europas smukkeste hovedstæder, 
blev en del af os meget skuffet. Det var 
en meget grå og forurenet by (de cykle
de med gasmasker), men befolkningen 
var utroligt gæstfri.

Besøg på en skotsk skole var et af 
2.a’s mål, og vi var alle var en smule 
chokerede over at se, hvilke forhold de 
havde. Skolen lå i et socialt belastet 
miljø og var i meget dårlig stand, men 
det var meget sjovt at snakke med 
nogle rigtige indfødte.

Man kan ikke tage til Edinbuigh 
uden at se slottet, så der var vi selv
følgelig også tirsdag formiddag. Ud
sigten deroppefra var ikke så smuk, da 
det var gråvejr. Dette gråvejr kom dog 
så sent, at det ikke generede y’emes tur 
til Arthurs Seat. Kun ganske få kom 
helt op, da geografilæreren valgte en 
forkert vej, så man pludselig stod over 
for en stejl bjergvæg. Udsigten fik alle 
dog glæde af.

Whisky er en anden af Skotlands 
kendingsmærker. De, som kunne tænke 

sig at fremstille billig whisky, fik op
skriften på vores besøg på et whisky
destilleri. Det var meget spændende, 
men det stank! (NB: man kan fremstille 
1 1. whisky for 10 kr). Efter rundvis
ningen var der smagsprøver.... hver sin 
smag.

Onsdag d. 31. marts var vi alle på 
en utroligt smuk tur oppe i Højlandet, 
hvor vi var meget heldige med vejret - 
højt solskin. Torsdag d.l.april var 
måske den mest eftertragtede, da den 
var delvis fri til shopping og vi fik 3 
retter gratis mad om aftenen.

Fredag d. 2. april var det atter på 
tide at vende næsen hjemad. Nogle var 
mere lykkelige end andre. Turen hjem 
forløb en del roligere, da den energi, 
alle mødte op lørdagen inden, efter
hånden var brugt op. Men et sidste 
besøg i baren på færgen hjem blev det 
da til og 2.a sang karaoke. Det lød......, 
og til drengenes skuffelse var der ikke 
kvindestrip på vejen hjem (synd!).

Tina og Anja, 2. a
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Danmark er også dejlig
Det er lettest at se på geografiske fænomer i Danmark. Turist
ministeren opfordrer også til rejser i Danmark. Derfor er 
geografiekskursioner meget lokale.

Vi var i den heldige situation på vores 
geografihold, at vi kun var syv elever. 
Dette har betydet at vores undervisning 
har været meget spændende og alterna
tiv. Bl.a. har vi været på to ekskursio
ner.

Vores første ekskursion gik til Al
buen, hvor vi skulle ud og nivellere, 
dvs. lave et kort over Albuen. Da vi 
har tendenser til søsyge, blev vi nødt til 
at køre derud i en yderst komfortabel 
traktor. Vi boede helt ude på spidsen 
uden nogen moderne bekvemmeligheder 
såsom elektricitet, vand og toilet, så vi 
kom i tæt kontakt med naturen!

På denne primitive, men hyggelige 
tur, fik vi besøg af en rotte, som både 
åd Hennings telt og vores leverpostej. 
Vores anden ekskursion var mere be- 
kvemmelig. Vi var fire dage i Odsher
red, hvor vi boede i Hennings mors 

sommerhus. Hovedmålet med turen var 
at studere istidens indvirkning på Ods
herreds landskab, hvilket også var 
meget interessant. Dog var det vores 
sociale samvær og det fantastisk gode 
vejr, der gjorde turen perfekt.

Vi erfarede, at Henning har utroligt 
mange venner på landsplan, da vi var 
til kaffeslabberads hos flere af dem, 
plus en lækker frokost med hjemmela
vede frikadeller.

Henning ved meget; men han kan 
ikke slå Torsten i Trivial Pursuit - dette 
kan måske skyldes, at det var Torstens 
spil!

Ud over det sociale samvær fik vi 
dog set en masse flot natur, kirker, 
sænkekasserne til Storebæltsbroen, 
Dragsholm slot, Sjællands næsthøjeste 
bakke (Vejrhøj 121 m.) og meget mere.

Mellemni veauholdet.



Nivellering på Albuen
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Davs!
Denne noget korte overskrift illustrerer, hvordan en udlænding 
oplever de danske samkvemsformer. Læs mere om, hvordan en 
pige fra Afrika forbavses i Danmark.

Jeg hedder Cynthia, er sytten år gam
mel og kommer fra Ghana. Jeg har 
været her i Danmark i næsten et år, på 
et udvekslingsprogram med American 
Field Service (AFS). Jeg håber, at I har 
lyst til at læse lidt om jeres land, set 
med en udlændings øjne.

