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Velkommen

ette hæfte er på én gang et års- og intro- 
iktionsskrift. Heri vil man kunne orien- 
re sig dels om, hvad der er foregået på 
:olen i 1987-88, dels om en lang række 
■aktiske forhold på skolen.
Samtidig er hæftet i særlig grad en vel- 
jmst til vore nye elever. I kan bruge det 
im en introduktion til jeres nye arbejds- 
ed.
Maribo Gymnasium er en lille skole, 
;r holder til i gamle bygninger; men vi 
mes, at skolen har et godt miljø, hvor vi, 
3 top fordi vi ikke er så mange, har fine 
uligheder for at lære hinanden at kende 
j at arbejde sammen. Jeg håber, at I vil 
ere med til at bevare dette gode miljø, 
ide ved at holde traditioner vedlige og 
3d at skabe den nødvendige fornyelse. I 
dgår i et arbejdsfællesskab, hvor den 
ikelte elevs adfærd og indsats har stor 
stydning både for eget og andres udbyt-

Vi glæder os til at arbejde sammen med 
r og byder jer velkommen på Maribo 
ymnasium.

Alice Pedersen.
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Studievejledning
Iver klasse i gymnasiet har en studievej
eder, som giver både kollektiv vejledning 
il klassen og individuel vejledning vedrø- 
ende problemer af studiemæssig, økono- 
nisk, social og personlig art i forbindelse 
ned uddannelsessituationen.

kollektiv vejledning:
l.g koncentrerer vi os i starten af forlø- 

>et om emner, der berører overgangen 
riellem folkeskolen og gymnasiet. Vi ar- 
æjder i timerne med studietekniske em- 
ler som f. eks. notat- og læseteknik, lektie- 
esning og planlægning af hjemmearbej- 
ie. I forårssemestret arrangeres tilvalgs- 
rientering.
12.g og 3.g foretages en gennemgang af 

g en diskussion om forskellige emner 
edrørende det senere studie- og er- 
ivervsvalg. I slutningen af 3.g gives vej- 
ednlng i udfyldning af ansøgningsske- 
naer til den koordinerede tilmelding til de 
ideregående uddannelser. I 1987/88 har 
i haft besøg af repræsentanter fra mange 
iddannelsesinstitutioner til en halv dags 
iddannelses-supermarked for 2. og 
.g’eme, og vi har endvidere været på 
irksomhedsbesøg i København. 

ne. Studievejledemes kontor er i hoved
bygningen ved siden af kantinen. Træffe
tider kan du se på skolens opslagstavler.

Da studievejledningen ikke er en del af 
skolens administration, har vi tavsheds
pligt overfor alle, med mindre elev og stu
dievejleder aftaler noget andet.

Torben Hendriksen, 
Anne Marie Madsen.

Økonomi 

din 18 års fødselsdag. Ansøgningsskema 
med tilhørende vejledning afhenter du og 
afleverer 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.

Skolen har et stipendienævn, som be
står af 3 elever, 2 lærere og rektor. Dets 
opgave er at kontrollere ansøgningerne og 
at indsende dem ved udgangen af hver 
måned. I SU er der normal ekspeditions
tid på 3-5 uger, hvorefter du modtager 
meddelelse om støtte. Stipendiets størrel
se er afhængig af både dine og dine for
ældres økonomiske forhold.

Det maksimale stipendium er i 1988/89 
for
hjemmeboende: 22.000 kr. 
udeboende: 36.000 kr.

Forældrenes socialindkomst for 1987 vil 
normalt ligge til grund for støtte i 1988/89. 
Der foretages et fradrag i social
indkomsten for søskende under 19 år.

Det maksimale beløb udbetales ved en 
socialindkomst på op til 167.700 kr., og mu
lighed for tildeling af støtte bortfalder helt 
ved en socialindkomst på 274.700 kr.

Udover stipendier kan der søges om 
statslån og statsgaranterede studielån i 
banker og sparekasser.

[ndividuel vejledning
lu kan når som helst henvende dig til din 
tudievejleder og få en samtale med den-

Statens Uddannelsesstøtte (SU) kan søges 
en måned før, du fylder 18 år og kan tid
ligst udbetales fra den 1. i måneden efter

Stipendieudvalgets lærerrepræsentanter: 
Torben Hendriksen, 

Anne Marie Madsen, 
studievejledere. 7



Stipendier og 
legater
Ved Maribo Gymnasiums dimission og 
translokation den 19. juni 1987 blev følgen
de 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 Tine Kobbemagel med 1600 kr.

Lollandsfondens eksamenspræmie til 
Morten Welinder med 1200 kr.

Fru Kristiane Andersen f. Ebsens stu
dielegat for studenter udgået fra Maribo 
Gymnasium blev i september 1987 af Ma
ribo byråd tildelt Anne Marie Kristensen 
med 2.100 kr.

