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Maribo har fået et
uddannelsescenter
August 1989 fik Maribo et uddannelsescen
ter, en samling af Maribo Gymnasium og Østlollands Forberedelseskursus. Det er et for
søg med fælles ledelse og samarbejde på
flere områder, der skal styrke Maribo som
uddannelsesby og give området nye uddan
nelsestilbud.
På uddannelsescenteret i Maribo går unge
og voksne sammen; men vi er opmærk
somme på, at unge og voksne har forskel
lige forudsætninger og måder at omgås hin
anden på. Vi bevarer et ungdomsmiljø og
et voksenmiljø; men vi arbejder sammen på
områder, hvor begge grupper kan have glæ
de af det: omkring nye fag, omkring en kan
tine - Maribo Gymnasium er det eneste af
Storstrøms amts 5 gymnasier, der ikke har
en kantine - endnu - og omkring forskellige
aktiviteter uden for den skemalagte under
visning (samspil, korsang, boldspil).
Miljøet på gymnasiet er præget af, at vi
er en lille skole, hvor alle har mulighed for
at lære hinanden at kende, og hvor der er
mange udfordringer. Først og fremmest i
den daglige undervisning, men også i de
mange forskellige aktiviteter på skolen, som
dette årsskrift giver eksempler på.
Alice Pedersen
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Linier og fag

Valgfag

på Maribo Gymnasium
Linier:

Sprog:

Der er to linier: Sproglig og
matematisk.
På begge linier er der fag, man
skal have, og fag, man kan have,
d.v.s. vælge.
Alle skal have engelsk.
Allerede i din ansøgning om op
tagelse i gymnasiet skal du des
uden vælge andre sprog.
Hvis du vil være matematiker,
skal du vælge ét sprog (sprog 2)
enten tysk, fransk eller russisk.
Hvis du vil være sproglig, skal
du vælge to sprog: et fortsæt
tersprog, som kan være tysk eller
fransk, og et begyndersprog som
kan være tysk, fransk eller rus
sisk.
Alle andre valgfag skal du først
vælge, når du går i 1. eller 2.g,
og her giver gymnasiet dig en
grundig orientering, inden du
vælger.

Andre
fællesfag: Idræt, dansk, historie, religion,
biologi, oldtidskundskab, geo
grafi, musik, billedkunst, - og
specielt for sproglige: latin, na
turfag, - og specielt for mate
matikere: matematik, fysik og
kemi.

Valgfagene kan være på enten højt niveau
eller på mellemniveau.

Valgfag på mellemniveau

Valgfag på højt niveau
Begge linier
Samfundsfag..................
Musik..............................
Engelsk............................
Tysk................................
Fransk ............................
Russisk............................
Kun sproglig linie
Latin................................
Græsk..............................
Kun matematisk linie
Matematik......................
Fysik................................
Biologi............................
Kemi................................

Antal ugetimer
2-g
3.g
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5

5
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5
5

5
5
5
5

4 ugentlige timer i 2.g eller 3.g
Begge linier
Latin
Samfundsfag
Geografi
Biologi
Kemi
Datalogi
Teknikfag
Musik
Idræt
Billedkunst
Design
Mediefag
Erhvervsøkonomi

Kun sproglig linie
Matematik
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Studievejledning
Hver klasse i gymnasiet har en studievej
leder, som giver både kollektiv vejledning
til klassen og individuel vejledning vedrø
rende problemer af studiemæssig, økono
misk, social og personlig art i forbindelse
med uddannelsessituationen.

Kollektiv vejledning
I l.g koncentrerer vi os i starten af forløbet
om emner, der berører overgangen mellem
folkeskolen og gymnasiet. Vi arbejder i
timerne med studietekniske emner som
f.eks. notat- og læseteknik, lektielæsning
og planlægning af hjemmearbejde. I for
årssemestret arrangeres tilvalgsorientering.
I 2.g og 3.g foretages en gennemgang af
og en diskussion om forskellige emner
vedrørende det senere studie og erhvervs
valg. I slutningen af 3.g gives vejledning
i udfyldelse af ansøgningsskemaer til den
koordinerede tilmelding til de videregående
uddannelser. I 1989/90 har vi haft besøg af
repræsentanter fra mange uddannelsesin
stitutioner til en halv dags uddannelses
supermarked for 2. og 3.g’erne, og vi har
endvidere været på virksomhedsbesøg i
København.
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Individuel vejledning
Du kan når som helst henvende dig til din
studievejleder og få en samtale med denne.
Studievejledernes kontor er placeret i pavil
lonen til venstre for hovedbygningen. Træf
fetider kan du se på skolens opslagstavler.
Studievejledningen er ikke en del af
skolens administration, og vi har tavsheds
pligt overfor alle, med mindre elev og stu
dievejleder aftaler noget andet.
Torben Hendriksen
Helle Romme Hansen

Specialundervisning
i gymnasiet
»Det er nyttigt for dem, der ikke har fået
brikkerne på plads fra starten«.
Elev i Ig.
Elever, der af forskellige grunde har svært
ved at fungere fagligt og socialt i den
daglige undervisning, kan søge special
undervisning. Vanskelighederne er ofte af
sproglig og grammatisk karakter eller prob
lemerne kan være at tænke logisk samt
at føre beviser. Undervisningens krav om
diskussion og sammenhængstænkning kan
ligeledes volde problemer, og samtaler
herom indgår derfor i specialundervisningen.
Specialundervisning er et tilbud og derfor
frivillig. Det registreres ingen steder og er
uafhængigt af faglærer. Men det er ikke
lektiehjælp - det er hjælp til selvhjælp.
Undervisningen tager udgangspunkt i en
uformel samtale med eleven, hvorefter det
videre forløb aftales. Eleven kan tilbydes
samtale, eneundervisning ved lærer eller
ældre elev eller et kursusforløb udenfor
skemaet.
Specialundervisningen har en ugentlig
træffetid i sit lokale ved indgangen i »Stal
den«.
Helle Romme.

Økonomi

Statens Uddannelsesstøtte (SU) kan søges
6 uger før du fylder 18 år og kan udbetales
fra den 1. i SU-kvartalet efter, at du er
fyldt 18 år. SU-kvartalet begynder den 1/8,
1/11, 1/2 og 1/5. Ansøgningsskema med
tilhørende vejledning afhenter du og af
leverer igen i udfyldt stand på kontoret.
Ansøgningen gælder for et skoleår ad gan
gen, og fra maj måned kan du søge SU for
næste skoleår.
1 SU er der normal ekspeditionstid på
6 uger, hvorefter du modtager meddelelse
om støtte. Stipendiets størrelse er afhængig
af både dine og dine forældres økonomiske
forhold.
Det maksimale stipendium er i 1990/91
for
hjemmeboende............ kr. 1897 pr. måned
udeboende.................. kr. 3104 pr. måned
Forældrenes indkomst for 1989 vil normalt
ligge til grund for støtte i 1990/91. Der
foretages et fradrag i indkomsten for søs
kende under 19 år.
Det maksimale beløb udbetales ved en
korrigeret forældreindkomst på op til kr.
173.519, og mulighed for tildeling af støtte
bortfalder helt ved en korrigeret indkomst
påkr. 284.232.
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Udover stipendier kan der søges om et
studielån. Lånet forrentes med 4% i studie
tiden og derefter med 1 % over diskontoen.
Torben Hendriksen,
studievejleder.

»Kollegiet« Birkevænget 2
Siden januar 1986 har Maribo kommune
stillet fire værelser til rådighed for elever fra
Maribo Gymnasium over 18 år. Værelserne
er indrettet i en ældre villa i Hunseby. Ud
lejningen af værelserne samt tilsyn med
»kollegiet« står gymnasiet for, mens beta
lingen sker til Maribo kommune. Der an
søges om værelse hos rektor.

Stipendier og legater
Ved Maribo Gymnasiums dimission og
translokation den 23. juni 1989 blev følgen
de stipendier og legater uddelt:
Overretssagfører Karl Kjærs og hustru

Gerda Kjærs legat til Linda Beck Pedersen.
Rektor Erling Frederiksens mindelegat til
Signe Byrge Sørensen, 3z og Benny Tordrup, 3x.
Lollandsfondens eksamenspræmie til Tom
Madsen, 3z
Fritze og Carl Halkjærs check på 1000
kr. til »en elev 1 Ig, der i 1988-89 har bidra
get på sin måde til skolens trivsel«, til Asger
Svendsen la.
Fru Kristiane Andersen f. Ebsens studie
legat for studenter udgået fra Maribo Gym
nasium blev i september 1989 af Maribo by
råd tildelt Thomas Larsen.
Dette legat uddeles hvert år den 5. sep
tember til en student fra Maribo Gymna
sium uden hensyn til studieretning og eksa
mensresultat. Det kan søges straks fra det
første studieår af såvel mandlige som kvin
delige studenter og kan efter legatbestyrel
sens skøn tildeles den samme student for
flere år ad gangen.
Ansøgning stiles til Maribo byråd og ind
sendes til rektor inden den 20. august. Der
findes ingen særlig blanket, men ansøg
ningen bør indeholde alle relevante oplys
ninger vedr. studium og økonomiske for
hold.