Nu hvor mit ophold synger på sidste 
vers kan jeg konstatere, at Danmark er 
et meget interessant land at være ud
vekslingselev i, især for mig, som 
kommer fra Afrika og derfor har en 
helt anden kultur. Mine første tre må
neder her var fuldt med overraskelser 
og chok. Jeg glemmer aldrig min første 
dag på Nakskov Uddannelsescenter, 

hvor jeg går i laz. Med min værtssø
ster kom jeg til skolen, hvor jeg gik til 
min nye klasse; her sad jeg og følte 
mig meget ensom: jeg talte ikke dansk, 
kunne derfor slet ikke kommunikere, da 
jeg heller ikke anede, at mine klasse
kammerater kunne engelsk. Alligevel 
var jeg heldig, fordi min dansklærer, 
Anne-Mette, oversatte meget af det der 
blev sagt til engelsk. Vi sad længe i 
klassen, indtil 2g’eme hentede os uden
for. Der skulle vi tage vores tøj af og 
lægge det på en linje. Den åndssvage 
leg kunne jeg slet ikke deltage i: i 
Ghana må piger nemlig ikke tage deres 
tøj af, når der står mange mennesker 
omkring. Nogle af mine klassekam
merater var irriterede, fordi jeg ikke 
skulle tage mit tøj af, men det kunne 
ikke lade sig gøre. - Og så blev det 
frokosttid. Jeg gik ind i kantinen, helt 
alene, og vil aldrig glemme hvordan 
alle stirrede på mig. Nu forstår jeg, at 
det skyldtes, at jeg var den eneste sorte 
på hele skolen; desuden havde jeg en 
meget flot hårfletning og stammemær- 
ker i ansigtet.

Nakskov Gymnasium er meget 
fleksibel i forhold til skolerne i mit 
land. Her er der for mig at se få eller 
ingen regler og eleverne har (for?) 
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megen frihed; deres respekt for lærerne 
synes at være af meget beskedent om
fang. 60 % af highschools i Ghana er 
betalingsskoler, og der er mange regler, 
der skal overholdes. Hver skole har tre 
forskellige sæt skoletøj, som plejer at 
være meget flotte. Alle elever skal have 
dette tøj og der er megen disciplin og 
respekt; fx må man ikke kalde en lærer 
ved hans/hendes navn uden at tilføje 
"Sir, Mr., Mrs ., Madam" etc . Ele
verne udviser også stor respekt for 
hinanden, især over for dem, der går 
på højere klassetrin.

I Ghana er det meget umoralsk for 
piger at ryge, og rygning er strengt 
forbudt på skolerne. Derfor var det et 
rigtigt stort chok for mig, da jeg så at 
i Danmark er der flere piger end dren
ge, der ryger - også i skolen! Jeg kan 
lide og sætter stor pris på friheden her; 
men jeg synes dog, at det er for meget 
og " too much of a good thing". Jeg 
savner og holder meget af skolen i 
Ghana; skønt der er mange regler, er 
det alligevel meget sjovt og skægt.

Mange ting her i Danmark er meget 
forskellige fra mit hjemland, fx adskil
ler danske familieforhold sig aldeles fra 
de ghanesiske. I Ghana er det meget 
almindeligt at flere led og generationer 
bor under samme tag: Faren, moren, 
børn, bedsteforældre, tanter, onkler, 
fætre kusiner og andre mennesker, der 
ikke hører direkte til familien. I Dan
mark derimod bor kun far, mor og 
børn; tilmed flytter mange børn hjem
mefra, når de fylder atten år. De dan
ske unge har ingen respekt for deres 

forældre; skønt vi i Ghana har et tæt 
forhold til vores forældre, ville vi 
aldrig sige "Hold kæft, du er dum" 
eller nogle bandeord til dem, sådan 
noget siger den unge ghaneser aldrig til 
sine forældre eller andre ældre perso
ner.

Det er heller ikke almindeligt for 
unge mennesker at arbejde, mens de 
går i skole. Det er forældrenes ansvar 
at give deres børn lommepenge og 
hjælpe dem økonomisk, hvis de unge 
har brug for det.

Livet her på Lolland er noget kede
ligt; menneskene her er kolde og van
skelige at komme ind på livet af. Få er 
parate til at lære noget nyt og hvis man 
gør noget, som de ikke er vant til, 
synes de, at det er forkert. Jeg har 
været andre steder i Danmark, hvor alt 
og alle er meget anderledes; menneske
ne er mere åbne fx i København, Søn
derborg etc. Mange udvekslingselever 
finder det svært at få rigtig gode venner 
her i Danmark, fordi mange af de 
danske unge altid har så travlt efter 
skoletid og derfor har meget lidt tid til 
venner, men selvfølgelig er der nogle 
af os, der har fået gode venner, som er 
meget søde og hjælpsomme.