Dette legat uddeles hvert år den 5. sep
tember til en student fra Maribo Gymna
sium uden hensyn til studieretning og ek
samensresultat. Det kan søges straks fra 
det første studieår af såvel mandlige som 
kvindelige studenter og kan efter legat
bestyrelsens skøn tildeles den samme stu
dent for flere år ad gangen.

Ansøgninger stiles til Maribo byråd og 
indsendes til rektor inden den 20. august. 
Der findes ingen særlig blanket, men an
søgningen bør indeholde alle relevante op
lysninger vedr. studium og økonomiske 

8 forhold.

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 transportmid
ler.

Ansøgningsskemaer udleveres til de nu
værende 1. og 2.g’ere på skolens kontor i 
maj måned. Nyoptagne elever vil få an
søgningsskema tilsendt. Skemaerne sen
des i korrekt udfyldt stand til Storstrøms 
amt.

Mister en elev sit kort, skal hun/hai 
henvende sig direkte til det trafikselskab 
der har udstedt kortet.

Elever, der forlader skolen i løbet a 
året, skal aflevere tog/buskort på skolen: 
kontor.

»Kollegiet« Birkevænget 2
Siden januar 1986 har Maribo kommun» 
stillet fire værelser til rådighed for eleve: 
fra Maribo Gymnasium over 18 år. Værel 
seme er indrettet i en ældre villa i Hunse 
by. Udlejningen af værelserne samt tilsyi 
med »kollegiet« står gymnasiet for, men; 
betalingen sker til Maribo kommune. Dei 
ansøges om værelse hos rektor.



Praktiske 
oplysninger
. De udleverede skolebøger skal være 

forsynet med omslag og behandles med 
omhu; der må kun skrives i dem efter 
lærerens diktat. Enhver elev er ansvar
lig for det udleverede materiel, og må 
erstatte enhver skade, der sker forsæt
ligt eller skyldes grov uagtsomhed.

. Skolen kan ikke påtage sig noget an
svar for elevernes overtøj, tasker eller 
andre ejendele, derunder også de ud
leverede undervisningsmidler. Glemte 
værdigenstande afleveres til kontoret, 
hvor eleverne ligeledes bør henvende 
sig, hvis de har glemt eller mistet no
get.

;. Rygning er forbudt i undervisningslo
kalerne

:. Kontorets telefon kan ikke benyttes til 
private meddelelser til eller fra elever
ne. Elevtelefonen befinder sig i kælde
ren i hovedbygningen.

i. 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 årlige fester 
på skolen. Foreningens bestyrelse har 
ansvaret for disse fester; rektor og læ
rere er fritaget for tilsynspligt.

5. 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 opslagstavler
ne i hovedbygningen, idet bl. a. medde
lelser fra kontoret, studievejledeme og 
rektor (f. eks. aflysning af timer og 
timeombytninger) slås op der.

Mødepligt og forsømmelses- 
registrering

Eleverne har pligt til at møde til timerne 
og pligt til at aflevere skriftlige opgaver.

Lærerne noterer fravær fra timerne og 
manglende skriftlige opgaver, og kontoret 
registrerer de samlede forsømmelser. 
Hvis forsømmelserne bliver for store, ind
kalder rektor eleven til samtale og mundt
lig advarsel. Ophører forsømmelserne 
derefter ikke, følger en skriftlig advarsel, 
der fortæller eleven, at der kan blive tale 
om at tage forbehold over for hans/hen
des tilmelding til eksamen ved skoleårets 
slutning. Advarslen sendes til forældrene, 
hvis eleven er under 18 år.

Alle former for fravær regnes i princip
pet lige, der kan således ikke gives fri; 
men når eleven kommer i skole igen, afle
veres på kontoret (mellem kl. 9 og 12) i 
meddelelsesbogen en redegørelse for for
sømmelsens årsag og varighed (under
skrevet af forældrene, hvis eleven er un
der 18 år). Meddelelserne om fravær ind
går ikke i rektors vurdering af, hvornår 
en elev skal advares; men hvis en elev 
skal indberettes til direktoratet for for
sømmelser, skal der tages hensyn til bag
grunden for forsømmelserne og til ele
vens indsats for trods forsømmelserne at 
være rimeligt forberedt.

Længerevarende sygdom bedes med
delt skolens kontor.

For fritagelse for deltagelse i idræt gæl
der særlige regler. 9



Linier, grene og fag på Maribo Gymnasium

Der er tre linier: Sproglig, matematisk og På sproglig og matematisk linie kan du 
data-medie. vælge forskellige grene efter 1. g:

Sproglig linie:
nysproglig gren

- klassisksproglig gren 
samfundssproglig gren

Matematisk linie:
- matematisk-fysisk gren
- matematisk-naturfaglig gren
- matematisk-samfundsfaglig gren

En del fag er fælles for alle elever; me: 
på hver gren er der desuden særlige fag 
f.eks. er biologi et vigtigt fag på ma 
tematisk-naturfaglig gren, og latin o; 
græsk er vigtige fag på klassisksproglig 
gren. Du kan selv studere timeoversigte: 
på næste side. I øvrigt får du en grun di; 
orientering i 1. g, før du skal vælge gren

Valgfag: Fransk eller russisk. På opta 
gelsesansøgningen skal du vælge mellen 
fransk og russisk, lige meget hvilken lini« 
du søger optagelse på.

