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Forsidebilledet viser et sølvbæger fra en høvdingegrav ved Hoby på Lol
land. Bægere :, der er et af vore smukkeste minder om Nordens tidligste
forbindelse med den klassiske kultur, er romersk arbejde fra Augustus’
tid. Motivet ei fra lliadens 24. sang, hvor den gamle trojanerfyrste Priamos bønfalder den græske helt Achilles om at få sønnen Hektors lig ud
leveret.
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Forord
Dette lille skrift er tænkt dels som en velkomsthilsen og en første in
troduktion til skolens nye elever, dels som en årsberetning for skole
året 1984-85. Derfor er der i hæftet praktiske oplysninger om skolen
og dens mange forskellige aktiviteter, samt en række spredte glimt
fra året, der gik.

Til de nye elever
Læs hæftet grundigt igennem og tag det med den første tid på sko
len, så I straks kan slå op, når spørgsmål melder sig. Er der noget, I er
i tvivl om, når I starter, kan I også henvende jer til lærerne, til studie
vejlederne, til kontoret eller til mig.
Jeg håber, I vil få nogle gode år med arbejdsglæde og godt kammerat
skab.
Velkommen til Maribo Gymnasium.
Alice Pedersen.
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Maribo Gymnasium
I 1973 blev Mar bo Gymnasium et amtskommunalt gymnasium, efter
at det i årene 1937-1973 havde været Maribo kommunes gymnasium.
Det vil sige, at vi fik Storstrøms amt som vores arbejdsgiver, altså en
centralisering for vores vedkommende.

Ved centralisering er der nok en vis fare for ensretning, og derfor kun
ne vi vel i nogen grad frygte, at vi som et lille gymnasium ville få svært
ved at leve op til de mere standardiserede krav, der nu ville stilles.
Vi synes, at de tolv år, der er gået, har vist, at man også i Storstrøms
amt har sans for nuancer, når det gælder om at opfylde de forventnin
ger, man har til en centerby som Maribo, nemlig bl. a. den, at så skal
der også være et gymnasium med de varierede tilbud, som enhver
egns gymnasium bør kunne tilbyde de uddannelsessøgende.
Vi er så heldige her på stedet, at vi i år kan tilbyde vores elever ikke
mindre end tre linier, nemlig sproglig og matematisk linie, samt for
første gang til august 1985 en data-medielinie som forsøg. Forsøgs
linien er en matematisk linie, der ikke grendeles i det treårige forløb.
På denne linie inddrages der helt utraditionel undervisning i musik,
billedkunst, dansk, samfundsfag og datalære.
På den traditionelle sproglige og matematiske linie har vi stadigvæk
en række valgmuligheder, når det gælder de forskellige grene i 2. og
3. g. Vi har ikke færre end 6 grenvalgstilbud, tre på sproglig og tre på
matematisk linie, nemlig nysproglig, klassisksproglig og sam
fundssproglig; matematiskfysisk, matematisknaturfaglig og sam
fundsmatematisk. I dette skoleår har vi arbejdet med 30-timers basis
kursus i databehandling i alle 1g klasserne, og det skal der selvfølge
lig også arbejdes videre med.
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På alle klassetrin har vi elever, der har undervisning i enten fransk el
ler russisk - naturligvis efter eget valg.
Vi har i år gjort lidt mere ud af den del af årsskriftet, der hedder eks
kursioner, fordi vi synes, at det kan være interessant, også for kom
mende elever, at se, hvad der foregår på både de indenlandske og de
udenlandske ekskursioner.
Selv om Maribo Gymnasium holder til i gamle bygninger, synes vi, at
skolen byder på et godt miljø, hvor vi, netop fordi vi er en lille skole,
har fine muligheder for at lære hinanden at kende. Der er ingen, der
forsvinder i mængden!
Der var engang nogen, der sagde: »Small is beautiful!«

Plan over skolen

6

sygtv.

29
dansk

lærer
22
opvid

~2s\
darrac, dansk

,

oldtkr religion

2¥
23
to -klasse - rum

elev -forben.

bib iot 'k

STUEN

13A RAKKERNE

MARIBO GYMNASIUM

1 2oo

7

Studievejledningen
Hver klasse i gymnasiet har en studievejleder, som giver både kollek
tiv vejledning til klassen - ialt ca. 20 timer i løbet af gymnasietiden og individuel vejledning vedrørende problemer af studiemæssig, øko
nomisk, social og personlig art i forbindelse med uddannelsessitua
tionen.
Den kollektive vejledning indbefatter blandt andet et kortere kursus i
studieteknik i begyndelsen af 1g; i 2g og 3g gennemgang af og
diskussion om forskellige emner vedrørende det senere studie- og er
hvervsvalg. I slutningen af 3g gives vejledning i udfyldning af ansøg
ningsskemaer til den koordinerede tilmelding til de videregående ud
dannelser. I 84/85 har vi haft besøg af repræsentanter fra mange ud
dannelsesinstitutioner til en halvdags uddannelses-supermarked for
2. og 3g’erne. Endvidere har alle 3.g’erne været på besøg på 2 større
erhversvirksomheder i København: de sproglige besøgte Spies-koncernen og J. C. Lauritzens Rederi, matematikerne NOVO A/S og Nor
disk Kabel og Tråd i Glostrup.
Programmet for virksomhedsbesøgene indeholdt punkter som med
arbejderkategorier og kvalifikationer, intern uddannelse, ansættelses
procedurer (samtaler, test m.m.) vigtige kvalifikationer udover dem,
som direkte kan aflæses på eksamensbeviset.
Den individuelle vejledning foregår i studievejledningen i hovedbyg
ningens kælderlokale. Studievej ledernes træffetider kan du se på
skolens opslagstavler. Da studievejledningen ikke er en del af skolens
administration, har vi tavshedspligt overfor alle, med mindre elev og
studievejleder aftaler noget andet.
Torben Hendriksen og Lone Christensen.

Økonomi
Ungdomsydelse kan søges af dine forældre i din bopælskommune.
Ydelsen er afhængig af både din og dine forældres økonomiske for
hold og udbetales til de 16-17 årige.
Statens Uddannelsesstøtte (SU) kan søges en måned før, du fylder 18
år og kan tidligst udbetales fra den 1. i måneden efter din 18 års fød
selsdag. Ansøgningsskema med tilhørende vejledning afhenter du og
afleverer igen i udfyldt stand på kontoret. Ansøgningen gælder for et
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skoleår ad gangen, og fra maj måned kan du søge SU for næste skole
år.
Skolen har et stipendienævn, som består af 3 elever, 2 lærere og rek
tor. Dets opgave er at kontrollere ansøgningerne og at indsende dem
ved udgangen af hver måned. I SU er der normalt en ekspeditionstid
på 3-5 uger, hvorefter du modtager en meddelelse om støtte.

Stipendiets størrelse er afhængig af både dine og dine forældres øko
nomiske forhold. Det maksimale stipendium er for hjemmeboende
15.300 kr. og for udeboende 25.100 kr. i 85/86. Forældrenes social
indkomst for 1986 vil normalt ligge til grund for støtte i 85/86. Der fore
tages et fradrag i socialindkomsten for søskende under 22 år. Det
maksimale beløb udbetales ved en socialindkomst på op til 156.400
kr., og mulighed for tildeling af støtte bortfalder helt ved en social
indkomst på 25(3.200 kr.
Udover stipendier kan der også søges om statslån og statsgarantere
de studielån i banker og sparekasser.
Stipendieudvalgets lærerrepræsentanter:

Torben Hendriksen og Lone Christensen,
studievejledere.

Befordringsgodtgørelse
Efter gældende regler yder Storstrøms Amt befordringsgodtgørelse til
elever, der bor 11 km eller derover fra skolen. Det er en betingelse, at
befordringen så vidt muligt sker med offentlige transportmidler.
Ansøgningsskemaer udleveres til de nuværende 1. og 2.g’ere på sko
lens kontor i meij måned. Nyoptagne elever vil få ansøgningsskema
tilsendt. Skemaerne sendes i korrekt udfyldt stand til Storstrøms
amtskommune.
Mister en elev si t kort, skal hun/han henvende sig direkte til det trafik
selskab, der har udstedt kortet.
Elever, der forlader skolen i løbet af året, skal aflevere tog/buskort på
skolens kontor.
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Stipendier og legater
Ved Maribo Gymnasiums dimission og translokation den 22. juni 1984
blev følgende stipendier og legater uddelt:
Overretssagfører Karl Kjærs og hustru Gerda Kjærs legat til stud. jur.
Rikke Skov Madsen, København, med 900 kr.
Rektor Erling Frederiksens mindelegat til Jonathan Glenthøj med 900
kr.
Lollandsfondens eksamenspræmie til Anette Clausen og Helle Krogh
Hansen, hver med 500 kr.
Fru Kristiane Andersen f. Ebsens studielegat for studenter udgået fra
Maribo Gymnasium blev den 6. september 1984 af Maribo byråd tildelt
Dorte Hansen med 1.900 kr.
Dette legat uddeles hvert år den 5. september til en student fra Maribo
Gymnasium uden hensyn til studieretning og eksamensresultat. Det
kan søges straks fra det første studieår af såvel mandlige som kvinde
lige studenter og kan efter legatbestyrelsens skøn tildeles den sam
me student for flere år ad gangen.
Ansøgninger stiles til Maribo byråd og indsendes til rektor inden den
20. august. Der findes ingen særlig blanket, men ansøgningen bør
indeholde alle relevante oplysninger vedr. studium og økonomiske
forhold.
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REGNSKAB
for »Overretssagførar Karl Kjærs og hustru Gerda Kjærs legat« for året 1984.
Indtægt:
Overført kassebeholdning....................................................................
Udtrukken obligation............................................................................
Indvundne renter....................................................................................