Mange ting fandt jeg svære i be
gyndelsen. Svært var det at lære en helt 
anden kultur og andre traditioner, et nyt 
sprog, nye mennesker samt også den 
danske mentalitet at kende. Efterhånden 
er dog mange ting lettere gennemskueli
ge for mig, og mens jeg har været i 
Danmark, er jeg også begyndt at gøre 
akkurat som danskerne. Det danske 
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sprog har for mig været let at lære, 
også fordi jeg har fået masser af hjælp 
fra min danske familie, min ekstra- 
dansklærer, Bodil, min skole og mine 
klassekammerater.

Når jeg tager hjem igen, skal jeg 
fortsætte med skolegang i to år, hvor
efter jeg skal udføre arbejde for min 
kommune (national service) i ét år, og 
bagefter skal jeg på universitetet og 
studere jura eller samfundsadministra
tion. Det har været dejligt at være i 
Danmark, jeg har oplevet mange ting, 

som jeg ikke har mulighed for at opleve 
i mit hjemland. Mine oplevelser her har 
lært mig at holde endnu mere af mit 
land og at være taknemmelig for alt, 
hvad der findes der.

Danmark er slet ikke dårligt, det er 
bare ANDERLEDES!!!

Vi ses igen om ni år, og mange tak 
alle sammen for jeres gæstfrihed. 
Farvel

Cynthia Jamila Mijimah
Ghana, laz 1992-93

Jamaican in Denmark !!
Selv om danske elever synger reggae til koncerterne, er det ikke 
sikkert, at folk fra Jamaica føler sig hjemme med det samme.

Det var dejligt efterårsvejr og skolebyg
ningerne skinnede ind i mine øjne; det 
var alt sammen nyt, og jeg var fuld af 
håb og forventning. Helt ærligt, så var 

jeg lidt bange min første dag på Nak
skov Gymnasium. Nu kan jeg se tilbage 
og sige, at det var en oplevelse, som 
jeg aldrig vil glemme.

I livet er der både negative og posi
tive sider; sådan har det også været på 
NUC. Det er anderledes end det skole
miljøjeg forlod på Jamaica, og det var 
heller ikke så nemt at vænne sig til i 
begyndelsen. De første måneder havde 
jeg stor lyst til tage hjem igen, fordi jeg 
savnede mine venner, min skole osv. 
Menneskene her virkede så kolde, stille 
og generte. Så sagde jeg altid til mig 
selv: "Det er ikke bedre eller værre, 
det er bare anderledes". Jeg overleve
de!
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Det smukke efterårsvejr blev til grå, 
kold og mørk vinter - uden sne. Dan
skernes humør forandrede sig med 
vejret. Denne overgang var svær, men 
den glade juletid, alle dem der smilede 
til mig på gangene og især de andre 
udvekslingselever var min sol. Min 
klasse har også gjort sit til at få mit 
humør til at stige; lp er en meget 
speciel klasse. Den har et meget "a- 
vantgardistisk" syn på eller måske hvad 
andre vil kalde en afslappet holdning til 
HF-skolelivet. Jeg kommer til at savne 
dem meget, når jeg kommer hjem igen, 
og derfor kan jeg af hele mit hjerte sige 
mange tusind tak til mine klasekam
merater, tak for det venskab, vi har 
delt og selvfølgelig for al jeres hjælp til 
mit dansk. Som vi siger i Jamaica: BIG 
UP, lp!! RESPECT, PEACE AND

LOVE FOR YEARS!!!!!
Blot tanken om, at jeg skal tage af 

sted fra mit nye hjem er slet ikke spæn
dende for mig, og på mange måder vil 
jeg ikke hjem igen. For jeg tager tilba
ge til et sted, hvor kærester ikke kysser 
hinanden ude på gangene, kalder lærer
ne ved fornavn og ikke har grovboller 
med, for det smager ligeså godt i kanti
nen. Men der er liv! Jeg kan sige, at 
jeg i min tid her har lært meget om mig 
selv og om mit liv. Forhåbentlig har 
jeg også efterladt en lille smule af 
Jamaica her på Nakskov Gymnasium.

Mange kærlige hilsener til alle og 
husk : SMIL, DET ER SOLSKIN!!

Sacha Page 
lp 1992-93 
JAMAICA.

Dinamarca, estoy que me muero
Overskriften er der sikkert ingen danskere, der forstår. Til 
gengæld er der meget, en pige fra Venezuela ikke forstår i 
Danmark. Indlægget bringes uredigeret.

Dette år på Nakskov Gymnasium er 
blevet en meget vigtig del af mit liv; 
herovre har jeg lært og prøvet mange 
nye ting. Derfor har jeg opdaget nye 
sider af mig selv, som jeg aldrig før 
har kendt. Det at være udvekslingselev 
er simpelthen en prøvetid for ens ev
ner.