Praktiske oplysninger
1. De udleverede skolebøger skal være for
synet med omslag og behandles med om
hu; 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, tasker eller andre
ejendele, herunder også de udleverede
undervisningsmidler. Glemte værdigen
stande afleveres til kontoret, hvor elever
ne ligeledes bør henvende sig, hvis de
har glemt eller mistet noget.
3. Rygning er forbudt i undervisningsloka 
lerne.
4. Kontorets telefon kan ikke benyttes til
private meddelelser til eller fra eleverne.
Elevtelefonen befinder sig i kælderen i
hovedbygningen.
5. For fester, der arrangeres af enkelte klas
ser eller elevforeningen uden for skolen,
kan denne ikke påtage sig noget ansvar.
Skolerådet har tilladt elevforeningen
»Gimle« at afholde indtil 6 årlige fester
på skolen. Foreningens bestyrelse har an
svaret for disse fester; rektor og lærere
er fritaget for tilsynspligt.
6. Adresseforandringer skal straks skrift
ligt meddeles skolens kontor.
7. Det er meget vigtigt, at man hver dag
orienterer sig om, hvorvidt der er kom
met nye meddelelser på opslagstavlerne

i hovedbygningen, idet bl.a. meddelelser
fra kontoret, studievejlederne og rektor
(f.eks. aflysning af timer og timeombyt
ninger) slåes op der.

Mødepligt og forsømmelsesregistrering
Eleverne har pligt til at møde til timerne og
pligt til at aflevere skriftlige arbejder.
Lærerne noterer fravær fra timerne og
manglende skriftlige arbejder, og kontoret
registrerer de samlede forsømmelser.
Hvis forsømmelserne bliver for store, ind
kalder rektor eleven til samtale og mundt
lig advarsel. Ophører forsømmelserne der
efter ikke, følger en skriftlig advarsel, der
fortæller eleven, at fortsat fravær/manglende aflevering af skriftlige arbejder kan med
føre overførsel til eksamen på særlige vilkår
eller udelukkelse fra eksamen. Advarslerne
sendes til forældrene, hvis eleven er under
18 år.
Rektor træffer beslutning om overførsel
til eksamen på særlige vilkår eller udeluk
kelse fra eksamen.
Elever i 3. g, der har forsømt 15-20% el
ler mere i et eller flere fag eller i tilsvarende
omfang undladt at opfylde pligten til at af
levere skriftlige arbejder, overføres som ho
vedregel til eksamen på særlige vilkår.
Elever i 1. og 2.g med tilsvarende forsøm
melser udelukkes normalt fra eksamen og
kan derfor ikke fortsætte i næste klasse.

Elever i 3.g, der har forsømt mere end
30%, udelukkes normalt fra eksamen.
Eleven kan klage over rektors afgørelse
til direktoratet for gymnasieskolerne og hf.
Klagen har ikke opsættende virkning. Di
rektoratets afgørelse kan ikke indbringes
for højere administrativ myndighed.
Alle former for fravær regnes i princip
pet lige, der kan således ikke gives fri;
men når eleven kommer i skole igen, afleve
res på kontoret på en speciel grøn blanket
en redegørelse for forsømmelsens årsag og
varighed (underskrevet af forældrene, hvis
eleven er under 18 år).
Længerevarende sygdom bedes meddelt
skolens kontor.
For fritagelse for deltagelse i idreet gæl
der særlige regler.

Karakterer
Enhver bedømmelse af eleverne i gymna
siet udtrykkes ved en af følgende karakte
rer:

13-11-10-9-8-7-6-5-3-0
Om anvendelse af de enkelte karakterer
gælder følgende:

13 gives for den usædvanlige selvstændige
og udmærkede præstation.
11 gives for den udmærkede og selvstændi
ge præstation.
10 gives for den udmærkede, men noget ru
tineprægede præstation.
9 gives for den gode præstation, der lig
ger lidt over middel.
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8 gives for den middelgode præstation.
7 gives for den ret jævne præstation, der
ligger lidt under middel.
6 gives for den noget usikre, men nogen
lunde tilfredsstillende præstation.
5 gives for den usikre og ikke tilfreds
stillende præstation.
3 gives for den meget usikre, meget man
gelfulde og utilfredsstillende præstation.
0 gives for den helt uantagelige præstation.

For at bestå studentereksamen kræves
at summen af samtlige karakterer er mindst
6 gange karakterernes antal. Studentereksa
men er kun bestået, hvis dette krav er op
fyldt både for årskaraktererne og for eksa
menskaraktererne.
Der gives standpunktskarakterer og evt.
vidnesbyrd i december og marts samt års
karakterer før afgangs- eller årsprøverne.
Disse bedømmelser meddeles elever og hjem
på et karakterblad.

Eksamen
Studentereksamen omfatter prøver i alle
obligatoriske fag undtagen idræt, musik og
billedkunst samt i alle valgfag.
Eksamen omfatter for hver elev i alt 10
prøver samt den større skriftlige opgave.
Prøverne aflægges på det klassetrin, hvor
eleven afslutter undervisningen i faget.
Elever, der vælger et valgfag, som tillige er
obligatorisk fag, aflægger kun prøve i valg
faget.
Alle elever aflægger efter 3. g skriftlige
prøver i dansk og i de fag, der er valgt på
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højt niveau. Efter 2.g aflægger alle elever
på den sproglige linie skriftlig prøve i en
gelsk og alle på den matematiske linie skrift
lig prøve i matematik. Direktoratet for
gymnasieskolerne og hf fastsætter hvert år,
i hvilke fag der herudover aflægges mundt
lig prøve.
For elever, der vælger latin, biologi eller
kemi som valgfag på mellemniveau i 3. g,
bortfalder en eventuel aflagt prøve efter 1 .g.
Reeksamination
la.
I fag, hvor mundtlig prøve til studentereksa
men afholdes ved udgangen af 1. eller 2.
gymnasieklasse, kan en elev efter anmodning
aflægge ny mundtlig prøve i august/september, hvis eleven som årskarakter i faget
har fået 5 eller derover og som eksamens
karakter 00 eller 03. Eksamenskarakteren
til studentereksamen er karakteren for den
nye prøve.
Ib.
I fag, hvor mundtlig prøve til studenter
eksamen afholdes ved udgangen af 1. eller
2. g, men hvor faget ikke er udtaget til prøve
til studentereksamen, kan en elev efter an
modning aflægge mundtlig prøve i faget i
august/september, hvis eleven som årska
ralter har fået 00 eller 03. Prøven indgår
som en af de 10 prøver til studentereksa
men.
2.
Tilmelding til prøve i august/september skal
ske til rektor på en særlig blanket, der fås
på kontoret, inden 25. juni.

3.
Elever, der ved sygeeksamen bliver beret
tiget til den under la nævnte prøve, eller
som af sygdom forhindres i at aflægge den
prøve i august/september, som de i henhold
til 1 a eller 1 b var berettiget til, kan efter
anmodning aflægge prøve i faget ved den
efterfølgende maj/juni-eksamenstermin.

Sygeeksamen
Bliver en elev af sygdom forhindret i at
møde til en af de fastsatte skriftlige eller
mundtlige prøver til studentereksamen,
skal vedkommende
1) straks underrette rektor og meddele,
hvilken læge der skal have tilsendt ansøg
ningsblanket til påtegning, samt 2) tilkalde
læge samme dag, idet lægeerklæring ud
stedt p.gr. af senere besøg eller telefonkon
sultation ikke anerkendes af undervisnings
ministeriet. Lægeerklæringen må heller ikke
udstedes på særskilt blanket, men skal på
føres selve den ansøgningsblanket, som den
sygemeldte skal aflevere til rektor inden
sommerferiens begyndelse. -Sygeeksamen
afvikles i august/september.

Oprykning
Afgørelse om oprykning i næste klasse
træffes af eleven selv, evt. sammen med for
ældre. Skolen kan dog tilråde en elev at gå
en klasse om eller at gå ud af skolen.
Elever i 1. og 2.g, som af andre grunde
end sygdom ikke eller kun delvis har del
taget i årsprøver, udelukkes normalt fra
eksamen i følgende skoleår og kan derfor
ikke fortsætte i næste klasse.