257,67
2.680,00
1.433,59

4.371,26
Udgift:
Legatportioner..................................................................................
Depot-og eksped.gebyrer....................................................................
Købte obligationer.................................................................................
Indestående på konto 911708 i Handelsbanken .............................

916,00
345,00
2.532,50
577,76

4.371,26
Legatets formue pr. 31. december 1984...................................................

23.177,76

Alice Pedersen.

REGNSKAB
for »Rektor Erling Frederiksens Mindelegat« 1984
Indtægt:
Overført kassebeholdning....................................................................
Udtrukne obligat oner...........................................................................
Indvundne renter....................................................................................

3.910,13
2.400,00
2.682,06

8.992,19
Udgift
Legatportioner..................................................................................
Depotgebyr..............................................................................................
Revisionshonora'...................................................................................
Købte obligationer.................................................................................
Indestående på bankbog 665294/Handelsbanken ........................

1.200,00
310,00
50,00
7.012,83
419,36
8.992,19

Legatets formue pr. 31. december 1984 ...................................................

32.219,36

Susanne Højlt.
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Praktiske oplysninger
1. De udleverede skolebøger skal være forsynet med ordentligt om
slag og behandles med omhu; der må kun skrives i dem efter lære
rens diktat. Enhver elev er ansvarlig for det udleverede materiel, og
må erstatte enhver skade, der sker forsætligt eller skyldes grov
uagtsomhed.
2. Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar for elevernes overtøj, ta
sker eller andre ejendele, derunder også de udleverede undervis
ningsmidler. Glemte værdigenstande afleveres til kontoret, hvor
eleverne ligeledes bør henvende sig, hvis de har glemt eller mistet
noget.
3. Rygning er forbudt i undervisningslokalerne og den store skole
gård.
4. Kontorets telefon kan ikke benyttes til private meddelelser til eller
fra eleverne. Elevtelefonen befinder sig i kælderen i hovedbygnin
gen.
5. For fester, der arrangeres af enkelte klasser eller elevforeningen
uden for skolen, kan denne ikke påtage sig noget ansvar.
Skolerådet har tilladt elevforeningen »Gimle« at afholde indtil 6 år
lige fester på skolen. Foreningens bestyrelse har ansvaret for dis
se fester; rektor og lærere er fritaget for tilsynspligt.
6. Adresseforandringer må straks skriftligt meddeles skolens kontor.

Mødepligt og forsømmelsesregistrering
Eleverne har pligt til at møde til timerne og pligt til at aflevere skrift
lige opgaver.
Lærerne noterer fravær fra timerne og manglende skriftlige opgaver,
og kontoret registrerer de samlede forsømmelser. Hvis forsømmelser
ne bliver for store, indkalder rektor eleven til samtale og mundtlig ad
varsel. Ophører forsømmelserne derefter ikke, følger en skriftlig ad
varsel, der fortæller eleven, at der kan blive tale om at tage forbehold
over for hans/hendes tilmelding til eksamen ved skoleårets slutning.
Advarslen sendes til forældrene, hvis eleven er under 18 år.
Alle former for fravær regnes i princippet lige, der kan således ikke
gives fri; men når eleven kommer i skole igen, afleveres på kontoret
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(mellem kl. 9 og 12) i meddelelsesbogen en redegørelse for forsøm
melsens årsag og varighed (underskrevet af forældrene, hvis eleven er
under 18 år). Meddelelserne om fravær indgår ikke i rektors vurdering
af, hvornår en elev skal advares; men hvis en elev skal indberettes til
direktoratet for forsømmelser, skal der tages hensyn til baggrunden
for forsømmelserne og til elevens indsats for trods forsømmelserne
at være rimelig : forberedt.

Længerevarende sygdom bedes meddelt skolens kontor.
For fritagelse for deltagelse i idræt gælder særlige regler.
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Fag og timetal
Det antal timer, der ugentlig tillægges hvert fag på gymnasiets for
skellige klassetrin, ses af følgende tabel:

Matematisk linie

Sproglig linie
N

Religion.............
Dansk ................
Engelsk.............
Tysk...................
Fransk/Russisk..
Latin..................
Græsk...............
Oldtidskundskab
Historie .............
Samfundsfag....
Geografi............
Biologi...............
Biokemi.............
Kemi..................
Fysik..................
Matematik.........

F

S

K

2g

3g

2g

3g

2g

3g

2
4

3

1
3

2
4

1
3

2
4

1
3

2
4

3

5

5

3

3

5

3

3

3

3

3

3

-

1
2

2
3

-

2
3

-

4

4

3

-

3

2

2
3
5
3

3

7
-

2g

3g

2g

3g

2g

3g

3
4
3
5
4

1
3
4
3
3
4

2
4
6
5
3

1
3

2
4

1
3

1
2

2
3

-

2

4-

-

4

3
5

3
5

Q

ß

3

4

-r

-r
3

2
3
5
3

3
5
2
3

2

3

-

3

-

3

-

Legemsøvelser .. 2
Musik ................ 2
Formning ..........

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

Nysproglig gren
Klassisksproglig gren
Matematiskfysisk gren
Matematisknaturfaglig gren
Samfundsgren
Faget afsluttet ved eksamen
-s-: Efter 1g
Efter 2g

N:
K:
F:
N:
S:

s

N

1g

ig

3

2
3

1
2
3

2
3

2

2

2

2

2

1

2

1

2
3
5

3
3
5

5
6

3
2
3

2
2

2

2

2

1

-

-

3
5
2
3
-
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Karakterer
Efter undervisningsministeriets bekendtgørelse af 4. og 5. februar
1963 udtrykkes al bedømmelse ved hjælp af tal uden ord eller symbo
ler. Karakterskalaen ser således ud:

13-11-10-9-8-7-6-5-3-0
Den normale topkarakter er 11, mens 13 er en undtagelseskarakter,
der forbeholdes den helt usædvanlige præstation og derfor må blive
ret sjælden - ligesom iøvrigt 0, der dog kan gives, hvis en eksaminand
udelukkende viser kundskaber, der alene svarer til kravene i en under
liggende skoleform. 8 er den karakter, omkring hvilken gennemsnittet
af et stort antal beståede elever kan forventes at ligge, mens 6 ligger
lige over og 5 lige under grænsen for det beståede.

For de enkelte karakterer gælder følgende direktiver:
13 gives for den usædvanlige, selvstændige og udmærkede
præstation.
11 gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10 gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9 gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8 gives for den middelgode præstation.
7 gives for den ret jævne præstation, der ligger under middel.
6 gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende
præstation.
5 gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3 gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds
stillende præstation.
0 gives for den helt uantagelige præstation.
Til at bestå studentereksamen kræves, at summen af samtlige karak
terer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at summen af de to
laveste karakterer plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er
mindst 13. Studentereksamen er kun bestået, hvis dette krav er op
fyldt såvel for årskaraktererne som for eksamenskaraktererne hver for
sig.
Der gives standpunktskarakterer og evt. vidnesbyrd i december og
marts samt årskarakterer før afgangs- eller årsprøverne. Disse be
dømmelser meddeles elever og hjem gennem en karakterbog, som
skal forevises for og underskrives af forældre eller værge. For gymna
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siaster, der er fyldt 18 år, gælder dog, at de selv kan underskrive karak
terbogen, og at skolen ikke har pligt til at sende meddelelser til hjem
met. Såfremt eleven er indforstået dermed, er skolen dog til enhver tid
rede til at samarbejde med hjemmet som den instans, der har det øko
nomiske og føler det moralske ansvar for de unges uddannelse.

Oprykning
Afgørelse om oprykning i næste klasse træffes af eleven selv, evt.
sammen med forældre. Skolen kan dog tilråde en elev at gå en klasse
om eller at gå ud af skolen.

Eksamen
Enhver gymnasieelev skal aflægge 10 prøver. På hver gren eksisterer
to prøver, som kun giver én medtællende karakter.
På matematisk linie afsluttes engelsk/tysk efter 1. gymnasieklasse,
oldtidskundskab og kemi efter 2. gymnasieklasse; på matematisk-fysisk gren afsluttes tillige geografi efter 2g.
På sproglig linie afsluttes geografi efter 1. gymnasieklasse og latin,
oldtidskundskab og matematik efter 2. gymnasieklasse på nysproglig
gren og matematik på klassisk-sproglig gren.
De øvrige fag afsluttes efter 3. gymnasieklasse.
Reeksamination:
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts
1973 om eksamensordningen og karaktergivningen m.v. ved studen
tereksamen og i gymnasiet, § 4, fastsættes følgende bestemmelser:

1 a.
En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasie
klasse har opnået årskarakteren 5 eller derover, og som ved den af
sluttende prøve til studentereksamen i faget ved udgangen af 1. eller
2. gymnasieklasse har fået karakteren 00 eller 03, kan forlange at blive
underkastet ny prøve i faget i de første 10 skoledage efter sommer
ferien.
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7 b.
En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasie
klasse, hvor undervisningen i faget afsluttes, har fået årskarakteren
00 eller 03, kan, hvis faget ikke er udtaget til prøve til studentereksa 
men, forlange at blive underkastet prøve i faget i august.