Nu er der to måneder tilbage til jeg 
skal hjem og jeg har allerede en ny 
familie, nye venner og jeg har gjort nye
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erfaringer, som jeg aldrig vil glemme.
Det var dagen før min afrejse, at 

jeg fik at vide, at jeg skulle til Dan
mark. Min første tanke var: Nej, nej, 
nej, ikke Danmark! Der er sne, der er 
koldt og der går isbjørne rundt i gader
ne!! Jeg var meget deprimeret, indtil 
jeg pludselig huskede en masse ting om 
Danmark, som jeg kendte fra tidligere: 
Vikinger, Tivoli, Legoland, Tuborg og 
Carlsberg, Kronborg i Helsingør (fordi 
jeg elsker W. Shakespeare), naturligvis 
også H.C. Andersen, Niels Bohr, dansk 
fodbold og roligans. Så blev jeg inter
esseret i at lære mere at kende; allige
vel turde jeg næsten ikke - fordi jeg var 
bange for at blive skuffet- tænke på, 
hvad jeg skulle møde i Danmark. Hvor 
skulle jeg bo i Danmark og sammen 
med hvem? Ja, det fik jeg at vide dagen 
før min afrejse, Så I kan nok forestille 
jer, hvor skrækslagen jeg følte mig!

Da jeg ankom til Danmark, vidste 
jeg noget om den store frihed, men 
alligevel fik jeg det ene chok efter det 
andet de første par måneder, eftersom 
det er noget ganske andet selv at se og 
opleve det i praksis. Aldrig har jeg før 
været så overrasket; hvert sted i skolen 
var mig som på et sindsygehospital: 
ingen respekt for lærerne, alle gør hvad 
de har lyst til og har ingen disciplin.

Da jeg var på toilettet i skolen, 
fandt jeg en maskine, som jeg i be
gyndelsen ikke vidste hvad skulle bru
ges til. Men efter at have set på den et 
par minutter, vidste jeg at det ikke var 
løgn, hvad jeg havde fået at vide om 
seksualitet i Danmark. Nå, tænkte jeg.

Men dråben, der fik bægeret til at flyde 
over kom dog ved min første skolefest 
("Kyllingefesten"), da jeg havde været 
her kun én uge. Hjælp, hvor blev jeg 
chokeret, fordi så mange var så fulde - 
også de danske piger . Desuden gik 
mange i clinch med hinanden og var så 
liderlige. Uf! det var for HOT alt 
sammen i løbet af kun én uge. Jeg er 
sikker på, at i Venezuela ville det ikke 
foregå på samme måde; vi må fx ikke 
ryge eller købe cigaretter i skolen, og 
alle skal have uniform på.

Jeg har kunnet iagttage, at dansker
ne er heldige, fordi staten betaler man
ge sociale støtteydelser, såsom under
visning. Det undrer mig meget at se 
mange danskere gå ud af skolen, fordi 
de ikke har lyst til at læse mere - det 
synes jeg er for dumt. I Sydamerika 
kan mange unge ikke studere, fordi de 
ikke har råd til de dyrere private skoler 
og fordi de offentlige skoler ikke fun
gerer så godt, som tilfældet er her i 
Danmark.

I Danmark har jeg opdaget, at 
mange unge har arbejde efter skoletid. 
Det kan man ikke opleve i Venezuela, 
hvor ens familie betaler skoleophold, 
tøj osv.

For mig har det været utroligt svært 
at lære dansk; især i begyndelsen, fordi 
jeg ikke taler så godt engelsk. Når jeg 
skulle kommunikere med mine klasse
kammerater var det kun med et SMIL! 
Vi forsøgte at snakke, men det var 
næsten umuligt for os. Det var derfor 
svært for mig i begyndelsen at få dan
ske venner, da alle kun kunne tale til 
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mig på engelsk eller ville forsøge at 
lære mig det danske sprog! Men efter
hånden som jeg har lært mere og mere 
dansk, har jeg fået rigtig gode danske 
venner, som jeg aldrig vil glemme. Jeg 
vil heller aldrig glemme mine klasse
kammerater for deres tålmodighed og 
hjælpsomhed.

De kærligste hilsener til jer alle 
sammen, især Iq 1992/93, og til mine 
venner i hele verden

Maria Alejandra Zavala (Ale) 
VENEZUELA.

Hej!
Dansk mad og kager er ofte 
udvekslingselever.