Af skolens dagbog
3.
maj: 2mM og IS på ekskursion.
8. -10. maj: 2y, 2u og 2z på historieeks
kursion til København.
10. -12. maj: 2a og 2xyuS på ekskursion til
København
16. maj: 2mFS og PP på ekskursion
10. maj: 3. g’ernes sidste skoledag med
morgenkaffe i kantinen.
21. juni: Sidste eksamensdag med fo
tografering, kørsel i hestevogne og
fest i Bangs Have.
23. juni: Dimission og translokation i
Maribohallen. Taler ved rektor og
Ulla Bang Hansen, 3y, og Ida Lui
se Frederiksen, 3z. Big Bandet spil
lede.
14.
august: Startede det nye skoleår
med samling i gymnastiksalen. He
le den første uge var der introduk
tionsarrangementer for de nye ele
ver, afsluttende med fest fredag
aften.
21.
- 27. august: 3mN og DM på biologi
ekskursion i Jylland.
18.
september:
Fællestimearrange
ment: filminstruktøren Nils Malm
ros.
19.
september: Regionsstævne i atletik,
la og lu præsenterede skolen,
lærerne og fagene for deres foræl
dre.
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september: Ibx og ly præsenterede
9.
skolen, lærerne og fagene for deres
11.
forældre.
27.
september: Drengene til atletik
stævne i Esbjerg.
9.
-13. oktober: 3. g’erne på studierejse
17.
til Sovjet, Frankrig og Græken
land.
16.
november:
Fællestimearrange
22.
ment: valgmøde med politiker op
stillet til amtsrådsvalget.
23.
21.
november: Konsultationer 2. g.
24.
november: Deltagelse i badminton
24.
turnering i Vordingborg.
25.
november: Åbent Hus.
25.
6.
december: 3. g-drenge til basket
stævne i Vordingborg.
27.
7.
december: 1. g-drenge og piger til
basketstævne i Vordingborg.
Koret synger i Errindlev Kirke.
30.
10.
december: Koret medvirker ved
Domkirkens julekoncert.
12.
december: Konsultationer for 1. g’
erne med forældre.
2. g-drenge til basketstævne på Her
lufsholm.
14.-21. december: 3 z projektuge.
22.
december: Juleafslutning i gymna
stiksalen med underholdning ved
klasserne.
26.
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januar: Konsultationer 3. g.
-12. januar: Besøgsdage for elever fra
Brydebjergskolen, Holeby Skole,
Østofte Skole, Rørbæk Skole og
Kettinge Skole.
-18. januar: Besøgsdage for elever fra
Sakskøbing Skole, Halsted-Avnede Skole og Rødby Byskole.
januar: Besøgsdag for elever fra
Borgerskolen og St. Birgitta Skole.
-24. januar: Besøgsdage for elever fra
Blæsenborgskolen og Havneskolen.
januar: Drengene til volley-stævne i
Vordingborg.
januar: Pigerne til volley-stævne i
Nakskov.
januar: Skolefest i Blæsenborghallen. 2. g’erne opførte »Cabaret«. 2
orkestre spillede og der dansedes
lancier.
januar: Fællestimearrangement:
Synnøve Søe om »Fars«.
Orienterende møde for kommende
elever og forældre.
februar: Gymnasiernes Vandreud
stillinger: gouacher og raderinger
af Niels Sylvest, som selv deltog i
undervisningen i formning den 28.
februar.

9. -10. februar: Pædagogiske dage.
27.
februar: Møde med lærere fra om
rådets skoler.
6.
marts: Valgfagsorientering.
8.
marts:
Fællestimearrangement:
Peter Bastian.
13.
marts: Valgfagsorientering for ele
ver og forældre.
14.
marts: Studieorienterende møde
for 2. og 3. g.
16.
marts: Personalekonference ud
dannelsescenteret.
19.
marts: Maribo Frø overrækker
gensplejsningsudstyr.
26. marts - 1. april: 2. g’erne på studierej
ser til Sovjet, Tyrkiet og Græken
land.
30. marts - 6. april: 3z eksamensprojekt.
5.
april: Besøg af fagkonsulent Hanne
Josephsen, religion.
19.
april: Maria Rasmussen overræk
ker violinen »Alice«.
19. - 23. april: Besøg af lærere og elever fra
Lycée Professionel de Cavaillon.
25.
april: Forårskoncert i gymnastik
salen.
30. april - 7. maj: Anne Marie Madsen un
derviser på Lycée Professionel de
Cavaillon.
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»At være eller ikke være i Athen!«
Mange og lange kampe udkæmpedes i rin
gen (nr. 26); endelig smed over-coach Per
Pauli håndklædet ind og vi 2bx tog tilAthen.
Efter ihærdige overtalelsesforsøg indvilli
gede Thomas Alkjær i at tage med os.
I Kastrup Lufthavn kl. »det-er-umenneskeligt-tidligt« opdagede vi, at de to stak
kels vildfarne gymnasielærere var fulgt med
os, så dem stuvede vi i flyet sammen med
utallige kufferter, korkbælter, studieblok
ke, bøger og noter og andre livsnødvendige
ting. Vi fandt dog senere ud af at to
»pædagoger« ikke er det værste man kan
medbringe på en tur med førstegangsflyvende og kærlighedssøgende 2. g’ere.
Vel ankomne til Athen mødte vi samtlige
af Thomas’ venner og deres tavernaer, så
Akropolis for første gang og stiftede be
kendtskab med græsk folkemusik. Og det
var så slut på en dejlig dag.
Næste morgen tog vi med S-banen, der
efter færgen og så lokale busser (hvor tak
sten steg efterhånden, som vi steg ind) til
stranden på Ægina, hvor vi studerede solens
indflydelse på sandbund og bølgeskvulp. At
det samtidig var Grækenlands nationaldag
(25. marts) undlod de ikke at gøre os op

mærksomme på ved et storstilet opbud af
militære køretøjer. Denne nationaldag
brugte vi som endnu en undskyldning til at
lægge vejen om Akropolis og »Blotter
Streat« til de små restauranter i Plaka’en.
Enkelte kulturelle indslag afbrød vores
ellers slumrende busture med en utrolig in
teressant guide, Birgit. Vi så Korintherkanalen, Nauplion, Mykene, Epidauros, Del
fi, drypstenshuler, Nationalmuseet, det
seismologiske institut, observatoriet i Athen
- og en vinfabrik, som gjorde lykke efter en
uge med sodavand, gedemælk og kildevand.
De doriske søjler og Dionysos og andre
græske guder blev hurtigt en del af vores
hverdag.
Nå, vi var aldrig på bar, vi var aldrig ude
at drikke. Vi gik tidligt i seng og mødte
præcist hver morgen. Vi mødte ingen græ
kere ej heller italienere!
Hjemturen gik nogenlunde planmæssigt
og efter at de fleste havde fundet deres pas
frem, forlod vi Athens smog.
Tak til Thomas og Per fordi de holdt os
ud og omvendt.
2BX

Studietur til Sovjet 2a rus og 2y
Det er undertegnedes indtryk, at de fleste
deltagere på denne tur havde forventet, at
der var mangel på varer i Moskva, men at
den første mangelvare skulle blive ilt - havde
ingen vist regnet med! Der var mildest talt
ikke andet at finde end bilos i buskøen
under lufthavnens halvtag!
På hotellet viste luften sig dog heldigvis
at være lidt bedre.
Otto instisterede på, at den første aften
blev brugt på et kursus i at bruge Moskva’s
metro. Derfor tog vi i samlet flok ind til den
berømte »Røde Plads«, hvor vi tålmodigt
ventede på vagtskiftet foran Lenins Mauso
leum kl. 00.
Alle samledes næste morgen til morgen
mad på hotellet kl. 9, uanset hvad de havde
lavet natten forinden. Derefter var der
»sightseeing« i Moskva med en dansktalende
guide (til glæde for Ole og 2y).
Fritiden i Moskva blev benyttet af mange
til at gå på indkøb, eller at få afbilledet
ansigterne i uigenkendelige portrætter på
Moskva’s berømte gågade »Arbat«. Nogle
benyttede også lejligheden til at gå på muse
er eller kunstudstilling.
fortsættes næste side
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Da vi kunne veksle 1/1 i bankerne, blev
alting utroligt billigt, således kostede det kun
25 kopeek = 25 øre at gå på kunstudstilling.
Næsten hver aften var der mulighed for
at tilmelde sig til et kulturelt arrangement.
Dette kunne f.eks. være ballet, opera eller
cirkus. Generelt var folk, der tilsluttede sig
disse arrangementer, meget imponerede.
Om onsdagen fløj vi til Odessa, som lig
ger ved Sortehavet i republikken Ukraine.
Dette var et godt punkt på programmet,
fordi det gav os noget at sidestille Moskva
med.
I Odessa var der »kun« ca. 1 mio. ind
byggere mod Moskva’s ca. 8 mio. Dette
bevirkede, at Odessa virkede meget roligere
og hyggeligere end Moskva, og folk med
astma kunne påny ånde!
I Odessa fandtes der ligesom i Moskva et
kolkhozmarked, hvor der var en overflod af
grøntsager, frugter m.m., som man kunne
købe, hvis man havde penge nok, prisnive
auet var på disse private markeder nemlig
noget højere end i statsbutikkerne.
En af sightseeing-turene i Odessa gik til
14

katakomberne, som blev brugt som hoved
kvarter under 2. verdenskrig af friheds
kæmperne. Dog var stedet ikke for kæm
per, hvilket Ole’s hoved måtte sande!
Da de to planlagte arrangementer, til en
tv-station og en skole, gik i vasken, plan
lagde lærerne selv et besøg til en pionerlejr
i Odessa.
Her fik vi »russere« mulighed for at af
prøve vores sprogkundskaber og vi fik sam
tidig hørt om Sovjets skolesystem.
Lørdag morgen gik turen påny til Mo
skva, hvor vi skulle fejre turens afslutning.
Vi blev mødt af snevejr, men dette øde
lagde ikke humøret, og alle gjorde deres til,
at turen fik en værdig afslutning.
Afskedsmiddagen blev indtaget på en af
Moskva’s bedste restauranter, og efter
nogle timers dans og underholdning, vend
te vi alle sprængfyldte tilbage til hotellet.
Næste dag kunne vi vinke farvel til Sov
jetunionen, - noget rigere på erfaringer og
oplevelser.
Sidsel, Peter, Annemette og Lene

Endnu en studierejse til Sovjet har fundet
sted i det forgangne år. I ugen før efterårs
ferien var næsten 60 3. g-ere fra fagene rus
sisk, geografi og samfundsfag i Leningrad.