2.
Rektor skal inden 1. juli meddele direktoratet, hvilke elever der i hen
hold til 1 ønske' sig prøvet i august. Tilmelding sker på særlige blan
ketter, der fås på kontoret og afleveres behørigt udfyldt inden
sommerferiens begyndelse.
3.
For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er eksamenskarak
teren den ved reeksaminationen opnåede. For en elev, der i henhold
til 1 b ønsker sig prøvet, medtæller prøven i faget blandt de ti prøver,
der kræves aflagt for, at man kan bestå studentereksamen.
4.
Elever, der ved sygeeksamen bliver berettiget til den under 1 a nævnte
prøve, eller som af sygdom forhindres i at aflægge den prøve i august,
som de i henhold til 1 a. eller 1 b. var berettiget til, kan underkastes
prøve i faget ved den efterfølgende maj/juni eksamenstermin.
Reeksaminationer afvikles i de to første uger af skoleåret, altså lige
efter sommerferien.
Sygeeksamen.
Bliver en eksarn inand af sygdom forhindret i at møde til en af de fast
satte skriftlige eller mundtlige prøver til studentereksamen, skal ved
kommende
1) straks underrette rektor og meddele, hvilken læge der skal have til
sendt ansøgningsblanket til påtegning, samt 2) tilkalde læge samme
dag, idet lægeerklæring udstedt p. gr. af senere besøg eller telefon
konsultation ikke anerkendes af undervisningsministeriet. Læge
erklæringen må heller ikke udstedes på særskilt blanket, men skal
påføres selve den ansøgningsblanket, som den sygemeldte skal afle
vere til rektor inden sommerferiens begyndelse. - Sygeeksamen af
vikles i august/september.
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Skolerådet
Efter skolestyrelsesloven af 20. jan. 1978 findes der ved hvert gymna
sium et skoleråd med 9 stemmeberettigede medlemmer, nemlig 1
amtsrådsmedlem valgt for 4 år, 2 forældrerepræsentanter valgt for 2
år af og blandt forældre til elever under 18 år, rektor, formanden for og
et andet medlem af lærerrådet, 2 repræsentanter valgt af og blandt
skolens elever samt 1 medlem valgt af og blandt skolens tekniske og
administrative personale. De fem sidstnævnte medlemmer vælges af
de respektive forsamlinger for ét skoleår ad gangen.
I skoleåret 1984-85 har rådet haft følgende sammensætning:
Amtsrådsmedlem Bente Nielsen, Torrig, formand.
Socialrådgiver Rosita Glenthøj, Errindlev, til 1/4 1985.
Lærer Erna Larsen, fra 1/4 1985.
Direktør Jørgen Haarby, Maribo.
Rektor Alice Pedersen, sekretær.
Adjunkt Susanne Højlt.
Lektor Helge Christiansen.
Pedel Kurt Christoffersen.
Skolerådet har til opgave, i forening med lærerrådet, at formidle sam
arbejde mellem skole og hjem. Det kan således medvirke ved løsnin
gen af sociale opgaver i forbindelse med skolen, ved udfærdigelsen
af ordensregler samt visse dele af det årlige budgetforslag. Derudover
kan skolerådet afgive udtalelser og stille forslag om alle spørgsmål,
der vedrører skolen - f.eks. ang. bygninger, lokaler, materiel og inven
tar -, og det skal afgive erklæringer i alle sager, der forelægges det af
amtsrådet.

Sager vedrørende enkelte elever kan dog kun behandles i skolerådet,
hvis den pågældende elev er indforstået dermed.
Selve undervisningen og afholdelse af eksaminer er derimod under
lagt undervisningsministeriets tilsyn, der udøves af direktoratet for
gymnasieskolerne og højere forberedelseseksamen.

I året 1984-85 har skolerådet afholdt 7 møder.
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Ansatte ved Maribo Gymnasium

TA
Alkjær, Thomas, adjunkt cand. mag.
Tlf. 94 13 01
Græsk 2abK, 3abK
Latin 2abN

AA
Andersen, Anna, lektor cand. mag.
Tlf. 88 21 13
Tysk 1a, 2abN, 3aN
Religion 3b, 3z

JB
Brodersen, Jens, adjunkt cand. mag.
Tlf. 88 00 91
Samfundsfag 2xyS
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LC
Christensen, Lone, adjunkt cand. mag.
Tlf. 91 15 33
Latin 1b, 2abK, 3abK
Studievejleder 1a, 1b, 2a, 2b, 2x, 2y, 3a, 3b, 3z

FC
Christiansen, Freddy, årsvikar, cand. scient.
Biologi 3xyzN

HC
Christiansen, Helge, studielektor cand. mag.
Tlf. 88 03 31
Matematik 1a, 1x, 2xyF

HF
Feltrin, Helle, adjunkt cand. mag.
Tlf. 88 37 07
Engelsk 1x, 3bN
Fransk 1a, 3a
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FH
Halkjser, Fritze, lektor cand mag.
Tlf. 88 01 01
Engelsk 1b, 2abS, 3aN

WH
Hansen, Erin Wøllike, lektor cand. mag.
Tlf. 88 01 04
Fransk 1b, 1y, 2b, 2y, 3y, 3z

TH
Hendriksen, Torben, adjunkt cand. phil.
Tlf. 85 53 71
Musik 1a, 1b, 1x, 1y, 2ab, 2x, 2y, 3ax, 3by, 3z
Friv. kor og orkester
Studievejleder 1x, 1y, 3x, 3y

BH
Holst, Birthe, studielektor cand. mag.
Tlf. 88 09 59
Religion 2a, 2b, 2x, 2y, 3a, 3x, 3y
Engelsk 2abN
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SH
Højlt, Susanne, adjunkt cand. mag.
Tlf. 88 22 42
Russisk 3x
Dansk 1y, 3y
Matematik 2a, 3xyzS

OJ
Jensen, Otto Engholt, adjunkt cand. mag.
Tlf. 88 22 42
Russisk 1ax, 2ax
Matematik 1b, 2b, 3xyzF

SK
Kolstrup, Søren, adjunkt cand. mag.
Tlf. 88 36 58
Samfundsfag 2abS, 3xyzS
Oldtidskundskab 1a

AK
Kræmmer, Aage, lektor lic. scient.
Tlf. 88 26 25
Fysik 1y, 2xyF, 3xyzF
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AM
Madsen, Anne Marie, adjunkt cand. mag.
Tlf. 88 20 98
Fransk 2a
Idræt 1a, 1b, 1x, 1y, 2a, 2x, 2y, 3x, triv, idræt

SM
Madsen, Per Skov, lektor cand. mag.
Dansk 2a, 2y
Tysk 1b, 3bN

RM
Madsen, Richardt, adjunkt cand, scient.
Tlf. 88 20 98
Idræt 1ax, 2ax, 3ax, 3yz, friv. idræt
Fransk 1x, 2x, 3b

DM
Mikkelsen, Mogens Dam, lektor cand. mag.
Tlf. 88 12 03
Biologi 2xyN, 3a, 3b, 3xyzF, 3xyzS
Geografi 1b
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MK
Munk, Anne, adjunkt cand. mag.
Tlf. 91 15 65
Dansk 1b, 1x, 2x
Engelsk 1a

EM
Møller Eyvind, lektor cand. mag.
Tlf. 88 10 15
Dansk 3b, 3x
Engelsk 1y

KH
Olsen, Klaus Højsgaard, adjunkt cand. polyt.
Tlf. 84 55 16
Fysik 1x, 2xyN

AP
Pedersen, Alice, rektor, cand mag.
Tlf. 88 36 80
Tysk 1x
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PP
Petersen, Per Pauli, adjunkt cand, scient.
Tlf. 86 44 33
Geografi 1a, 2abS, 2xyF, 2xyN, 2xyS, 3xyzN, 3xyzS

RH
Ragn-Hansen, Finn, lektor cand. mag.
Tlf. 88 12 87
Historie 2a, 2b, 2y, 3b, 3x
Idræt 1 by, 2y, friv. idræt

BR
Rothausen, Britta, adjunkt cand, scient.
Tlf. 90 03 26
Idræt 2b, 3ax, 3b, 3yz, friv. idræt

TT
Thejls, Thorkild, lektor cand, polyt.
Tlf. 88 13 52
Kemi 1x, 1y, 2xyF, 2xyN, 2xyS
Fysik 2xyS, 3xyzN, 3xyzS
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VT
Thomsen, Vibeke, lektor cand mag.
Tlf. 88 09 41
Matematik 1y, 2xyN, 2xyS, 3xyzN

OW
Weischer, Ole, adjunkt cand. mag.
Tlf. 89 61 77
Historie 1a, 1b, 1y, 2x, 3a, 3y
Dansk 2b

SW
Wæver, Sten, adjunkt cand. mag.
Tlf. 88 34 06
Dansk 1a, 3a, 3z
Formning 2a, 2x, 2by, 3ax, 3by, 3z
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CE
Engelsen, Carl, lektor cand. phil.
Tlf. 91 11 31
Historie 1x, 3z
Oldtidskundskab 1b, 1x, 1y, 2abN, 2abS, 2x, 2y
Den 31/12 84 tog lektor Carl Engelsen sin afsked efter at have været ansat på skolen i
26 år. I de år, hvor der var lærermangel, havde lektor Engelsen en stor arbejdsbyrde,
idet han var en af de lærere, der læste med dobbelte elevhold. Hans omhyggeligt for
beredte ekskursioner gav hans elever både et stort fagligt udbytte og en god kontakt
med den kyndige lærers menneskelige sider.

Den 28. januar overtog BL lektor Engeisens klasser.

BL
Christensen, Bente Lukman, vikar, cand. mag.
Historie 1x, 3z
Oldtidskundskab 1b, 1x, 1y, 2abN, 2abS, 2x, 2y

GJ
Jensen, Grethe
sekretær

BC
Christiansen, Birte
sekretær

KC
Christoffersen, Kurt
pedel
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Vikariater
Under adj. Anne Munks barselsorlov fra 13. august til 1. december
vikarierede cand. mag. Lisbeth Dobel.

Lærerkandidat
Cand. phil. Eva Holm Jørgensen har gennemgået kursus i praktisk
pædagogikum fra september til januar i dansk.

Sikkerhedsudvalg
I henhold til arbejdsmiljøloven består personalets sikkerhedsorgani
sation af to grupper. Repræsentanter i gruppe 1 er adj. Per Pauli Pe
tersen og rektor, i gruppe 2 pedel Kurt Christoffersen og rengørings
assistent Edel Kofoed Hansen.