Det var mit første kontaktord med mine 
klassekammerater. Før det vidste jeg 
ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv.- 
Det var nye ansigter, et nyt land og et 
nyt mærkeligt sprog. Det var meget 
sjovt at se så mange spise gulerødder 
og så mange ryge - selvfølgelig er det 
første meget sundere end det sidste!

det, der gør størst indtryk på

I starten syntes jeg, at alle i klassen 
lignede hinanden. Jeg troede, at der i 
min klasse var 6 drenge, 5 Tina’er og 
2 Karina’er; men efter ca. en måneds 
tid fandt jeg ud af, at der kun var 4 
drenge, 1 Tina, 4 Karina’er og så nogle 
andre i Ir.

Forholdet til mine klassekammerater 
er meget godt, synes jeg. Der er nogle, 
der godt kan lide at drille mig, men det 
tager jeg roligt og driller så dem en 
gang imellem! De ved alle udmærket, 
at jeg elsker kager; det er deres favori
temne, når de skal drille mig. Jeg er 
sikker på, at jeg vil savne de tusind 
gange, de har sagt: SNAK DANSK 
FOR FANDEN! til mig. Min klasse 
har været en af de vigtigste grunde til, 
at jeg har haft et godt år. Jeg synes, at 
alle er virkelig flinke, sjove og skøre. 
Min familie er naturligvis ogsåen meget 
vigtig årsag. De har alle sammen haft 
og har en masse tålmodighed. Altid har 

27



de fået mig til at føle mig som en del af 
familien! Det bliver meget svært at 
glemme min familie, specielt fordi jeg 
har taget 10 kilo på - på grund af den 
dejlige mad og de lækre desserter. Nfan 
kan opleve mange ting, når man er i et 
andet land, men det er umuligt at for

tælle det alt sammen - men jeg har haft 
et rigtig godt år, som jeg aldrig vil 
glemme!

Gabriela Martinez
PERU.
Ir - 1992/93.

o

Ah, Danmark!
Som udvekslingsstudent kan man lære meget uden for skolen. Af
hængigt af indsatsen kan man også lære noget i denne.

Det er ret svært at skrive om alle mine 
følelser om dette land, men jeg kan 
sige, at det har været et utroligt år. 
Tiden er gået meget, meget stærkt; for 
stærkt, synes jeg. Jeg har oplevet meget 
her i Danmark, og Danmark er meget 
forskelligt fra mit hjemland.

Sproget var ikke så svært som jeg 
troede,alligevel har jeg ikke lært dansk 
så godt som jeg gerne ville, men jeg 
mener dog, at jeg snakker bedre dansk 
end gennemsnitsamerikaneren. Jeg har 
lært meget her, selv om jeg ikke har 
lavet en disse i timerne. Men når man 
rejser alene så langt hjemmefra, lærer 
man meget om sig selv; man vokser og 
lærer en masse om den verden, man 
befinder sig i. Det er meget vigtigere 
end alt andet, som man kan lære i 
skolen - undtaget engelsk! Ha-ha!!

Jeg håber, at jeg kan komme tilbage 
til Danmark en dag i den nærmere 
fremtid, og jeg vil blot her sige tak til 
Nakskov Gymnasium og især til lx for 
mit fantastiske år her! Jeg vil aldrig 
glemme jer, fordi I har haft en meget 
stor betydning i den vigtigste periode af 
mit liv.
Paul C. Schutz, Jr.
U.S.A.
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Fysik på en anden måde
Hele årgangen af 1. g. matematikere har fulgt forelæsninger i 
fysik. Dette giver mulighed for mindre hold i de øvrige timer og 
dermed bedre mulighed for differentieret undervisning.

Det er tirsdag morgen. En flok mor
gengnavne l.g’ere står uden for audi
toriet med søvn i øjnene og uredt hår. 
Døren åbnes, og de strømmer ind til de 
blålilla sæder, og Søren eller Per eller 
Torben begynder at tale os i søvn.

Dette kunne være starten på en af 
de tirsdage, hvor alle matematiske 1. 
g’ere var samlet til "forelæsning". På 
skift har klassens lærere undervist/hold 
foredrag for alle tre klasser på en gang 
og emnet er så blevet fulgt op i klassen 
med formelrepetition og gennemgang af 

det, vi (eventuelt) ikke forstod.
Vi synes, det har fungeret godt, og 

en spørgeskemaundersøgelse viser det 
samme. Man slipper for lærerens falke
øje, hvad der betyder, at man koncen
trerer sig mere om emnet i stedet for at 
forsøge at se vågen ud. Måske har 
forelæsningerne været hvilepuder for 
dem, der ikke rigtigt gad; men totalt 
synes vi, at timerne har været spæn
dende og varierede i deres indhold.

Niels og Søren, l.y

Sådan ender det!
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Volleyball
Sport spiller en stor rolle i skolens liv. Volleyballspillerne sætter 
ikke deres lys under en skæppe.