3abxuM’s tur til Kreta
Foruden at studere den kretensiske folke
musik fik vi også lejlighed til at dyrke det
sociale samvær i Rethymnon by og omegn.
Da vi desværre ikke kan beskrive turen i
dens slibrige detaljer, nøjes vi med at kon
statere at vi havde en overmåde-multi-mega-maxi-monster-musik-tur, og vi siger tak
til Thomas A. og dronning Niels d. I af MG
for diverse seriøse samt useriøse underholds
indslag.
P.S. Stor tak til vores special gueststars
Lone og Dines
På 3abxuM’s vegne
Ida, Trine, Helle og Maria
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Fragmenter af en Sydfrankrigs
tur for 3xyuF og 3abN 1989

Dette år orkede Richardt og Anne Marie
Madsen ikke at tage til Paris i en hel uge
med et franskhold for at se Eifeltårnet for
25. gang. Således blev vores tur en alterna
tiv måde at få fremvist Frankrig på.
Hvor er Frankrig mest ægte? På toppen
af et bjerg i Sydfrankrig, mente Richardt.
Således hændte det, at kondisko, trænings
dragt samt overtræksbukser blev et vigtigt
led i dette års bagage hos eleverne på vej
mod byen Cavaillon i Provence.
Først hårnålesving med bus et stykke op
af bjerget Mont Ventoux. Dernæst diskus
sioner om, hvor stort chokoladeforrådet
skulle være, og endelig afsted til fods
op af bjerget. Der er altid et vist spild på
sådan nogle bjergbestigninger (Mont Ven
toux er 1912 m højt). Her var tabet efter 10
min. på to personer, men som Richardt fra
fortroppen råbte: »Dem finder vi nok en
anden gang«. Ganske rigtigt. På vej hjem
gennem hårnålesvingene fandt vi dem i en
grøft. Det var derfor kun næsten alle, der
oplevede det fantastiske vue ud over Fran
krig fra toppen af det vindomsuste bjerg.

Mere håndfast følte nogen, at de franske
piger var at tage på. I samarbejdets navn
tog vi på udflugt til Middelhavsbyen Mar
seille med en fransk gymnasieklasse. Her
var det, at enkelte ærgrede sig over ikke at
have fulgt med i fransktimerne.

Så gik det langt bedre med at forstå dyre
nes sprog i Frankrig. I den lille middelhavs
by Aigues Mortes oplevede vi den årlige by
fest. Ved denne lejlighed driver man hvert
år områdets vilde tyre igennem byen under
fortsættes næste side

Vandretur på Mont Ventoux
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Biologiholdet
3xyuN’s Karuptur 1989.
fart, råben og skrigen. Det var ikke nødven
digt, forsigtigt at starte med: »Quel est votre
nom??« når en tyr kom galoperende mod
en. Nej den skulle nok bestemme farten.
Farten var straks en anden, når man for
sigtigt balancerede på toppen (49 m) af den
2000 år gamle akvædukt Pont du Gård. Fra
højden drog vi i dybden med et besøg i vin
kælderen på en vingård. Synet af de store
vinmasser fik mange til at bruge deres for
mue på årgangsvin. Synd, at de tilsammen
30 flasker årgang 1985 forsvandt fra baga
gerummet i Paris’ gader.
Paris fik vi lige lov til at se. På 12 timer i
denne enorme by nåede vi ved familien
Madsens hjælp, samt kvikke »gå-ben« at se
Louvre, 2 stk. Triumfbuer, Concordepladsen, Notre Dame samt Centre Pompidou.
Kom ikke og sig at vi ikke så Frankrig.
Jeanette Banggaard 3xf
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Mandag morgen satte Mogens Dam Mik
kelsen og 17 »pakæsler« næsen mod Hessellund Sø-camping - 4 km fra Karup - for
at »græsse« på hederne, soppe i åerne og
træne til cykelturen Jylland Rundt. Dagene
gik bl.a. med at skifte tog 7-8 gange op og
hjem, lede efter vores forsvundne cykler,
lære drengene at lave mad, grave dybe hul
ler på en mark uden at have fået lov, fiske
i åerne, analysere jord- og vandprøver. Men de 16 timer ud af døgnets 24 befandt
vi os dog på ryggen af vores »gangere«.
Aftnerne og nætterne tilbragte vi i »spille
bulen« - hvor selv Mogens var blandt de
mest »ivrige« - især på bowlingbanen.
Under opholdet »kontrollerede« vi deres
(jydernes) rensningsanlæg, deres dambrug
og deres rådhus......... vi fandt ingen nævne
værdige fejl.
Gymnasielærer Mogens Dam Mikkelsen
og hans 17 uskadte »slaver« ankom sent
lørdag eftermiddag til Maribo station, hvor
de blev båret hjem i seng af deres forældre.
Her blev de til mandag morgen! 1!
Tina og Dorte på vegne af 3xyuN

Tyrkiet den 23.-30. marts 1990
2a og 2u
Atatürk - Shoeshine
Vores første indtryk af Istanbul var en død
hund i vejgrøften og en bus på 5 meter i
diameter. Da det er første gang en klasse fra
Maribo Gymnasium rejser til Tyrkiet, vil
vi prøve at ramme de mest karakteristiske
træk ved Istanbul. Denne by, som er et stort
kultursammenstød, er opdelt i en asiatisk
og en europæisk bydel, hvilket tydeligt træ
der frem fra udsigtspladsen på sultanpalad
set Tokapi. Byen, som ligger under en tæt
smog, er malerisk forsynet med diverse
moskeer og små kebabhuse. Husene, hvor
fra der hang smukke guirlander af elektriske
ledninger (såkaldte kabler), var lige fra den
ene yderlighed til den anden. Fra »antikke«
huse i slumkvartererne til paladser forgyldt
med 18 karat.
Istanbul er én stor handelsby. Hvert hus
er lig med en snusket forretning og dertil
kom gadesælgerne, som voldte os store
kvaler. Så snart vi hørte råbet »Shoeshine«
gjalde gennem gaderne, søgte vi dækning
blandt de kondisko-bærende individer. Vi
blev i bogstaveligste forstand overfaldet, og
løfte om giftermål og kindkyssen var på tale.
F.eks. »Ju ar maj dæjnisj frænd, frrrri får
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ju!« Nå, nok om det. Gennem adskillige,
endeløse byvandringer, så vi alt det som
kunne ses af seværdigheder. Turen gik til
Arkæologisk Museum, hvor Marianne lod
sine åbenbart undertrykte lyster få frit løb.
Desværre var de kendteste ting på daværen
de tidspunkt udlånt til Danmark.......... Til
gengæld var besøget i Sultanpaladset med
det tilhørende harem og underjordiske
vandreservoir en oplevelse for sig. Der kan
Akropolis godt gå hjem og lægge sig. Det
var fuldstændigt rablende vildt overdådigt
- en park så skøn som Edens Have, en ud
stilling med mindre lækre relikvier, f.eks.
Johannes Døberens arm og tagrender fra
Kabaen i Mekka. Pludselig blev vi i vores
sanseløse beundring vækket af de talløse
minareter, der begyndte at kalde til bøn på
Asien-siden. Så var det jo oplagt at se på
(endnu) nogle moskeer, som næsten alle var
under restaurering. Hvad var ikke det....
En dag gik turen til en tyrkisk skole, hvor
der blev taget godt imod os. Aldrig har vi
set magen til stræberunger, som sloges om
svampen for at »få lov« til at viske tavlen
ud. Da det var en privatskole foregik under
visningen på gebrokkent engelsk, og hvert

klasselokale var kønt prydet med citat og
billede af Atatürk. Der var »kun« 40 elever
i hver klasse, hvad der siger lidt om under
visningsforholdene.
Endnu et af turens højdepunkter; sejl
turen på Bosporus-strædet. Efter nogle ti
mers sejltur kom vi til Sortehavet efter at
have sejlet under de gigantiske hængebroer.
For første gang satte vi da vor fod på det
asiatiske kontinent og invaderede en fiske
restaurant, hvor ejeren gladeligt jog gæster
ne ud og løb byen rundt efter stole for at
betjene vesterlændingene. Herude var luf
ten iøvrigt ganske inhalerbar i modsætning
til den kemisk interessante luft denne man
dag morgen i Istanbul. Sigtbarhed ca. 500
meter.
Ordet »hektisk« får en ny dimension for
en i denne verdensstad. Derfor var det gan
ske anderledes at køre med bus til Bursa,
der er kendt som Tyrkiets smukkeste by.
Efter her at have set dagens moskeer og
konsumeret den daglige dosis kebab (utro
ligt, hvad der gik under den betegnelse), var
det tid for de fleste af os til at blive født på
ny, d.v.s. gå i tyrkisk bad. Dette begreb,
der desværre ikke findes i vores kultur

kreds, består af et bassin med 30 grader
varmt vand og, for indfødte tyrkere, et med
45 grader. Efter sigende er det sundt! Der
til kom tyrkisk massage som et ekstra tilbud
til de i forvejen halvdøde. Da forfatterne
ikke har nogen erfaring med dette, kan man
henvende sig til f.eks. Erik, der efter sigende
er udskrevet nu.
Til sidst vil vi gerne rette en dybfølt,
hjertevarm og inderlig etc. etc. tak til Haluk,
Orhun, Alpdogan og alle de andre guider,
der viste os gratis rundt, og som vi kunne
spørge om alt, thi uden dem ville turen ikke
være blevet, hvad den var.
Efter denne utrolige uge i konstant fe
brilsk aktivitet, var tiden kommet, da vi
kørte af Atatürk Boulevarden til Atatürklufthavnen (hunden lå der endnu). Afgangen
mod Kasturp forløb normalt.
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Koret