Administration
Rektor er skolens ansvarlige administrator. I det daglige arbejde del
tager desuden følgende med specielle hverv:
lektor Helge Christiansen
Adm. inspektor
adjunkt Otto E. Jensen
Boginspektor
adjunkterne Lone Christensen
Studievejleder
og Torben Hendriksen
Bibliotekar
lektor P. Skov Madsen
Fysiksamlingen
lektor Thorkild Thejls
lektor Dam Mikkelsen
Biologisamlingen
Geografisamlingen adjunkt Per P. Pedersen
lektor E. Wøllike Hansen
AV-apparatur
lektor Vibeke Thomsen
Skemalægger
Sekretær
fru Grethe Jensen
fru Birte Christiansen
Sekretær
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Teknisk personale
Pedel
Rengøringsassistent
»
»
»
»
»
»
»
»

Kurt Christoffersen
Ingeborg Rubæk Andersen
Inge Antoft
Ruth Christiansen
Edel Kofoed Hansen
Grete Kofoed Jensen
Inge Jensen
Inge Holm Jørgensen
Lis Nielsen
Kaja Sørensen

Lærerforsamlingen
består af samtlige lærere og ledes af rektor. Den behandler elevernes
forhold med hensyn til standpunkt, arbejdsbyrde og deltagelse i
undervisningen i det hele taget.

Lærerrådet
består af samtlige fastansatte lærere. Det tager sig af anskaffelser af
undervisningsmidler inden for bevillingsrammerne og er i øvrigt med
bestemmende ved en række forhold. Formand er adjunkt Susanne
Højlt.

Fællesudvalget
består af 4 elevrepræsentanter og 4 repræsentanter valgt af lærer
rådet, mens rektor er »født« formand. Lærerrepræsentanterne har i år
været Helge Christiansen, Lone Christensen, Susanne Højlt og Ole
Weischer. Elevernes valgte repræsentanter har foruden elevrådets
formand Gustav Jensen, 2y, været Hanne Larsen, 1a, René Frederik
sen, 2a og Keld Nielsen, 3z.
Fællesudvalget hedder således, fordi her mødes lærerrepræsentan
ter, valgt af lærerrådet, med elevrepræsentanter, valgt ude i klasser
ne, omkring trivselen på vor skole.
Udvalget mødes hver tirsdag i spisefrikvarteret og behandler indkom
ne ønsker og forslag, som enhver er velkommen til at fremsætte.
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Fællesudvalget arrangerer teaterforestillinger, debat, musik, film eller
foredrag - alt efter hvad der ønskes og er muligt i de såkaldte fælles
timer, hvor skemaet så brydes op og vi alle samles.
Udbyttet af fællestimerne øges gerne af den diskussion, der kan ta
ges op i klassen.
Fællestimerne er således med til at give afveksling og oplevelser, du
ellers ikke ville få så tæt på livet.
Udvalget kan give tilladelse tii at der oprettes studiekredse efter
skoletid i emner, valgt af eleverne og forestået af en af skolens lærere
- under forudsætning af at der melder sig et antal på 10 elever. Em
nerne kan slås op på vore opslagstavler med tilmeldingslister og tids
punkter angivet. Herefter søger man fællesudvalget om oprettelsen.
Fællesudvalget er et godt bindeled mellem lærere og elever. Følger
du med i referaterne fra møderne hver uge, deltager du i fællestimer
ne, hvortil der er mødepligt og fremkommer du med ønsker og syns
punkter, har du aktivt gjort noget både for din egen og Maribo Gymna
siums trivsel.
Ole Weischer.

Orienterende møder
28. aug.: Præsentation af skolen og dens lærere for Ig’ernes forældre.
17. dec.: Konsultation for Ig’erne med forældre kl. 19-21.
15. jan.: Aftenkonsultation for 2.-3.g’s elever evt. med forældre.
22. jan.: Orienterende møde om gymnasiet kl. 19-21.
18. jan.: Besøgsdag for elever fra Blæsenborgskolen, Holeby skole,
Kettinge skole og Set. Birgitta skole.
22. jan.: Besøgsdag for elever fra Halsted-Aunede skole, Brydebjerg
skole, Borgerskolen og Havneskolen.
29. jan.: Besøgsdag for elever fra Rødby Byskole, Rørbæk skole og
Østofte skole.
28. febr.: Studieorienterende møder for 2. og 3g’erne ved arbejdsdirek
toratets studenterhold samt repræsentanter for lokale videreuddan
nelser.
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Fællestimer
13. sept.: filmen »Etagen efter« i Mari Bio.
11. okt.: »Poesik« med Jens Fink Jensen og Peter Dahl.
18. dec.: Skuespilleren Anny Vind opførte 3 monologer af Dario Fo og
France Rame.
18. febr.: Arrangement ved Elevrådet.
1. marts: Film om Sydafrika i forbindelse med Operation Dagsværk.
6. marts: Orientering om Operation Dagsværk.
14. marts: Teatergruppen Møllen opførte Marianne Larsens »Liv og
farlige dage«.
19. marts: Studielektor Birthe Holst fortalte om Amnesty Inter
national.

Studiekredse
Der har været afholdt to studiekredse ved adjunkt Sten Wæver med
mørkekammerteknik og London som emne.

Ekskursioner skoleåret 1984/85
Biologi
3xyzN
26.10: Zoologisk Have og Zoologisk Museum (FC). Besøget i Zoolo
gisk Have i København giver mulighed for på kort tid at se et stort an
tal dyrearter under mere eller mindre naturlige forhold, og emner som
zoologisk systematik og adfærd kan illustreres. Zoologisk Museums
udstillinger illustrerer især emnet økologi.
2.11. Sakskøbing Sukkerfabrik (FC). Sukkerfabrikken viser et eksem
pel på anvendt biokemi og på en moderne industriel udnyttelse af
dansk landbrugsproduktion.
16.11. Forædlingsstationen Maribo (FC). På Forædlingsstationen fås
især indblik i anvendelsen af genetisk viden til udvikling af nye plante
sorter og desuder vises eksempler på forskning i genteknologi.
Freddy Worm Christiansen.
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2mN var på korte ekskursioner i undervisningstiden den 29/8 og 5/9
1984. Turene gik i år til vejkanter og marker ved Susan Holtze’s hjem.
Meningen var, at problemer omkring »Markukrudt« skulle afklares, og
hertil blev der indsamlet oplysninger om artssammensætningen
blandt de vilde planter på agerjorden og vejkanter.
Materialet dannede baggrund for afklaring af en række spørgsmål:
Hvorfor bekæmpes såkaldte ukrudtsplanter? Kommer ukrudts
planterne fra de omgivende jordarealer? Er der problemer med be
kæmpelsesmetoderne?
2mN var på heldagsekskursion til Søndersø onsdag 15/5. Et af hoved
formålene var at indsamle oplysninger om sumpen og de fri vandmas
ser for at kunne bestemme søens forureningsgrad.
Dynamikken i landskabet blev studeret ved vurderinger af vegetatio
nerne alder og udvikling (succession).
De i alt 14 og 2 parametre, for henholdsvis søen og sumpen, blev
videre bearbejdet i laboratoriet med henblik på dybere forståelse af
de kræfter, der bestemmer de nutidige tilstande i disse kulturlandska
ber.
1b på geografisk ekskursion den 7/5 til de sydsjællandske lyk
saligheder, som består af et varieret landskab og en mangfoldighed af
byer. Der blev iagttaget landskabselementer fra sidste istid som
grundlag for landbruget og placeringen af transportlinierne og byerne.
Landskabets topografi og jordbund iagttages. Byernes servicefunkti
oner optælles.
Problemer, der søges løst, er: Er landsbyerne jævnt fordelt, og er der
et servicehierarki mellem byerne?
28/4 1985
Mogens Dam Mikkelsen.

Historie
2x. Tredages Københavns-ekskursion omkring Danmarks industriali
sering. En fantastisk omvisning på den genskabte 1880’er fabrik på
Carlsberg - måneden før den officielt blev åbnet til gymnasiebrug Teknisk museum i Helsingør og boligmiljøer 1850-1930.
2b. Tredages Københavns-ekskursion dels til belysning af Chr. IV’s tid
med bl. a. besøg på Kronborg, Rosenborg og Holmens kirke. Dels
1800-tallets boligmønster herunder Nationalmuseets klunkehjem.
2b. Eftermiddagstur til Brede-udstillingen om dansk udvandring
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(Vejen til Amerika) i forbindelse med en gennemgang af samme.
2y. Samme eksku'sion som 2b med baggrund i en gennemgang af
europæisk udvandring.
RH.
Geografi
2mN: Mandag den 6/5: Naturgeografisk ekskursion til Møn med stop
ved følgende lokaliteter: Møns Klint, Klintholm Havn, Borre Sømose,
Ulvshale og Nyord. Formålet med ekskursionen var at behandle føl
gende emneområder: geologi, landskabsformer og landskabsudvik
ling, kystformer og kystudvikling, jordbundstyper og arealudnyttelse.
Tirsdag den 7/5: Landbrugsgeografisk ekskursion, Lolland. Besøg på
2 forskellige typer landbrug (kvæghold, svinehold eller økologisk land
brug), hvor vi fik orientering om samt diskussion af erhvervets økono
miske og økologiske forhold, afgrødemønstret, specialiseringen, EF
og overskudslagrene o.s.v.
pp

Klassikere
Onsdag den 8/5 var 2abK i København og besøgte Nationalmuseet,
Det kongelige Bibliotek og Københavns Universitet.
Torsdag den 9/5 var 3abK i København på Ny Carlsberg Glyptoteket.
LC.