Det var en onsdag i december, da vi, 
en afdanket forsamling bestående af 
2.hf ere og 3.g’ere, tog til Vordingborg 
for at deltage i amtsmesterskabet i gym- 
volley. Grimme i måsen af morgen- 
træthed, men med høje forventninger 
om at "duske" enhver form for mod
spiller, entrede vi bussen, der skulle 
føre os til vores destination.

For vore modstanderes vedkom
mende blev denne onsdag naturligvis 
skæbnesvanger. På trods af, at vi i den 
grad var uforberedte og usammenspille- 
de, måtte de sande, at de "hårde knæg
te" fra N.G. på ingen måde havde i 
sinde at vise menneskelig medfølelse af 
nogen art, men blot koldt og kyniskt 
udraderede alle de forhindringer, der 
måtte vise sig på den anden side af 
nettet. Således sejrede vi overbevisende 
(næsten) i begge kampe, og amtsme
sterskabet var fortjent i hus.

Vordingborg dannede også rammen 
om kredsmesterskabet.Tre nye hold var 
af forsynet blevet tildelt den tvivlsom
me ære at skulle optræde som kanon
føde for vores klare naturtalent - troede 
vi. Denne spådom gik dog kun i op
fyldelse m.h.t. to af holdene; det tred
je, fra Stenhus, var os - meget, meget 
lidt - overlegne, og de vandt KUN, 
fordi de stod i ledtog med guderne, og 

ofte var det, som om de havde kastet 
en forbandelse over os og banen. End 
ikke vilde, orale protester imod den 
KVINDELIGE dommer eller overdi
mensionerede fysiske udbrud adresseret 
til samme kunne i de afgørende øjeblik
ke forvandle det kun alt for truende 
nederlag til sejr, og med denne kamp, 
hvor de små marginaler blev altaf
gørende, brast drømmen om at deltage 
i det kommende danmarksmesterskab.

Trods de knuste illusioner var ture
ne fornøjelige, og N.G. var endnu en 
gang blevet repræsenteret på bedste vis 
og sat i et positivt lys - AF ELEVER
NE (og Marlene).

P.S. Vi har adskillige gange spurgt os 
selv, om rektor foragter denne ellers 
ædle sportsgren, idet han synes at 
forfordele atletikudøveme frem for os 
volleyball-virtuoser; hvorom alting er, 
så fik vi i hvert fald aldrig den velfor
tjente hyldest, som så mange af de 
førnævnte atletikudøvere i tidens løb 
har fået, i forbindelse med en morgen
samling.

Thomas og Søren, 3. a
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Gæstelærer i Sandviken
Gymnasiets lærere er aktive i udvekslingsundervisningen. Det er 
dog ikke altid lettere at rejse uden elever.

I januar-februar var jeg 14 dage i 
Sandviken som gæstelærer på Hammar- 
gymnasiet i Sandviken.
Sandviken er Nakskovs venskabsby i 
Sverige. Den ligger lidt nord for Stock
holm. Gymnasiets navn - Hammarsko
lan - refererer til hammeren, der i 
gamle dage anvendtes til j emfremstil
ling. Sandviken er nemlig en gammel 
jemby i jemområdet Gästrikland.

Eleverne i byen er delt sådan, at 
de, der interesserer sig for sprog, 
humaniora, samfundsfag og økonomi, 
går på Hammarskolan, mens de, der vil 
have naturvidenskabelige fag, teknik 
og mekanik går på en anden skole.

Fælles for gymnasierne er, at ele
verne fra folkeskolen fortsætter på 
gymnasierne. Der er således tale om en 
slags 12-årig enhedsskole. De svenske 
gymnasieelever kan ikke "dumpe", som 
gymnasieeleverne i Danmark - alle får 
et studentereksamensbevis.

Under opholdet underviste jeg dels 
eleverne i dansk litteratur og billed
kunst, og dels snakkede jeg med dem 
om Danmark og dansk versus svensk 
uddannelse og kultur. Det sidste i 
ordets allerbredeste betydning. De 
svenske elever vidste ikke meget om 
Danmark, men Nakskov kendte stort set 
alle elever. De havde i folkeskolen haft 

udveksling med deres venskabsby, og 
med Nakskov som fælles udgangspunkt 
snakkede vi om Danmark og dansk 
kultur - og det vil bl.a. sige fra EF- 
medlemskab, P. S. Krøyers strandmaleri
er og H.C. Andersen til danske pølser, 
wienerbrød, Tivoli i København og 
Christiania.

De svenske elever lyttede med 
meget stor opmærksomhed, når de 
hørte om den danske 13-skala, om 
dumpegrænser og gymnasieelever, der 
arbejder flittigt med henblik på at skaf
fe sig karakterer og opnå resultater, der 
kvalificerer dem til jobs og videre 
uddannelse efter endt gymnasietid. I det 
hele taget blev Danmark opfattet som 
foran Sverige på grund af traditionen 
for forsøg, eksperimenter og udvikling 
- ikke mindst inden for undervisnings
området.