Big Band

Koret er et tilbud til alle, som har lyst til
at synge sammen med andre.
Koret synger både gammelt og nyt og
optræder ligesom big bandet ved gym
nasiets festlige lejligheder samt ved Maribo
Domkirkes julekoncert. Desuden kar koret
i det forløbne år medvirket ved julekon
certer i to af områdets landsbykirker.
I koret er der brug for såvel den lille
som den store stemme, og der er hverken
optagelsesprøve eller begrænsning i antallet
af sangere. Så mød blot frem, når koret
øver. Dag og tidspunkt oplyses ved skole
årets begyndelse.
N.C.

Maribo Gymnasiums big band er et fuldt
besat big band på ca. 20 elever, der spiller
tværfløjte, saxofon (alt, tenor og baryton),
basun, trompet, guitar, kontra- og elbas,
trommer og piano.
Vi spiller både arrangementer i den tra
ditionelle swing-stil og i en mere moderne
latin-rock stil. Vi optræder ved festlige lej
ligheder på skolen og tager også ud af huset
for at spille.
De, der kan spille instrumenter, der kan

Frivillig idræt
Den frivillige idræt på Maribo Gymnasium
foregår i tæt samarbejde med voksenunder
visningen på Uddannelsescenteret i Maribo,
og er et tilbud til såvel gymnasieelever som
kursister ved centeret om at dyrke idræt
under vejledning af gymnasiets lærere.
Undervisningen er fastlagt til mandag
eftermiddage, og giver elever og kursister
mulighed for at dyrke idræt under en mere
fri form end den der er nødvendig i almin
delig undervisning. I skoleåret 89/90 har
der været gennemført atletik, basketball,
volleyball og badminton, med deltagelse af
en stor del af de uddannelsessøgende.
Idrætslærerne.
18

Intro-festen 1989

bruges i big bandet, kan henvende sig til en
af musiklærerne eller blot møde op, når
big bandet øver sig. Hvis du er interesseret
i at spille i big bandet, men ikke kan spille
på noget instrument, kan du låne instru
ment på gymnasiet. Vi har en række blæse
instrumenter, som er til rådighed for sko
lens elever, og som eleverne kan låne, hvis
de vil modtage instrumentundervisning på
en lokal musikskole.
Torben Hendriksen.

Maribo Gymnasium’s Støtteforening
Studierejser udvider ens horisont fordi man
oplever en fremmed kultur og får indblik
i et andet lands historie og religion. End
videre lærer man en anden side af lærerne
at kende. Klassens sammenhold styrkes også
igennem studierejserne på baggrund af de
fælles oplevelser, siger en gruppe elever, der
har været på studierejse.
Studierejser er ikke gratis, og selv om ele
verne sparer op gennem mange måneder,
er der nogle, for hvem det er umuligt at
skaffe alle pengene til en rejse.
Dette er baggrunden for, at Maribo Gym
nasiums Støtteforening blev oprettet i 1987
i forbindelse med Gymnasiets 5O-års jubi
læum og siden årligt har givet 5.000 kr. til
elever, der ikke selv kunne skaffe pengene
til klassens studierejse. Det er nemlig sådan,
at alle elever skal deltage i en studierejse,
fordi den indgår i eksamenspensum. Det
betyder, at kan en enkelt elev ikke deltage,
så må alle blive hjemme. Derfor kommer
det alle til gode, at enkelte får støtte fra
Maribo Gymnasiums Støtteforening.
Der har i dette skoleår været ansøgninger
om langt større beløb end de 5.000 kr., som
støtteforeningen for øjeblikket kan udbe
tale årligt, og det har været svært at vælge
de elever ud, der skulle modtage støtte fra
foreningen. Eleverne er meget opmærk
somme på, at nogle kammerater har store
problemer med at skaffe pengene til en stu

dierejse, og er meget solidariske, f.eks. kom
en elev, der havde fået tildelt støtte, efter
sommerferien og afleverede pengene igen,
da hun selv havde skaffet dem ved at arbej
de i ferien.

Foreningen bestyrelse:
Keld Nielsen, Guldborg, formand
Tom Olsen, Maribo, næstformand
Alice Pedersen, sekretær
Thorkild Nissen, Søllested
Claus Broch Christensen, Langebæk
Sarah Gaston, elevrådsrepræsentant
Søren Kolstrup, lærerrådets repræsentant

F orsøgsundervisning
I skoleåret 1989-90 har fransklærerne ved
Maribo Gymnasium i samarbejde med
fransklærere på Ballerup Gymnasium, Holte
Gymnasium og Christianshavns Gymnasi
um gennemført en forsøgsundervisning
iværksat af Direktoratet for Gymnasie
skolerne og fagkonsulenterne i fransk.
Forsøgets mål er en større integrering af
EDB-maskiner i den daglige undervisning.
På Maribo Gymnasium har der i de sene
re år været forsøg med datatransmitteret
kommunikation mellem franske gymnasie
elever og elever på Maribo Gymnasium. Med
udgangspunkt i de allerede opnåede erfarin
ger er der etableret et permanent pædago
gisk samarbejde med lærere ved Lycée
Voillaume i den nordlige udkant af Paris.
Eleverne har i det forløbne år kommunike
ret over IBM’s datanet (EARN) om emner,
spændende fra deres egen hverdag over
Berlinmurens fald til racisme i Danmark og
Frankrig.
Sideløbende med denne undervisning ud
føres forsøg med søgning af informationer i
det franske databasenet »Teletel«, hvor ele
ver og lærere kan indhente ajourførte op
lysninger om stort set alle franske sam
fundsforhold.
Forsøget fortsættes i 1990-91, og udvides
til 20 andre danske gymnasier, der søger er
faringer med denne form for undervisning.
Richardt Madsen
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Besøg fra Cavaillon Convention

Bioteknologi

- God tid - Ordbog - Forstår ikke - Rugbrød - Boller - Souvenirs Den 18.-23. april havde Maribo Gymnasium
besøg af 27 franskmænd. De var indlogeret
hos franskelever fra 2. og 3. g. Det var en
oplevelsesrig uge for begge parter. Vi lærte
bl.a., at franskmænd altid har utrolig god
tid. De fleste brugte ca. 1 time på badeværel
set om morgenen, så samtlige danske elever
kom i skole med sovehår. Fagter med uret
var nyttesløse.
Ordbogen dansk - fransk og fransk - dansk
var vores bibel i de dage. Samtalerne blev
et skønt kaudervælsk af dansk - fransk og
engelsk.
Maden var tålelig for vore franske ven
ner, selvom rugbrød fremkaldte en vanvit
tigt blik i øjnene på nogle af dem. Andre tog
oplevelsen i stiv arm og dyppede det i kaf
fen...
Fredag var vi allesammen i København,
hvor vi så Marc Chagall på Louisiana og
forskellige seværdigheder i byen. Om afte
nen var vi til Gimle, som var en uforglem
melig aften for alle. Lørdag var franskmændene på Møn alene uden os.
Søndag var vi til konfirmation i Maribo
Domkirke. At præsten var en kvinde, var
temmelig uforståeligt for de katolske
franskmænd.
Mandag var der afgang fra Maribo. De
danske værter åndede lettede op, selvom det
havde været en spændende uge.
Anja, Bettina og Birgitte 2.a