Erhvervsorientering
10. december besøgte de sproglige 3g’ere Spies og FL Smith.
12. december besøgte de matematiske 3g’ere Novo og NKT.
LC/TH.
3y’s tur til Avignon
Ugen op til efterårsferien, dvs. fredag den 5. oktober 1984, tog vi, 3y,
spændte og forventningsfulde afsted til Avignon. Det var en drømme
tur, hvor vi oplevede mange spændende ting. Bl. a. så vi i Paris Eiffeltårnet, La Fayette, Notre Dame, Pompidoucentret og mange andre af
de kendte seværdigheder. Fra Paris skulle vi med TGV-toget til Avig
non, (kan køre 380 km/t), og det var noget af en flyvetur.
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I Avignon boede vi på et mindre, »underligt« hotel, hvor vi boede 3 eller
4 på hvert værelse. I Avignon så vi også mange spændende ting, bla.
a. Mistralgymnasiet, hvor der var lejlighed til at være med i en time og
snakke med nogle franske elever. (Dødinteressant). Endvidere så vi
Palais du Pape, Hotel de Ville, Pont Bénézet. Ja, simpelthen alt, hvad
der var værd at se. Vi så også andre områder i Sydfrankrig, hvor vi f.
eks. besøgte to vinslotte, Les Beaux og en masse specielle byer. Hvis
nogen tror, at der ikke var tid til sjov, så må de tro om, for næsten alle
restauranter og barer fik besøg af os danskere; og vi morede os.
Det var en sjov og morsom uge, hvor vi klarede os med 3 timers søvn
hver nat. En tur vi vil anbefale alle klasser at tage på.
Tak for turen, Wøller
London-turen
Lørdag den 30/3 forlod vi vort strejkeramte fædreland for at drage til
London. Turen havde som hovedformål at beskæftige sig med
Londons musik- og kunstliv. Vores kulturelle forskning startede hver
dag kl. 10.00 fra vores tilholdssted County Hotel. Disse udflugter re
sulterede i ugens løb i bl. a. et besøg på Tate Gallery, National Galle
ry, Hyde Park, Portobello Road, Hampstead Heath og Brixton.
Til disse ekskursioner blev the Underground benyttet flittigt, og vi fik
alle et meget varmt og nært forhold til dette londonske transportmid
del; varmt mest på grund af den høje underjordiske temperatur og
nært på grund af hoben af travle londonere, der også havde fundet
ned i dybet. Aftenerne var til musikarrangementer, og interesserede
fulgte velvilligt Sten og Niller ud i natten i håb om at få indblik i stor
byens berømte musikliv. Det, der dog gjorde størst indtryk på os alle
efter disse aftenarrangementer, var oplevelsen af London by night og
de medfølgende ømme fødder. (Hvad vi ikke vidste var nemlig, at det
sidste undergrundstog afgik kl. 1.00).
Andre, der ikke deltog i disse musikarrangementer, havde deres egne
hjemme på hotellet, til stor fornøjelse for dem selv, men tydeligt min
dre for vores engelske hotelværter og andre hotelgæster, der hverken
kunne lide eller forstå vores danske nationalhyler »Vi sejler op ad ...«
Alt i alt havde vi en dejlig tur og var glade for, at det alligevel lykkedes
os at få London-turen arrangeret på trods af mange vanskeligheder,
som den danske strejke medførte.
Marianne Weiercke, 3aN
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Fra »asken i ilden«
Lørdag den 6. oktober ankom 3abK til Athen, hvor der stadig var sol og
sommer og varme (32°), hvorimod efteråret i Danmark for længst var
sat ind. Ugen gik dels med at inspicere Athen, dels med to busture,
der føst gik til Epidauros, Mykene samt Korinth, og anden gang til Par
nassosbjerget hvor oraklet i Delphi er beliggende - hertil kom også en
enkelt dag med bssøg på øen Ægina.

I Epidauros så vi bl.a. et yderst storslået teater med plads til flere tu
sinde tilskuere og med en akustik uden lige. Denne enestående aku
stik demonstrerede guiden ved at stryge en tændstik mens hun stod
på scenen, og vi sad øverst på tilskuerpladserne - og led den klassi
ske oldtids befolkning ikke ligefrem af nærsynethed, har de været i
stand til at se teaterforestillinger ligesom vi i dag ser »fjernsynsfore
stillinger«, kunne vi konstatere.
I Korinth og Mykene så vi resterne af henholdsvis et by- og borg
samfund fra tidlig klassisk tid. Mykene er særdeles kendt for sin flere
tons tunge Løveport, samt de store mængder af guld udformet i al
skens former for smykker og brugsgenstande.
Turen til Delphi var en éndagstur hvor vi bl. a. passerede Korintherkanalen; ellers gik turen gennem det meget bjergrige Grækenland til
Parnassos-bjerget, hvor Delphi er beliggende. Delphi var datidens
valfartssted, hvortil folk fra hele landet kom for at spørge oraklet til
råds - men det var også stedet, hvor vi så et rigtig olympisk stadion,
Apollon-templet, adskillige skatkamre og den Kastaliske Kilde, der si
ges at give digteriske evner, dersom man drikker af den.
Da vi boede i Athens midte, havde vi lejlighed til at se mange af hov
edstadens seværdigheder, blandt meget andet så vi Akropolis, Agora,,
folkeforsmlingspladsen, Nationalmuseet, Vindenes Tårn, Syntagma,
Plakaen. Aftenerne tilbragte vi dels på diskotek dels på gamle græske
buzukisteder.
For os alle var det helt afgjort en stor oplevelse at se de klassiske levn
i naturlige omgivelser og størrelse, fremfor simple afbildninger i lære
bøgerne - samt at fornemme atmosfæren og se de omgivelser, hvor
fra store dele af klassiker-undervisningen tager sit udgangspunkt. Tu
ren var for os, kan man sige, en rejse tilbage i tiden, hvor »teori« blev
til »praksis«.
3abK 1985. Marianne, Birgitte, Lis, Susie, Lykke, Hanne.
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Berlin-Muren!

Warte nicht auf bessre Zeiten - tag til Berlin!
Den 28/3 -1/4 tog tyskholdet fra 1x til Berlin. Natten til den 29. rejste vi
igennem DDR for at ende på Bahnhof Zoo. På turen derned blev vi
holdt vågen af politi og andet, som åbenbart ikke ville risikere, at vi
overså nogle af DDR’s mange »seværdigheder«. Tidligt fredag morgen
ankom vi til Berlin - og så startede den helt store rundvisning på gå
ben. Vi så muren fra vest og besøgte Haus am Check Point Charlie.
Da klokken nærmede sig 16, var vi alle mere eller mindre trætte - især
fødderne! - så tanken om et luksuriøst hotelværelse med en blød
seng og karbad + skum var simpelthen uimodståelig; men da Berlin
er af en temmelig stor størrelse, var Hotel Sylter Hof lidt af et mysteri
um. Hotellet fandt vi langt om længe, og vores drømme om skumbad
o.s.v. blev til virkelighed. Da vores maver begyndte at rumle, fandt vi
også hen på en Burger-King, hvor vi alle blev udstyret med en wopper
af gigantisk størrelse.
Hele næste formiddag fik vi slappe tøjler, og vores købelyst blev sty
ret. Følgende indkøbscentre blev benyttet: KADEWE, das Europahaus
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og adskillige modebutikker og pladeforretninger. Eftermiddagen til
bragte vi igen på gå-ben, dog med støtte fra undergrundsbanen. Vi så
lige fra Olympia-Stadion og Charlottenburg til Reichtagsgebäude og
den imponerende Siegessäule. Aftenen tilbragte vi på kinesisk restau
rant, hvorefter turen dels gik til hotellets dessertbar dels til Ku’dorf
(kompleks med 22 forlystelsessteder).
Søndag var vi i DDR, hvor vi af ubestemmelige årsager blev holdt un
der opsyn. Måske skyldes dette, at vi lallede mere eller mindre skæve
rundt på grund af udstødningen fra DDR’s »luksuriøse biler«, som
man efterhånden er begyndt at indføre herhjemme. Trods dette fik vi
en hel masse indtryk af forholdene i øst, som står i stærk kontrast til
vest. Efter endnu et besøg på Burger-King var vi parate til hjemrejsen,
der ligesom turen derned blev mere eller mindre søvnløs på grund af
de ringe østtyske kupeer og de rumlende maver.
Gensynsglæden var stor, da vi ankom til Danmark, selv om de næste
par dage i påskeferien gik med at sove. Udbyttet af denne tur var stort,
dels havde vi fået en masse lærerige indtryk af andre samfundsfor
hold, dels var vores kondition i tiptop orden på grund af de mange
spadsereture. Denne tur kan vi kun anbefale andre, da den samtidig
styrker det indbyrdes forhold i klassen.
1x.

Eleverne
Elevtallet var den 1. maj 1984: 282 (98 mandlige og 184 kvindelige).
Ved skoleårets slutning udgik 100 elever af 3g og 2 af andre klasser.
Ved det nye skoleårs begyndelse blev der optaget 97 elever. I årets løb
er der udgået 12 slever.

Pr. 1. maj 1985 er elevtallet derefter 266 (88 mandlige og 178 kvinde
lige).

I følgende fortegnelse er eleverne opført klassevis. Parallelklasser be
tegnes a-b på sproglig linie, x - y på matematisk linie. I 2-3mx-y beteg
ner N foran løbenummeret den naturfaglige, S den samfundsfaglige
og F den mat.-fys. gren og i 2-3a + b er K den klassisk-sproglige, N
den nysproglige, S den samfundsfaglige gren.
Hver elevs telefonnummer anføres uden områdenr., som for alles ved
kommende er 03.
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Elevernes fordeling på primærkommuner
pr. 30. april 1985

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkjær, Louise
Andrews, Sean
Boutrup, Helle
Christiansen, Karin
Frederiksen, Stig
Gram-Hansen, Henrik

94 13 01
88 15 06
90 64 11
88 09 38
88 33 65
90 03 67

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gregersen, Jo
Henriksen, Hanne
Hovmand, Malene
Larsen, Hanne
Liljegren, Jens
Martinson, Camila
Møller, May-Britt

87 14 35
91 32 34
88 19 44
91 61 14
88 11 34
90 85 09
90 22 43
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14.
15.
16.
17.
18.