Ideen med lærerudveksling er natur
ligvis, at lærere og elever får mulighed 
for at udveksle erfaringer og inspirere 
hinanden. At vi lytter til hinandens 
sprog, så vi kan føle os fortrolige med 
det. I efteråret 1993 er det meningen, 
at den svenske lærer, som jeg besøgte,- 
kommer til Nakskov og underviser i 
svensk kultur og billedkunst, fortæller 
om Sverige, svensk kultur og uddannel
se. Eller hvad danske elever nu har lyst 
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til at høre om...
Udvekslingen mellem lærere i Norden 
er med til at skærpe vores bevidsthed 
om det specielle ved vores eget land og 
kultur. Forhåbentlig kan det være med 
til at stimulere udvikling på forskellige 
niveauer og styrke selvforståelsen i

Norden på det kulturelle og undervis
ningsmæssige område, således at vi 
kulturelt står bedre rustet, når de euro
pæiske grænser åbner sig helt.

Alice Martinsen.

Moderne biologi
Lokalt forskes der i ændringer i planters arveanlæg.

I skoleåret 1992/93 fik vi elever, der 
havde valgt biologi på højt niveau, 
chancen for at arbejde med gener. Det 
var første gang, at Nakskov Gymna
sium kunne tilbyde os elever denne 
form for undervisning, da det nødven
dige udstyr, som Nakskov Gymnasium 
og Teknisk Skole har anskaffet i fælles
skab, er meget kostbart (ca. 80.000 
kr.).

Kort fortalt var vores opgave at 
overføre en egenskab fra en slags bak
terie til en anden slags bakterie. Egen
skaben var i dette tilfælde gener, der 
sætter en bakterie i stand til at danne et 
enzym, der spalter mælkesukker (lac
tose). Man er på denne måde i stand til 
at producere tønnælk uden mælkesuk
ker. Dette er nyttigt, da mange menne
sker og husdyr ikke kan tåle mælkesuk
ker.

Selve forsøgene foregik over to 
dage i et klasselokale, hvor der var 
påbudt flere sikkerhedsmæssige krav. 
Derfor blev vi bl.a. nødt til at bære 
kitler og i det hele taget arbejde sterilt. 
Dette var en ny, krævende og spænden
de måde at arbejde på, som viste os, 
hvordan man arbejder på de "rigtige" 
laboratorier. De heldige, der var på 
rundvisning på gymnasiet, havde mulig
hed for at se enkelte af os arbejde 
under disse på gymnasiet usædvanlige 
forhold.

Desuden kunne man læse om for
søgene i de lokale aviser.

Vi kan til sidst oplyse, at forsøgene 
i det store og hele kunne betragtes som 
vellykkede, trods enkelte småfejl.

Erik R. Gimm/Ole E. Povlsen, 3y
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Arbejdet med gensplejsning overvåges nøje. Foto: Claus Olsen, Ny Dag.
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Strygejern sælges
Man kan også konkurrere på andre områder end idræt. Er
hvervsøkonomiholdet deltog i et virksomhedsspil, hvor man skulle 
sælge strygejern.

Den 18. januar 1993 deltog erhvervs
økonomiholdet, der består af Anders 
3x, Mette og Asmus 3y, Urs, Ulla og 
Jesper 3z, og Dorthe 3a, i et virksom
hedsspil, der var arrangeret af konsu
lentfirmaet Welcome Management Aps.

Kurset var i første omgang for tre 
ansatte i Sparekassen Lolland, fem fra 
Man B&W Diesel, tre fra DDS-auto- 
matik, tre fra Christiansen & Engel
brecht og en fra DOW Danmark; men 
da vi er en lille, eksklusiv klasse, fik vi 
lov til at prøve kræfter med det virkeli
ge erhvervsliv. Vi fra gymnasiet sup
plerede op sådan, at hvert hold bestod 
af fem personer.

Den opgave, vi blev stillet over for, 
var ny for os alle. Vi skulle sælge 
strygejern. Mens holdene planlagde 
målsætning og strategi, blev vi trakteret 
med kaffe eller te og nybagte boller fra 
kantinen.

I hver spillerunde besluttede vi, 
hvor meget vi skulle producere, og 
hvor mange penge, vi skulle bruge på 
reklame, produktudvikling og marke
ting. Ind imellem kunne vi løbe ind i 
strejker, overenskomstforhandlinger 
etc., der kunne få indflydelse på vores 
produktion. Efter seks spillerunder 

holdt vi frokostpause i kantinen. Her 
var et stort tag-selv bord, hvor der var 
lige fra sild, laks og lune frikadeller til 
ost og grønne flasker til de tørre halse. 
Mon ikke der faldt enkelte misundelige 
blikke fra de elever, der desværre ikke 
havde valgt erhvervsøkonomi som 
mellemniveaufag.