Bioteknologi er for mange elever et meget
teoretisk og abstrakt område. Det bliver
straks lettere at forstå, hvad der sker med
gener og DNA, når man arbejder praktisk/
eksperimentelt med dem.
Fra foråret 1990 har eleverne på Maribo
Gymnasium haft denne mulighed, fordi
Maribo Frø i Holeby sammen med Stru
ers A/S forærede gymnasiet laboratorieud
styr til omkring 90.000 kr.
Et af målene med undervisningen i gen
teknologi er at give eleverne baggrund for
at tage stilling til de forskningsresultater,
som massemedierne næsten dagligt forsyner
os med, bl.a. fordi der er store økonomiske,
økologiske og etiske problemstillinger knyt
tet til anvendelsen af genteknologi.
Der var stor spænding omkring de første
forsøg med det nye avancerede udstyr.
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Samarbejdsaftale mellen
Lycée Professionel de Cavaillon
og Maribo Gymnasium
I april i år indgik Maribo Gymnasium en
samarbejdsaftale med Lycée Professionel
de Cavaillon (Provence). De to gymnasier
er nu venskabsgymnasier, hvilket giver så
vel lærere som elever (danske og franske)
rige muligheder for at lære hinandens kul
turer at kende.
Aftalen, der er baseret på det åbne Euro
pa, indebærer muligheder for udveksling af
lærer og elever, samt samarbejde omkring
pædagogiske, kulturelle, skolepolitiske og
sproglige emner.
Kommunikationsprogene er fransk og
engelsk, hvilket åbner muligheder for ud
veksling af andre lærere end fransklærere.
I maj måned i år var jeg en uge i Cavail
lon som udvekslingslærer. Jeg underviste
i fransk og engelsk og desuden overværede
jeg timer i informatik, matematik og idræt
(bjergklatring!)
De udvekslinger, der nu følger, vil være
af stor betydning for både danske og fran
ske lærere og elever.
Devise: mieux qu’on se connait, mieux
qu’on s’en tend!
Anne Marie Madsen

Hurra - det lykkedes,
gæren kunne leve på simpelt
næringssubstrat.
Dette glade budskab blev resultatet af 2.
HB’s første forsøg med det nye avancerede
laboratorieudstyr skænket af Maribo Frø i
Holeby.
Vi skulle prøve de nye muligheder for at
indsætte et gen i en organisme, gær. Appa
raturet, bestående af mange slags appara
ter og kemikalier, er nødvendigt for at kun
ne styre væksten af gæren og »mørne« gær
cellernes cellevæg og cellemembran således,
at et udefra tilsat gen kan trænge ind i cel
lerne. Af bekvemmelighedsgrunde købte vi
genet, men har man tid nok, vil det være
muligt selv at kunne udvinde et eller flere
gener fra en mikroorganisme, f.eks. fra opformerede bakterier.
Eksperimenterne vil forhåbentlig bidrage
til, at elever og lærere får et realistisk og af
slappet forhold til de nye »smarte« biotek
nikker. Hvorvidt sådanne eksperimenter
skal anvendes i plante- og dyreforædlingen,
for ikke at glemme forædlingen af mikro
organismer, må vel afhænge af, hvad der
ønskes frembragt af »vidunderlige« orga
nismer. Skal samfundet f.eks. ønske udvik
ling af organismer, der bliver resistente mod
særlige bekæmpelsesmidler og/eller resi
stente mod bestemte svampesygdomme? Er
det lykken at få en almindelig gærcelle til
at producere noget så menneskeligt som
»menneske-insulin« ?
Mogens Dam Mikkelsen

Genteknologien’s indtog
på Maribo Gymnasium
I år har vi netop modtaget et meget avan
ceret udstyr til gensplejsningsforsøg. Ud
styret er skænket af Maribo Frø, og det be
står bl.a. af en ultracentrifuge, et elektroforeseapparat, et Spektrofotometer og en
række mikropipetter og kemikalier.
Lignende udstyr anvendes ved prænatal
diagnostik, hvilket vil sige bestemmelse af
en sygdom inden fødsel. Man er i stand til
at bestemme, om et barn har normale gener

allerede i 10. svangerskabsuge. Metoden
man bruger kaldes restriktionsanalyse, og
vi har udført forsøg, hvor denne teknik har
været anvendt, dog med DNA fra nogle
bakterier. Fælles for de mange muligheder
som udstyret giver er, at det er uhyre små
mængder som man arbejder med, og det
kan derfor virke noget abstrakt.
Tony Kristensen 3. uN
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Gimle

Som nybagt gymnasieelev tilkommer dig
den ære at kunne blive gimlemedlem for et
medlemskontingent fastsat af Gimlerådet.
Derved for du adgang til gimlefesterne, som
er en vigtig del af din gymnasietid, og hvor
du vil komme til at møde en masse af stedets
personlige særheder.
Gimlefesterne afholdes i hovedbygningens
nederste etage, hvor diskotek og band spil
ler i kantinen og billig øl/vand sælges i det
bløde.
Det er Gimles bestyrelse, der bærer ansvar
for hyring af udsmidere, bestilling af øl/
vand, for ikke at glemme band og diskotek
og andet. Alle i Gimlerådet hjælper med
fordeling af billetvagter og udskænkningen,
og selv om man har fået en vagt, er der
ingen som siger, at du ikke må have det
sjovt resten af aftenen. Selve Gimlerådet
består af to, evt. tre repræsentanter fra hver
klasse.
Til sidst må der dog konkluderes, at selv
om Gimle er en broget samling, så er der en
god atmosfære, og det er det, som tæller
mest for en elevforening, der efter begyn22

Gimlebestyrelsen 1989/90

Gimlefesterne ’90
dervanskeligheder efter konstitueringen i
marts måned nu er godt kørende. »Nobody
is perfect«, og det behøver du heller ikke at
være. I løbet af intro-ugen regner jeg med
at besøge de forskellige klasser, og hvis I har
lyst til at være med i Gimlerådet, så er I vel
komne.
Venlig hilsen
Peter Marxen, 3bx

Fredag den 28. september. »Go’daw-gimle«
Fredag den 2. november .... »Alm. gimle«
Fredag den 14. december .... »Jule-gimle«

NB. Entre:

Gimlemedlemmer 20,Gæstebilletter 40,-

Husk! Gæstebilletter skal købes i ugen før
gimlefesten om onsdagen, torsdagen og om
fredagen kl. 11.30 i biblioteket.

Eleverne
Elevantallet var den 1. maj 1989: 300.
Ved skoleårets slutning udgik 83 elever af
3.g.
Ved det nye skoleårs begyndelse blev der
optaget 95 elever. I årets løb er der udgået
19 elever.
Pr. l.maj 1990 er elevtallet: 293.

Elevrådet 1989-90
På højst usædvanlig vis bestod Elevrådet
ved Maribo Gymnasium i år af repræsen
tanter fra samtlige klasser - hvor ofte de
mødte op, er så en anden sag! Og på trods
af, at vi næsten måtte »lede med lys og lyg
te« efter egnede »sager«, vi kunne tage op,
føler jeg dog, at vi har fået udrettet noget:
Bod-ordningen fungerer glimrende takket
være en yderst energisk og dygtig ny »bod
bestyrer«. Elevbøgerne og ligeledes MG
trøjerne og studenterhuerne fik vi i hus næsten uden de helt store vanskeligheder.
Kære Elevråd 1989-90 - det har været dej
ligt og ikke mindst lærerigt at arbejde med
jer... fortsæt endelig næste år; om ikke
andet har vi sikkert nogle »Chili-blade« at
dele ud og en indeklimaundersøgelse at gå i
gang med.
Tine H. Jørgensen
Elevrådsformand

Elever pr. 28.5.1990
la
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bang, Lola Petter Da Cunha
Boutrup, Jens Svane
Bred, Tomas
Bruun, Peter
Christensen, Niels Kenneth
Eriksen, Tine
Jakobsen, Mads
Jørgensen, Dorthe Merete
Jørgensen, Malene M. Steinkr.
Kamper, Jacob
Keil, Sabine
Koppelgaard, Helene Krukow
Kristoffersen, Ditte
Krøll, Mette Harms
Lund, Tina
Madsen, Christina
Nielsen, Jonas Svend
Nielsen, Martine Vorning
Urhammer, Michael
Vestergaard, Jens
Wellejus, Stefan

54
53
54
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

82 56 12
90 60 99
60 19 98
88 43 39
91 12 97
88 18 70
88 37 66
86 94 88
90 66 27
90 60 17
91 51 85
88 90 23
88 46 01
89 63 62
90 57 74
90 70 84
89 91 76
88 03 57
90 00 09
90 72 79
88 44 21

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

Aagaard, Katrine Helene
53 89 92 50
Hansen, Jesper Lynge
53 93 57 93
Hansen, Mari-Anne
53 88 18 39
Hansen, Nina Sahlertz
53 88 49 04
Jensen, Jens Thorkild Vestergård 53 90 70 13
Rasmussen, Thomas
53 88 07 09
Romme, Malene
54 60 12 11
Skiander, Kristine
53 88 07 18

Ix
1. Brandt, Heide Camilla
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53 89 03 37

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Carlsen, Thomas
Geraae, Hans Jacob
Greven, Vibeke
Holm, Rasmus Wiboe
Jensen, Tobias Dehli
Jørgensen, Dorte
Laursen, Lene
Pedersen, Jacob Løbner
Petersen, Allan Berner
Poulsen, Rigmor Malene Bruun
Rosenkilde, Anne Benedikte
Rubæk, Anne-Katrine
Thiesen, Katrine