Olsen, Claus
Olsen, Marianne
Rasmussen, Birgitte
Rasmussen, Margrethe
Tvangsø, Tina

88 18 53
88 19 17
90 80 63
88 20 03
90 63 76

1b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Clausen, Susanne
Due, Luise
90 00 29
Hansen, Diana
90 20 00
Hansen, Dorte
88 11 59
Hansen, Janne
90 25 89
Haarby, Henrik
88 22 98
Jensen, Anne
90 67 88
Jensen, Lena
90 67 88
Johansen, Hanne
90 80 67
Jørgensen, Tina Krogh 88 23 44
Knüfermann, Heike
88 29 15
Lund, Tina Ohlrich
88 01 16
Madsen, Tinne
Madsen, Zita
86 50 31
Mortensen, Lene
90 82 61
Nielsen, Marianne
86 52 10
Nissen, Elisabeth
91 61 12
Rasmussen, Lisette
88 25 37
Thomsen, Jens
92 28 73
Winckler-Carlsen, Martin89 01 26

1x
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bohn-Jespersen, Andrzej 89 43 15
Carlsen, Allan Skovbølle 90 00 98
Hansen, Jens Louis Lange
Hansen, Mette
90 00 94
Hansen, Tina Krüger
88 38 26
Jensen, Anders
Jeppesen
89 50 69
Jensen, Birgitte Filskov 90 60 17
Jensen, Dorthe Flugt
91 31 58
Jensen, Kirsten
Henriette
91 32 03
Jensen, Thomas Høj It
88 22 42
Jørgensen, Mette Kis
Munch
90 61 58
Jørgensen, Pernille
Astrid I
88 01 76
Mogensen, Bettira
Bondrup
90 42 46

14. Mogensen, Lasse Wes
seltoft
15. Nielsen, Jens Aalborg
16. Nielsen, Tine Vinther
17. Pannbacker, Viggo Ole
18. Pedersen, Jesper
19. Pedersen, Morten
Welinder
20. Rasmussen, Dorthe
21. Rasmussen, Heidi
Hovmand
22. Smed, Grith Astrid
23. Sørensen, Sofia Berith E.
24. Thomsen, Jette
Skovbjerg
25. Wagner, Kim
26. Willeberg, Anders
27. Wood-Pedersen, Karin

90
88
88
88
88

59
03
84
17
19

65
06
06
43
76

9018 66
90 42 38

89 52 06
88 10 28
90 81 55
89 40 95
89 46 10
89 66 32
90 69 03

iy
1. Clausen, Lene
88 15 58
2. Dreier, Bettina Lykke
88 25 66
3. Grønning, Ellen Birgitte 87 13 31
4. Hansen, Inge Margit
86 41 43
5. Jørgensen, Helle
90 15 49
6. Jørgensen, Lisbeth
90 16 93
7. Jørgensen, Tina Anette 89 52 14
8. Kobbernagel, Tine Sloth 88 32 74
9. Langenge, Niels Stig
88 15 37
10t Larsen, Charlotte Ingeløf88 14 07
11. Larsen, Ulf Lolk
88 85 26
12. Lauridsen, Ole Peder 88 19 57
13. Lund, Jesper
90 67 77
14. Nicolaisen, Thomas
Holger
88 02 74
15. Nielsen, Dorthe Krøyer 90 63 05
16. Nielsen, Lotte Hjort
91 30 44
17. Pedersen, Heidi Dorthe 90 80 03
18. Pedersen, Lars
88 83 88
19. Pedersen, Morten Groes 90 04 34
20. Petersen, Lone Hanne 88 20 10
21. Petersen, Michael Bo 90 50 93
22. Rasmussen, Svend Erik 90 64 31
23. Sahl, Jens-Jørn
88 93 67
24. Schiøtt, Jesper
88 06 24
25. Thustrup, Rene
90 21 51
26. Wiedbrecht, Ann Karen 90 16 20
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2a

2x
1.
2.
3.
4.
5.

N
K
S
S
S

K 6.
S 7.
N 8.
N 9.
K 10.
N11.

K 12.
S 13.
N 14.
S 15.
N 16.
K 17.
S 18.
S 19.
N 20.
N21.

Andersen, Dorte
9015 55
Bundgård, Tine
88 24 98
Christiansen, Malene
93 56 49
Frederiksen, René H.
915104
Friderichsen,
Anne-Maria
9410 96
Hansen, Kjeld
90 86 05
Hansen, Merete Stente
bjerg
90 11 53
Høyer-Madsen, Chariotte88 15 05
Jensen, Jeanette
88 23 41
Jensen, Leila
92 77 86
Jørgensen, Katarina
Susanne
92 00 75
Larsen, Dorte
9418 43
Nielsen, Lykke Neis
9017 30
Olsen, Helle Juhl
852421
Olsen, Søren Fønskov
85 73 00
Pedersen, Anette
89 58 62
Pedersen, Mette Killerup 89 42 21
Poulsen, Jesper
85 20 70
Thiesen, Mikael
8810 83
Wieland, Astrid Nolsøe 92 29 38
Wieliczko, Tina Winther 90 67 33

2b
S
N
N
S
N
S
S
N
N
S
S
K

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

N
S
N
N
S
N
K

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bille, Hanne
9012 45
Christensen, Heidi Q.
89 43 36
Eriksen, Jette Bruun
86 52 89
Feldthus, Maria Louise 88 81 75
Hansen, Annette Surei 92 65 33
Hansen, Lotte diese
93 93 70
Henriksen, Jette
91 32 34
Holtegaard, Tine
90 53 84
Jacobsen, GitteS.
8712 95
Jensen, Mette
91 11 37
Knudsen, Anne Trine
941149
Langergaard, Dorit
Egense
88 26 52
Lindgreen, Camilla Karen
Petersen, Anette
93 94 85
Petersen, Marianne
89 48 82
Rasmussen, Bente
9110 66
Rasmussen, Hanne
901509
Svendsen, Anne Vibeke 90 81 40
Stilund, Tina Anette
87 3518

N
N
N
S
N
N
N

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

F 8.
F 9.
N10.
S 11.
S 12.
N 13.
N 14.
F 15.
N 16.
S 17.
N 18.
F 19.
S 20.
S 21.
S 22.
S 23.
N 24.
S 25.
S 26.

Andersen, Jan E.
90 25 58
Clausen, Esther
85 96 98
Danielsen, Jørgen
89 55 66
Ebbesen, Dorte Maria
88 93 60
Ellehammer, Charlotte 88 29 30
Glenthøj, Judith Marie 90 00 22
Hansen, Ellen K. Schwerdfeger
9016 03
Hansen, Lars
90 00 94
Hartmeyer, Karin
89 90 08
Holtze, Susan
881614
Knudsen, Hanne Birthe 900275
Larsen, Andreas Bo
9010 28
Larsen, Ghita Brekke
894614
Larsen, Henrik Jakob
89 50 48
Lærke, René
89 23 23
Nielsen, Mikael
89 57 60
Nielsen,Thomas B.
911481
Pedersen, Allan V.
88 03 23
Pedersen, Lars Peder
89 58 62
Pontoppidan, Grethe
88 07 08
Precht, Jens Peter
901805
Raahauge, Birthe
911017
Sterlie, Marianne E.
881817
Sørensen, Helle Birgitte 9015 75
Sørensen, Martin Bo
88 22 69
Sørensen, Peder Lyngby 83 20 91

2y
N 1. Albretsen, Mia
8810 46
N 2. Andersen, Diana
Charlotte
89 59 08
F 3. Berthelsen, Jesper Sivert 90 80 23
S 4. Christiansen, Charlotte 88 91 93
F 5. Clausen, Henrik
88 9210
F 6. Feldthus, Nya
88 81 75
F 7. Hansen, Morten Lohse 901865
S 8. Hansen, Palle Klinke
88 20 62
S 9. Hansen, Peter
90 66 96
F 10. Hansen, René
8951 91
F 11. Holtze, Jens Møller
880208
N 12. Hovmand, Henrik
Carsten
90 21 00
N 13. Jensen, Gitte
8814 96
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S
N
F
N
N
F
N
F
S
F
N
F

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

F 26.

S 27.
F 28.