Efter den pragtfulde frokost fortsatte 
vi med de sidste tre runder, og nu blev 
hjernerne vredet en ekstra gang i håbet 
om at blive de bedste til at sælge stry
gejern. Dog blev der tid til en kop 
kaffe og en mundfuld kage hen på 
eftermiddagen. Efter ni runder skulle 
det afsløres, hvem der havde opnået det 
bedste resultat.

Vinderholdet blev sparekassen Lol
land med assistance fra Jesper og 
Dorthe.

Til sidst gennemgik vi de enkelte 
holds strategier og resultater. Vi slut
tede med en evaluering af spillet. De 
fleste syntes, at det var en god idé at 
lade elever og erhvervsfolk samarbejde, 
da det var lærerigt for begge parter.

Dorthe Høyer, 3a.
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Ansatte på Nakskov Gymnasium 1992/93

Robert L. Barret (RB) 
Engelsk

N. E Bertelsen (NB) 
Idræt

V.Kjellberg Christensen 
(KC) Rektor. Matematik

Orla Christiansen (OC) 
Biologi/kemi

Birgit Clausen (BC) 
Engelsk/billedkunst

Claus Clausen (CC) 
Studievejleder 
Historie/latin/oldtidsk.

Bodil Danielsen (BD) 
Fransk/dansk

Steen Eiberg (SE) 
Historie/fransk

Vibeke Gjcrsøe (VG) 
Dansk/engelsk
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Kirsten Greve (KG) 
Studievejleder 
Fransk/engelsk

I.-L. Højbjerg Hansen 
(LH) Engelsk

H. C. Højbjerg Hansen 
(HH) Engelsk/tysk

Liselotte Hansen (LI) 
Engelsk/fransk

Birgitte H. Hartmann 
(BH) Fransk/idræt

Niels Erik Hartmann 
(EH) Historie

Steffen Hummelmose 
(SH) Biologi/geografi

Torben Hermansen 
(TH) Matematik/fysik/ 
naturfag/data

Allan Jensen (AJ) 
Tysk/dansk
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Anette Jensen (AJ) 
Kontorassistent

Tom Gotthold Jensen
(TG) Mat./datalogi

Jørn Finne Jepsen (JJ) 
Samfundsfag/geografi

Per Jepsen (PJ)
Mat./fysik/naturfag

Mogens Johansen (MJ) 
Biologi/kemi

Henning Johansen (HJ) 
Boginspektor 
Historie/geografi

N iels- Bo J ørgensen (NJ) 
Dansk/geografi

Anne Kurup (AK) 
Dansk/tysk

I. L. Lynæs Larsen
(LL) Biologi/psykologi
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Stefan Larsen (DL)
Tysk/engelsk/russisk

Finn Madsen (FM) 
Studievejleder 
Historie/engelsk

Marlene Lyngstorp 
(ML) Fransk/idræt

Helge Marquardsen 
(HM) Engelsk/tysk

Alice Martinsen (AM) 
Dansk/billedkunst

Niels Munk (NM) 
Samfundsfag/dansk

Anne-Mette Møller 
(MM) Dansk

Vivian Nedergaard 
(VN) Tysk/filosofi

Johnny Nielsen (JO) 
Kontorelev
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Jørgen Nielsen (JN) 
Pedel

Ove Bech Nielsen (ON) 
Musik

Søren Lune Nielsen 
(SN) Fys./mat./naturfag

Jimmy Pedersen (PE) 
Musik

Lars Boye Petersen 
(BP) Studievejleder 
Dansk

Johannes N. Petersen 
(NP) Hist./billedkunst

John Povlsen (JP) 
Adm. inspektor 
Matematik

Lone Povlsen (LP) 
Matematik

Ole Skibsted (OS) 
Adm. inspektor 
Dansk/religion/old.
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Lars Sonne (LS) 
Historie/idræt

Birgitte Sørensen (GS)
Skolesekretær

N. P. Skov-Larsen (SL) 
Fransk/religion

Kjeld Vejbjerg (KV) 
Biologi

Lone Vinum (LV) 
Kemi/dansk

Mogens Vestergaard 
(M V) Fy s/kemi/naturfag

Michael Weyand (MW) 
Matematik/erhvervsøk.

Bente E. Knudsen
(BEK)
Centerb ibl iotekar
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En naksko vit på rejse

- Hvor kommer De fra -?
- Fra Nakskov!
- Og hvor skal De hen — ?
- Hjem igen!
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