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

88
88
88
88
87
89
88
88
90
93
89
88
87

23 13
86 17
39 23
47 49
19 46
44 05
25 31
05 63
80 21
96 84
03 47
82 72
22 05

ly
1. Adamsen, Pernille
2. Bentzen, Berit
3. Brandenborg, Henrik Skovdam
4. Brogaard, Thorkild Damgaard
5. Hansen, Ilse Malene Friis
6. Jacobsen, Line
7. Jensen, Helene Viftrup
8. Jensen, Stine Jersild
9. Kristiansen, Morten
10. Larsen, Johannes Bo
11. Larsen, Rene
12. Mikkelsen, Mette Dam
13. Nielsen, Jens Christian
14. Nielsen, Jonas Brændgaard
15. Nielsen, Karina Alice Rode
16. Nielsen, Kristian Søberg
17. Olsen, Heidi Marianne
18. Pedersen, Birgitte
19. Pedersen, Kenneth Løie
20. Pedersen, Rasmus Veng
21. Pollas, Kristine Munk
22. Sværke, Charlotte
23. Worsøe, Lotte Askgaard

53 90 69 36
54 60 13 19
53 88 00 78
53 88 82 92
53 88 13 97
53 88 18 03
53 88 33 33
53 88 32 88
53 91 11 56
54 60 10 28
53 88 84 74
53 88 12 03
53 88 43 45
53 91 14 81
53 88 27 61
53 90 61 33
53 90 04 03
53 89 55 51
53 89 03 46
53 88 00 93
53 87 16 37
53 90 53 82
53 88 14 33

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

Andersen, Jesper
Due, Karen Lise
Hansen, Gitte Alstrup
Hansen, Jacob Volsgaard
Hare, Marlene Juul
Jensen, Martin Neergård
Jørgensen, Birgitte Rubæk
Knudsen, Kristina
Koch, Heidi Kristina
Lorenzen, Linda Jeanette
Løj, Lene Hansen
Madsen, Lotte
Nielsen, Rolf
Olsen, Sine Brandt
Petersen, Michael Renner
Pihl, Tom Lauring
Poulsen, Gitte
Rasmussen, Claus Max
Rasmussen, Stine Skjødt
Skaaning, Birgitte Schøler

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Birk, Anne
Bureau, Mille
Danielsen, Søren
Eriksen, Peter Dan
Gade, Lene
Gregersen, Julie Pi Vejersøe
Gresik, Heidi
Hansen, Anders
Ingvordsen, Maiken
Jørgensen, Eva Mulvad
Kappel, Sidsel Sparre
Knudsen, Birgitte
Mather, Bettina Elise
McDonough, Kevin
Munk, Kismet Eva

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
54
53
53
54
53
53

88
94
88
88
88
88
88
90
90
88
88
88
88
89
60
88
88
60
88
89

14
42
10
84
11
09
39
51
66
94
35
20
28
65
25
40
25
20
22
90

31
25
69
43
50
89
83
92
53
45
40
98
13
66
56
19
07
58
20
42

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
54
53
53
53

89
90
88
90
90
87
88
88
88
87
89
60
88
92
88

58
43
29
15
25
14
94
32
27
37
49
13
02
37
23

58
04
19
37
39
35
09
85
94
14
22
39
19
11
04

2a

73
98
67
17
57
08
30
22

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Munk-Petersen, Sophie Emby
Nielsen, Annemette
Nielsen, Søren Gulager
Olsen, Lisbeth Most
Otto, Karina Vincentz
Roland, Troels
Svendsen, Anja Nordgaard
Svendsen, Asger Paul

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

Bacher, Henriette
53 89 42 70
Eriksen, Anna Christina Livbjerg 53 88 10 84
Holtze, Jette Møller
53 88 02 08
Hovmand-Hansen, Susanne Groth 53 91 10 11
Jensen, Heidi
53 88 13 25
Jørgensen, Tine Hovgaard
53 88 16 49
Knudsen, Anne Chistine
53 93 90 47
Kristiansen, Bjarne Alfred Verner53 88 82 45
Lose, Søren
53 90 63 34
Marxen, Peter Raahauge
Midjord, Lissi Hartung
53 88 10 23
Nielsen, Janne
53 89 93 80

53
53
53
53
53
53
53
53

91
87
90
88
90
89
88
93

12
16
66
19
59
54
22
92

14

Andersen, Rikke Stryhn
Andersen, Tom
Christensen, Laila Czuba
Christensen, Mikkel Fischer
Frandsen, Morten
Frederiksen, Jesper Kampff
Gisselø, Per Gissel
Houghton-Larsen, Peter
Jensen, Birgit
Jensen, Camilla Thamdrup
Lavtsen, Lars
Pedersen, Lars Thaaning
Petersen, Rikke
Plass, Benedikte Lyngby
Poulsen, Martin
Rasmussen, Britt Hovmand
Rasmussen, Jørgen Kristian
Skov, Annette Theill
Stensgaard, Peter
Stentebjerg-Olesen, Jacob
Stryger, Helle
Sørensen, Dorthe
Sørensen, Ida Byrge
Sørensen, Winie
Wolff, Anders

50
86
90
03
42
34
97
80
80
55
21
79
30

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

Bille, Jens
Hansen, Brynhild Kalsø
Hansen, Martin Nordrup
Hansen, Trine
Holm, Jakob
Jensen, Jan Bo
Jensen, Lene Eilskov
Knudsen, Ditte Dahm
Kristensen, Britt
Kristensen, Henrik

2b

2x
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Andersen, Martin
53
Christensen, Lisbeth Elin Lakjer53
Hansen, Jette Wagtberg
53
Hoffmann, Ulla
53
Jacobsen, Troels Boye
53
Jensen, Henrik Franceos
53
Koch, Mark Covington
53
Møller, Nicolai Stahlfest
53
Olsen, Martin Mølbach
53
Petersen, Jesper Stage
54
Rasmussen, Tina
53
53
Schjelde, David
Sylvestre, Marie Martine
53
Sørensen, Hanne Weirup
53

90
90
86
86
88
90
90
90
88
60
88
90
88
88

69
82
54
50
18
14
60
65
24
16
10
01
13
02

2y
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

53 88 16 01
53 89 04 01

53
53
53
53
53
53
53
jj
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

90 58 47
88 15 54
88 12 80
90 17 27
94 11 23
88 13 37
90
14 19
y\j ii?
90 63 87
88 09 81
90 75 05
88 43 32
88 27 21
91 13 29
89 52 06
89 54 68
90 80 68
90 52 54
90 60 32
88 30 35
88 21 46
88 90 32
88 21 46
90 62 54

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

90
89
88
89
88
87
88
89
88
86

2u
12
64
66
61
21
13
13
41
81
55

45
26
25
92
68
01
79
29
92
20

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Laurentzius, Mikkel
Løje, Hanne
Nielsen, Finn Priergaard
Nielsen, Helle
Pedersen, Laila
Pedersen, Mette Greve
Rasmussen, Ghita Dorte
Rasmussen, Peter
Schmidt, Lars
Stensgaard, Søren
Thomassen, Tina Lund
Vive, Pia

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

43
10
21
69
80
53
53
31
85
52
71
10

80
29
60
39
03
85
47
67
04
54
17
80

94 13
89 43
90 02
93 72
90 23
91 11
86 56
88 10
90 11
90 65
93 72
90 82

01
15
04
61
95
32
10
80
81
43
36
81

14
21
21
59
66
25
32
00

26
22
22
88
05
88
39
09

89
88
88
90
90
89
89
88
88
90
89
91

3a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Alkiær, Kartrine
53
Bohn-Jespersen, Barbara Izabella 53
53
Boserup, Pernille
Bærendtsen, Pernille
53
Christensen, Niel Biair
53
Clausen, Charlotte
53
Ebbesen, Maria Berit
53
Hemmingsen, Lone
53
53
Kerdil, Silja
53
Kjær, Malene Lønne
Molin, Dorrit Haastrup
53
Nielsen, Helle Christine Vesly 53
Nielsen, Isabella
53
Nissen, Niels Ole
53
Olsen, Ida Helene
53
Olsen, Niels Helge
Pedersen, Helle
53
Pedersen, Pernille Engestoft
53
Rasmussen, Thomas Borggård 53
53
Sørensen, Tina
53
Urhammer, Mette

94
87
87
89
90
88
88
90

25

3b
1. Boeltofte, Jan
2. Daugbjerg, Christian Olaf
3. Faxe, Sascha Sidsel
4. Hansen, Annette
5. Houmann, Kristjan
6. Kadow, Frank Bruno
7. Månsson, Janne Kruse
8. Nielsen, Anders Ernst
9. Nielsen, Helle Bøge
10. Olsen, Søren
11. Rasmussen Helle Rønne
12. Rasmussen, Kennth Jan Friis
13. Terkildsen, Susan
14. Tranberg, Kasper Weye

53
53
53
53
53
53
53

88
90
91
90
89
89
90

13
82
12
15
93
51
22

15
13
65
72
99
37
71

53
53
53
53
53
53

88
88
88
88
88
87

25
81
18
25
15
12

18
43
09
21
06
68

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hansen, Mette
Johansen, Lene Bodil
Jørgensen, Gitte Malene
Karbo, Mette
Kristiansen, Heidi
Larsen, Anne Maria
Larsen, Stine Rosenkilde
Larsen, Tina
Pedersen, Henriette Lund
Pedersen, Lars Henrik Møller
Sterlie, Christina Egsgaard
Wood-Pedersen, Peder Roland

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

89 00 88
89 49 23
86 94 88
88 40 68
90 65 96
87 15 92
88 44 53
89 91 87
88 49 45
91 10 92
90 12 18
90 69 03