Jensen, Gustav
Jensen, Mette Faber
Jørgensen, Allan
Jørgensen, Jeannette
Astrid
Jørgensen, Susanne
Kragh, Carsten
Larsen, Hanne
Larsen, Lone Hector
Larsen, Susanne
Mellerup, Peter
Olsen, Gitte
Petersen, Dorte
Grønlund
Rasmussen, Lotte
Agerlund
Rasmussen, Louise
Vive, Per Slente

901419
88 90 88
90 52 45

88 01 76
88 31 37
89 40 76
88 05 76
89 48 47
9010 38
90 2018

91 1518
90 44 26
9017 05
91 10 28

3a
N
N
N
N
K
K
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

1. Andersen, Michelle
Bettina Høj
2. Frantsen, Peter
3. Hansen, Claus Kryger
4. Hansen, Lisa Vivi
5. Høj, Hanne
6. Jensen, Birgitte Susie
7. Jensen, Ole M.
8. Jessen, Jens Henrik
9. Kjær, Susanne
10. Mortensen, Pia Berliner
11. Nielsen, Bjørn
12. Petersen, Dorthe
13. Rasmussen, Frank
14. Romme, Charlotte
15. Schmidt, Jacob
16. Seyer-Hansen, Karen
17. Weiercke, Marianne

91
13
22
80
80

22
07
06
71
61

90 55
90 22
91 10
88 12
90 04
88 21
90 04
90 12
88 29
89 91
90 81

25
17
58
70
52
76
04
11
10
34
99

89
90
88
88
90

3b
N
K
K
N
K
N
N
N
N

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Andersen, Susanne
Ellehammer, Lis Ninette
Geneser, Birghte
Hegner, Diana Peters
Jensen,Lykke
Jensen, Pia Lindegaard
Larsen, Birthe
Lytthans, PiaTheilgaard
Møller, Inge

88
91
88
90
83
90
88
89
90

30 29
15 06
90 32
19 73
21 18
19 70
12 66
20 39
17 70

N 10. Nielsen, Mette Møller
N 11. Olsen, Pernille
K 12. Pedersen, Marianne
Krause
N 13. Pedersen, Sussie Koch
N 14. Qvistgaard, Helene
N 15. Urhammer, Charlotte

88 43 28
88 25 20

91
90
90
90

13 27
18 11
83 90
00 09

Bakke, Claus
Berg, Flemming
Brusen, Jane
Grony, Kim Falck
Hjæresen, Annette Friis
Ibsen, Eva Vedel
Jørgensen, Claus S.
Jørgensen, Jes S.
Kristensen, Lone B.
Palmquist, Michael
Pedersen, Charlotte T.
Rasmussen, Dorothea
(Dorte)
Rasmussen, Gunhild L.
Sørensen, Bente
Thiesen, Robert
Thøgersen, Helle

90
88
88
89
90
90
89
90
89
88
88

63 82
27 68
24 41
44 81
10 06
84 28
44 05
62 40
63 64
19 89
21 35

91
90
90
88
88

60
02
65
31
33

64
81
35
98
19

Frederiksen, Lene
Hansen, Vibeke
Hoff, Niels Sune
Jensen, Ann
Jensen, Karen Krogh
Jensen, Kim Michael
Jørgensen, Claus Steen
Larsen, Karin
Lund, Tine
Mogensen, Helle
Møllekær
Møller, Marianne
Kæregaard
Pedersen, Dorde
Sandra H.
Petersen, Hanne Balch
Petersen, Tinna
Rasmussen, Hans Peter
Rasmussen, Uffe
Sørensen, Jette L. H.

90
88
88
88
88
88
90
89
90

12
41
06
22
92
32
12
91
65

84
47
54
13
15
04
69
70
20

3x
F
S
F
F
F
N
F
F
F
S
S
F

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

N
F
F
S

13.
14.
15.
16.

3y
N
F
F
N
N
F
F
N
F
N

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

S 11.
N 12.
S
F
S
S
F

13.
14.
15.
16.
17.

88 91 70
9013 87

90
88
88
90
89
88

18 42
20 83
23 58
80 14
60 51
39 35

41
3z
S
N
F
S
N
N
S
S

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Andersen, Torben Lose
Borre, Lone
Drachmann, Carsten M.
Ebsen, Helle
Jacobsen, Ann-Catrin S.
Kragh, Marianne
Marcussen, Nils
Nielsen, Keld Arne H.

88 83 35
88 12 08
88 34 21
88 07 42
88 31 20
89 91 92
91 60 62
90 15 12

F
N
F
N
F
N
N
S

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nielsen, Stig
88 12 65
Pedersen, Dina E.
88 05 19
Poulsen, William Kvist 89 63 26
Rasmussen, Anne-Birthe 89 59 48
Rasmussen, Helle
90 67 66
Rasmussen, Pia
88 04 65
Skou, Karina
913174
Smith, Pernille

Elevrådet
er elevernes officielle repræsentation såvel indadtil over for skolens
ledelse og lærere som udadtil over for offentligheden. Det vælges af
samtlige elever i begyndelsen af hvert skoleår og har i tidens løb væ
ret organiseret på skiftende vis. Siden 1977 har det fungeret efter føl
gende

Vedtægter:
§ 1.

Elevrådets opgave er at arbejde for elevernes interesser.

§2.

Stk. 1. Elevrådet består af en repræsentant og suppleant fra
hver klasse plus 1 elevrepræsentant fra henholdsvis fællesud
valg og skoleråd.
Stk. 2. Der afholdes møde mindst en gang hver 14. dag, hvor
sekretæren kommer med oplæg til debat og gennemgår resul
taterne af klassediskussionen siden sidste møde samt post.
Derudover kan enkelte elever kaldes til møde med elevrådet,
hvis dette skønnes nødvendigt.

§ 3.

Beslutninger tages i klasserne, og disse bestemmer da selv af
stemningsmåden, eller på et elevmøde med et flertal på 50%
for en sag.

§4.

Elevmødeprocedure:
1.
Valg af to dirigenter (alle er valgbare).
2.
Valg af sekretær.
3.
Godkendelse af dagsorden.
4.
Eventuelt.
Der kan indføres fast taletid, og dirigenten kan centralisere de
batten om et emne, når det skønnes påkrævet.
Elevmødet kan til hver en tid stille mistillidsvotum til dirigenter
ne, hvorefter der så vælges to nye.
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Årsberetning
I 1984-85 har elevrådet haft følgende bestyrelse:
Gu
stav Jensen, 2y, formand.
Ma
lene Christensen, 2a, næstformand.
An
drzej Bohn-Jespersen, 1x, kasserer.
Ma
lene Hovmand, 1a, sekretær.
Skoleåret startede med, at der blev afholdt valg af repræsentanter til
diverse udvalg og bestyrelsesposter.
I oktober måned blev der arrangeret en elevtime hvor repræsentanter
fra D.G.S. og G.L.O. fremlagde deres synspunkter; diskussionen blev
efterfulgt af en afstemning, hvis resultat viste, at M.G. stadigvæk ikke
skal være medlem af D.G.S.
En af årets mere beklagelige episoder kom, da firmaet, der havde op
stillet cacaoautc maten, opsagde den gældende kontrakt. Elevrådet
fik tilbud om at købe eller lease den samme eller en mindre cacaoautomat, men firmaet opstillede nogle krav, som det ikke var muligt
for elevrådet at honorere. Denne forringelse vil sandsynligvis blive op
vejet, hvis de kommende 2y’er får etableret en elevbod. Elevrådet vil
gerne påskønne dette initiativ og støtte det efter formåen.

På et kursus for alle elevrådene i Storstrøms amt blev det besluttet at
oprette et amtsligt fælleselevråd kaldet S.A.F.E. (Storstrøms amts
fælles-elevråd). Dette skete for at sikre en større elevindflydelse på de
af undervisnings- og kulturudvalget trufne beslutninger angående f.
eks. fordelingen af klasser på hvert gymnasium.
Den største aktivitet var vel Nordisk Operation Dagsværk, hvor en stor
del af eleverne på M.G. ydede deres indsats for at hjælpe børn og un
ge, som må flygie fra det hvide apartheidstyre i Sydafrika. Af interes
sante tal kan nævnes, at der på landsplan blev indsamlet 4,9 mill, kr., i
Storstrøms amt 142.200 kr. og på M.G. ca. 13.000 kr. Vi i elevrådet kan
kun håbe, at elevernes store indsats kan blive overført til andre elev
aktiviteter.
Det gamle - ønsker det nye elevråd held og lykke med næste års ar
bejde.
På elevrådets vegne:
Gustav Jensen, 2yS.
elevrådsformand.
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Gimle
er navnet på den ærværdige elevforening ved Maribo Gymnasium.
Hvordan den virker vil bl.a. fremgå af nedenstående

LOVE FOR GIMLE

1.

Foreningens navn: Gimle.

2.

Foreningens formål:
At skabe sammenhold og kammeratskab mellem gymnasiets ele
ver ved jævnlige sammenkomster og fester samt at fremme ele
vernes kulturelle og åndelige udvikling genmem diskussioner,
foredrag, film, etc.

3.

Foreningens medlemmer:
a. For at blive medlem af Gimle skal man gå i 1., 2., 3. g på Maribo
Gymnasium.
b. Adgang til foreningens arrangementer har kun medlemmer
samt lærere. Dog kan elever i 2. og 3. g medbringe 1 gæst, blot
må denne betale forhøjet billetpris fastsat af bestyrelsen.

4.

Generalforsamling:
a.
Generalforsamlingen er Gimles højeste myndighed.
b. Ordinær generalforsamling afholdes umiddelbart før påske
ferien. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.
c. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, afleve
res skriftligt til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlin
gen. Bestyrelsen drager omsorg for, at disse forslag kommer
til medlemmernes kendskab senest 3 dage før generalforsam
lingen.
d. Stemmeret på generalforsamlingen har samtlige foreningens
medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemnin
ger skal være skriftlige. Afstemninger og valg afgøres ved al
mindeligt stemmeflertal.
e. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde
følgende punkter:
1.
Valg af dirigent.
2.
Beretning ved formanden.
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3.
Fremlægning af det reviderede regnskab.
4.
Eventuelle lovændringer.
5.
Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter.
6.
Valg af 2 revisorer.
7.
Eventue t.
f. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 4 bestyrel
sesmedlemmer eller mindst 2/3 af foreningens medlemmer.
5.

Bestyrelsen:
a. Valgbar til bestyrelsen er alle foreningens medlemmer med
undtagelse af de elever, der forlader skolen ved sommerferi
ens begyndelse samme år.
b. Valg til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen, hvor også
kandidater opstilles. Valget ledes af dirigenten, der sammen
med 2 af ham vilkårligt udpegede vælgere optæller stemmer
ne. I tilfælde af stemmelighed holdes omvalg mellem de per
soner, der har opnået samme stemmetal.
c. Bestyrelsen, der konstituerer sig selv, består af 9 medlemmer:
1) formand, 2) næstformand, 3) kasserer, 4) sekretær, 5) ind
købschef, 6) plakatmester, 7) musikmester, 8) og 9) medlem
mer.

6.

Økonomi:
a. Hvert medlem betaler helårligt kontingent. Dettes størrelse
fastsættes af bestyrelsen og opkræves før Blodgimlet.
b.
Foreningens økonomi administreres af kassereren.
c. De to revisorer gennemser og godkender årsregnskabet umid
delbart inden generalforsamlingen. Hvis der i løbet af året
skulle opstå en uholdbar økonomisk situation, er det kassere
rens opgave at sørge for, at det kommer til såvel bestyrelsens
som til de øvrige medlemmers kendskab.

7.

Oprydningshjælpere:
Hvis man er bestyrelsen behjælpelig med oprydning efter arran
gement, vil billetprisen blive refunderet. Hjælpere melder sig til
bestyrelsen ved arrangementets ophør.

8.

Lovændringer:
Lovændringer vedtages på generalforsamlingen med mindst 2/3
flertal.

45

Gimle afholder sine fester på skolen, hvis lokaler ikke fra bygherrer
nes hånd ligefrem er indrettet på den slags. Fra tid til anden har den
uundgåelige trængsel og støj givet anledning til klager og forargelse.
Allerede i 1967 fritog skolemyndighederne rektor og lærere for til
synspligt med festerne, og eleverne vedtog selv at stå til ansvar for fe
sternes forløb. Man opstillede regler, som efter forhandling med sko
lenævnet (senere: skolerådet) blev godkendt af dette og efterhånden
kom til at se sådan ud:
Regler vedrørende afholdelse af Gimlefester

1.

2.

3.

a. Alle skolens elever kan deltage i Gimles arrangementer mod
forevisning af medlemskort samt køb af billet.
Elever i 2. og 3. g må hver invitere 1 gæst, jfr. pkt. 1 b. Gamle elever
har adgang til festerne, dog må de kunne bekræfte deres tilhørs
forhold til skolen samt betale en forhøjet billetpris.
b. Gæsteordning: Alle gæster foreviser gæstebillet. Omtalte gæ
stebilletter vil blive solgt i ugen før arrangementet, dog senest
dagen før. Gæsternes navn og billetnummer vil blive listeført
og kontrolleret ved indgangen.
Efter billetteringstid skal bestyrelsen sørge for, at alle personer,
der i forvejen ikke har nogen form for adgangstegn, og som ikke
har skaffet sig et sådant ved henvendelse til bestyrelsen, bliver
bortvist.
a. Gimle har erstatningsansvar for skader, der under festerne
måtte blive forvoldt på skolens lokaler og inventar.
b. Eftersom bestyrelsen står direkte til ansvar over for skolen, for
beholder den sig ret til over for personer, der udfører handlin
ger, som strider imod reglementet eller sætter festens videre
forløb i fare, at straffe disse med en karantæne, hvis længde
vil afhænge af forseelsens karakter.

□
Årsberetning
På generalforsamlingen i marts 1984 blev følgende valgt til ny besty
relse: Formand: Pia Mortensen, 3a, næstformand: Ellen Hansen, 2x,
kasserer: Carsten Drachmann, 3z, sekretær: Pernille Olsen, 3b, ind
købschef: Jane Brusen, 3x, plakatmester: Louise Rasmussen, 2y, mu
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sikmester: Marianne Sterlie, 2x, medlemmer: Claus Bakke, 3x, Hanne
Knudsen, 2x.
Ved skoleårets begyndelse (84/85) trådte følgende personer ind i be
styrelsen: medlemmer: Tinne Madsen, 1b, Dorthe Hansen, 1b, Tina
Lund, 1b, Susanne Clausen, 1b, Zita Madsen, 1b, Viggo Ole Pannbacker, 1x, Henriette Jensen, 1x, Jens Liljegren, 1a.

Gimles arrangementer 1984-85
4/5 1984: Forårsgimle; Musikken blev leveret af diskoteket Lets
Boogie, festen var en succes uden problemer.
22/6 1984: Studentergimle, der foregik i Maribohallen, eftersom der
ikke var plads i skolens bygninger. Festen forløb uden større proble
mer. Musik: Metro med Maria Bramsen som forsanger og Diskotek
Midnight.
14/9 1984: Blodgimle; traditionen tro blev Ig’erne indviet og optaget
med manér på gymnasiet. Musikken blev leveret af Stoke City.
26/10 1984: Efterårsgimle, festen forløb uden komplikationer med god
musik af bandet Boks.
14/12 1984: Julegimle; festen forløb »nogenlunde«. Musikken blev le
veret af bandet Rex, som blev modtaget med blandede følelser.
22/2 1985: Fastelavnsgimle; Diskotek Lydia spillede. Naturligvis blev
den sjoveste og bedst udklædte præmieret. Festen forløb desværre
ikke helt problemfri.
På den gamle bestyrelses vegne ønsker jeg den nye bestyrelse held
og lykke, i håbet om at I får et godt samarbejde, og at jeres fremtidige
arrangementer må blive en succes.
Pia Mortensen, 3a.

Af skolens dagbog
3. maj: 3g’ernes sidste skoledag.
9. maj: Afsluttende besøg hos lærerkandidat Anders Brandborg ved
studielektor A. Terp.
15. maj: Afsluttende besøg hos lærerkandidat Tine Knudsen ved
studielektor Jørgen Quistgaard, Nykøbing Katedralskole.
1. juni: Pædagogisk dag, hvor lærerne diskuterede forsøgslinje.
20. juni: Studenterne færdige. Middag i Bangs Have arrangeret af
studenterne.
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22. juni: Årsafslutning i Maribohallen med taler af konstitueret rektor
Helge Christiansen og Helle Krog Hansen fra 3x.
11. juli: Amtets økonomiudvalg og Maribos borgmester besigtiger
skolen.
1. aug.: Alice Pedersen tiltræder som rektor.
13. aug.: Det nye skoleår begynder, og den nye rektor bydes velkom
men af Helge Christiansen og formanden for undervisnings- og
kulturudvalget Peder Sass ved samlingen i drengenes gymnastik
sal.
13.-17. aug.: Introduktionsuge for Ig’erne med sammenrystnings-ar
rangementer i timerne efter spisefrikvarteret og fest fredag aften
begyndende med kædedanse i skolegården.
3. sept.: Lærerkandidat Eva Holm Jørgensen begynder i praktisk
undervisningsfærdighed.
11. sept.: Orientering om valg til skoleråd.
13. sept.: Fællesarrangement. »Dagen efter« i MariBio.
18. sept.: Regionsstævne i atletik på Nykøbing Katedralskole.
8.-12. okt.: Studierejser til Grækenland (3abK med TA) og Frankrig
(3y med WH).
11. okt.: Fællesarrangement. »Poesik«.
11. dec.: Basket-holdet til stævne i Holbæk.
18. dec.: Fællesarrangement: Anny Vind med monologer af Dario Fo
og Franca Rame.
21. dec.: Juleafslutning i pigernes gymnastiksal. OW’s julehistorie
var stærkt inspireret af lærernes edb-kurser.
26. jan.: Skolefest i Blæsenborghallen. 2g’erne opførte Erik Knud
sens »Frihed - det bedste guld« med Torben Hendriksen som mu
sikalsk instruktør. »Rubber Band« spillede.
29. jan.: Basket-holdet til stævne i Brøndby.
30. jan.: Volley-holdet (piger) til stævne i Vordingborg.
6. feb.: Volley-holdet (drenge) til stævne i Vordingborg.
18. feb.: Fællesarrangement ved Elevrådet.
1. marts: Fællesarrangement. Operation Dagsværk.
6. marts: Fællesarrangement. Operation Dagsværk.
14. marts: Fællesarrangement. Teatergruppen »Møllen«.
19. marts: Fællesarrangement. Amnesty International.
20. -22. marts: Besøg af M. Poul Auger fra Institut Francais.
1. april: Gymnasiernes Vandreudstillinger præsenterer 20 oliemale
rier af Viggo Bentzon i hovedbygningen i april måned.
25. april: Forårskoncert i Maribohallen.
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Afslutningen
med dimission af afgangsklasserne samt translokation af de øvrige
klasser finder sted i Maribo-Hallen fredag den 21. juni kl. 10.

Alle skolens elever skal deltage. Forældre og andre, der har interesse
for skolen og dens arbejde, indbydes til dimissionsfesten.
Det nye skoleår begynder mandag den 12. august.

Nye elever møder kl. 9.45. De gamle elever møder kl. 10.30.

Den første skoledag skal alle elever medbringe materialer til ske
maskrivning samt en stor taske - de nye dog en rummelig kuffert! - til
at bære de udleverede skolebøger hjem i. Bøgerne skal være forsynet
med omslag og navn dagen efter.
Tirsdag den 13. august skal alle nye elever medbringe personnummer 
bevis i en konvolut, hvorpå der er opført den pågældendes navn og
klasse, forældrenes navn, stilling og adresse samt hjemstedskommu
ne og evt. telefonnummer.
Ferier og fridage 1985-86
Mandag 14. oktober til fredag 18. oktober: Efterårsferie.
Mandag 23. december til fredag 3. januar: Juleferie.
Mandag 24. marts til tirsdag 1. april:
Påskeferie.
Onsdag 16. april
Dronning Margrethes
fødselsdag.
Torsdag 5. juni:
Grundlovsdag.
Mandag 23. juni til fredag 8. august:
Sommerferie.
Ferierne er incl. de nævnte dage. Der er juleafslutning fredag den 20.
december og skoleårsafslutning fredag den 20. juni.
Efter sommerferien 1986 begynder skolen mandag den 11. august.
Maribo Gymnasium, 1. maj 1985.

Alice Pedersen.