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

Banggaard, Jeanette Pia
Berg, Jais
Clausen, Tina Lisbeth
Klattschou, Dorte
Larsen, Henrik Rewes
Mikkelsen, Maria Gabrielle Skau
Rasmussen, Brian

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

Brehmer, BettinaAngelica Ayoe 53
Buch, Pia
53
Carlsen, Dorthe
53
Danielsen, Torben Keim
53
Foersom, Christian
53
Geertsen, Michael
53
Geneser, Elise
53
Hansen, Kirsten
53

53
53
53
53

91
88
91
88

60
44
15
09

47
19
61
97

53 90 03 15
53 89 60 51

3y

26

88 35 51
90 12 34
88 23 13
89 55 66
89 62 30
90 16 27
90 68 14
90 72 96

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Albretsen, Trine
Bengtsson, Karina
Bertelsen, Jonas Dunker
Clausen, Merethe
Ebbe, Jens
Hansen, John
Høyer-Madsen, Claus
Høyer-Madsen, Henrik
Jørgensen, Alex Boeltoft
Kepp, Dorte Rode
Knudsen, Morten Reippuert
Kristensen, Tony Allan
Møller, Vivian
Nielsen, Christina Gungaard
Nielsen, Jacob Anker
Pedersen, Christina
Pedersen, Dennis Ove
Rasmussen, Britt
Rasmussen, Helle Vibeke
Skov, Pia Andersen
Søderberg, Jakob Christen Eke
Sørensen, Karina

53 88 10 46
53 90 03 16
53 89 66 41
53 91 11 32
53 88 90 54
53 88 27 82
53 88 15 05
53 88 15 05
53 88 32 21
53 89 02 20
53 94 11 49
53 89 61 81
53 90 72 80
53 88 39 09
53 88 14 44
53 86 41 69
53 88 05 19
53 88 19 20
53 89 43 98
53 88 91 44
53 88 02 74

3z
1. Andersen, Tina Holstener
2. Astner, Vibeke
3. Barfoed-Høj, Birgitte Helene
4. Bilslev-Jensen, Lene
5. Bred, Daniel
6. Gaston, Sarah
7. Hermansen, Kenneth
8. Ibsen, Carsten
9. Jensen, Lina Møller
10. Larsen, Irene Else
11. Loeung, Ny
12. Midjord, Lone Hartung
13. Mondrup, David
14. Munk-Petersen, Signe Emby
15. Møller, Christian Rosenkrantz
16. Müller, Martin
17. Nielsen, Met-Mari
18. Nielsen, Morten Bue
19. Ploug-Thomsen, Christina
20. Precht, Jacob
21. Rasmussen, Joan
22. Rasmussen, Søren
23. Seyer-Hansen, Niels
24. Topsøe-Jensen, Sara
25. Ulstrup, Benny
26. Vestergaard, Lene

54
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
54
53
53

82
88
86
89
90
88
87
87
87
87
91
88
86
91
90

28
32
01
56
19
29
22
19
31
14
12
10
01
12
67

25
24
40
48
98
28
25
26
14
06
73
23
40
73
54

53
53
53
53
53
53
53
54
53
53

88
88
90
90
90
87
89
86
90
90

84
13
80
18
14
16
91
01
15
68

74
81
89
05
36
44
34
40
69
45

Ferier og
fridage
1990 -1991
Mandag d. 15. til fredag d. 19. oktober
Efterårsferie
Lørdag d. 22. december til tirsdag d. 1. jan.
Juleferie
Mandag d. 11. til fredag d. 15. februar
Vinterferie
Mandag d. 25. marts til mandag d. 1. april
Påskeferie
Fredag d. 26. april
St. Bededag
Torsdag d. 9. maj
Kristi Himmelfartsdag
Mandag d. 20. maj
Pinseferie
Mandag d. 24. juni
Sommerferie

Afslutning

Administration

på skoleåret 1989-90

Uddannelsescenteret i Maribo

med dimission af afgangsklasserne samt
translokation af de øvrige klasser finder sted
i Maribohallen fredag den 22. juni kl. 10.
Alle skolens elever skal deltage. Foræl
dre og andre, der har interesse for skolen og
dens arbejde, indbydes til dimissionsfesten.

Rektor....................... Alice Pedersen
Afdelingsleder
(voksenuddannelsen) Steffen Vejlstrup
Afdelingsleder
(gymnasiet)...
Susanne Højlt
Boginspektor.
Thomas Alkjær
A V-inspektor.
Erin Wøllike Hansen
Studievejleder
Marianne Christensen
og Torben Hendriksen
(gymnasiet)
Eskil Irminger
(hf)
Kirsten Petersen og
Eva Grossman
(AVU)
Bibliotekar
Ole Weischer
Sekretær..
Birthe Christiansen
Mona Nielsen
Marianne Sørensen

Starten
på skoleåret 1990-91
Det nye skoleår begynder mandag den 13.
august 1990.
Nye elever møder kl. 9.45. De gamle ele
ver møder kl. 10.30.
Onsdag den 15. august skal alle nye elever
medbringe personnummerbevis i en konvo
lut, hvorpå der er opført pågældendes navn
og klasse, forældrenes navn og adresse samt
hjemstedskommune og evt. telefonnummer.
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Ansatte ved Maribo Gymnasium

O

TA : Alkjær, Thomas
lektor, gr - la - ol

53 94 13 01

17. WH: Hansen, Erin Wøllike
lektor, fr

53 88 01 04

33. AP : Pedersen, Alice
rektor, da - ty

53 88 36 80

W : Andersen, Anna
lektor, ty - re

53 88 21 13

18. TH : Hendriksen, Torben
54 85 53 71
lektor, mu - studievejleder

34. PP : Petersen, Per P.
adjunkt, ge

54 86 44 33

KA : Andresen, Kirsten
adjunkt, sf - re

53 88 21 62

19. EH : Høeg, Eva
timelærer, en

31 85 41 65

35. VP : Poulsen, Viola
rengøringsassisten t

CB : Beyer, Claus
adjunkt, fy - ma

53 88 47 69

53 88 22 42
20. SH : Højlt, Susanne
adjunkt, inspektor, ru - da - ma

36. RH : Ragn-Hansen, Finn
lektor, hi - id

MC: Christensen, Marianne
53 88 30 95
adjunkt, da - la - studievejleder

NC : Christensen, Niels H.
adjunkt, mu

54 82 22 88

BC : Christiansen, Birthe
sekretær

53 88 12 87

21. KJ : Jensen, Keld
adjunkt, hi

53 88 28 10

53 64 65 34
37. HR : Romme, Helle
vikar, da - studievejleder

22. OJ : Jensen, Otto E.
lektor, ru - ma

53 88 22 42

38. BR : Rothausen, Britta
adjunkt, id - bio

53 90 03 26

23. TJ : Jensen, Tove
timelærer, id

53 88 23 41

39. IS : Steinitz, Ingrid
lektor, ma - ke - na

42 85 80 79

FC : Christiansen, Freddy
adjunkt, bi

53 90 03 26

24. SK : Kolstrup, Søren
lektor, sf - hi

53 88 36 58

40. AS : Sørensen, Alice
rengøringsassisten t

HC : Christiansen, Helge
studielektor, ma - na

53 88 03 31

25. AK : Kræmmer, Aage
lektor, fy - ma - na

53 88 26 25

41. ES : Sørensen, Ellen
adjunkt, en - ge

EC : Christoffersen, Erik
adjunkt, ty - hi

53 88 02 41

26. LY : Lyndrup, Lars Ly
timelærer, fo

31 28 95 35

42. KS : Sørensen, Kaja
rengøringsassisten t

RC : Christiansen, Ruth
rengøringsassisten t

27. AM: Madsen, Anne Marie
adjunkt, fr - id

53 88 20 98

43. MS : Sørensen, Marianne
sekretær

KC : Christoffersen, Kurt
pedel

28. RM : Madsen, Richardt
adjunkt, id - fr

53 88 20 98

44. TT : Tejls, Thorkild
lektor, ke - fy

53 88 13 52

UC : Christoffersen, Ulla
kaffedame

29. DM: Mikkelsen, M. Dam
lektor, bi - ge

53 88 12 03

45. OW: Weischer, Ole
adjunkt, hi - da

53 89 61 77

53 88 33 51

46. SW : Wæver, Sten
53 88 34 06
fagkonsulent, da - fo - des

LD : Dobel, Lisbeth
adjunkt, da - en

53 88 48 46

30. MK: Munk, Anne
adjunkt, da - en

HF : Feltrin, Helle
adjunkt, en - fr

53 88 37 07

31. LN : Nielsen, Lis
rengøringsassistent

GH: Hansen, Grethe
rengøringsassisten t

32. KH : Olsen, Klaus H.
adjunkt, fy - edb - ma

47. LØ : Østerlind, Lone
adjunkt, ty - da
53 84 55 16

53 92 65 23

53 88 07 04

TELEFONER: Kontoret 53 88 04 25/53 88 28 48 alle skoledage kk 8 -15
Pedel Kurt Christoffersen 53 8814 56 uden for arbejdstid