Engelsk eller tysk. På den matematisk« 
linie og data-medie skal du desuden vælg« 
mellem engelsk og tysk.

10



Dimeoversigt Sproglig linie
Eg Ty La Gr +

O1 Re Sa Ge Bi Ma Mu Mu/ 
Fo

Fælles fag l.g
2. g
3-g

4 3 4
1
2

2

3

2
3

2
2
1

'ag for alle elever:
Da Fr/Ru Ol Hi Id

Nysproglig 
gren

2. g
3-g

4
6

3
5

4
1

1. g......... 3 5
2. g......... 3 3

1
2

2
3

2
2

Klassisk spr. 
gren

2. g
3-g

5
5

8
6 1

3. g......... 4 3 3 2 Samfundsspr. 
gren

2. g
3-g

3
5 

(Eg eU.

5 3

Ty)
5 2

Iversigt over fag:
)a dansk 
li historie
)1 oldtidskundskab
te religion
Pr fransk 
tu russisk

Matematisk linie
Ma Fy Ke Bl Ge Sa Re Eg/ 

Ty
Mu Mu/ 

Fo

Fælles fag l.g 
2-g
3. g

5 3 2
1
2

5 2
2
1

Cg engelsk 
ty tysk

Mat.-fysisk 
gren

2-g
3-g

5
6

3
5

3
3

3
1

^a latin
Ir græsk
>a samfundsfag 
le geografi
Bi biologi 
via matematik 
ty fysik 
<e kemi 
Dat datalære 
:d idræt 
VIu musik

Mat.-natur. 
gren

2-g
3-g

3
3

2
2

3 3
7

3
2 1

Mat.-samfunds 
gren

2-g
3-g

3
3

2
2

1
3

3
2

5
5

Data-medie-linie
Bil +
Mu Dat Ma Fy Ke Bi Ge Sa Re Eg/ 

Ty

Fælles fag 1-g
2. g

4
4

2
1

4
3

3
2 3 3 2

5
1 o Formning 
Bil billedfag 3. g 5 4 2 3 2 3



EDB i gymnasiet

I dag er der obligatorisk undervisning i 
edb i gymnasiet, og undervisningen falder 
i 2 dele:

- fælleskurset i lg (30 timer)
- den opfølgende del i 2. og 3g (ca. 100 

timer).
I bekendtgørelse nr. 268 om undervis

ningen m.v. i gymnasiet angives formålet 
med edb-undervisningen som helhed så
ledes:

- at eleverne opnår kendskab til funda
mentale datalogiske metoder og be
greber,

- at eleverne opnår fortrolighed med 
anvendelse af edb og datalogiske tæn
kemåder gennem arbejde hermed i 
forskellige fag,

- at eleverne får indblik i samspillet 
mellem edb og individ, kultur og sam
fund ud fra såvel naturvidenskabelige 
og humanistiske som samfundsviden
skabelige synsvinkler.

Formålet med fælleskurset er, at samtli
ge elever opnår fortrolighed med datama
skiner og datalogiske tænkemåder og in
troduceres til informationsteknologiens 
samspil med individ, kultur og samfund. 
Indholdet i fælleskurset kan deles op i føl
gende områder:

- maskiner og programmer
- edb-systemer

- informationsteknologiens samspil 
med individ, kultur og samfund med 
en nogenlunde ligelig fordeling mel
lem de 3 områder.

Den opfølgende del omfatter undervis
ningsforløb, der kan tilrettelægges tvær
fagligt eller inden for de enkelte fag. Der 
skal normalt indgå forløb i både fællesfag 
og grenfag. Undervisningen opdeles i 3 
hovedkategorier:

- undervisning i edb (datalogiske meto
der og begreber)

- undervisning med edb (datamaski
nen som et redskab i de enkelte fag)

- undervisning om edb (forudsætninger 
for den nye informationsteknologi og 
dens mulige konsekvenser for individ, 
kultur og samfund).

På Maribo Gymnasium har forsøgs
linien, data-medie-linien, desuden data
lære som obligatorisk fag de to første år 
(eksamen efter 2g).

Karakterer

Efter undervisningsministeriets bekendt 
gørelse af 4. og 5. februar 1963 udtrykke: 
al bedømmelse ved hjælp af tal uden orc 
eller symboler. Karakterskalaen ser så 
ledes ud:

13-11-10-9-8-7-6-5-3-0

Den normale topkarakter er 11, mens 1! 
er en undtagelseskarakter, der forbehol 
des den helt usædvanlige præstation oj 
derfor må blive ret sjælden - ligesom iøv 
rigt 0, der dog kan gives, hvis en eksami 
nand udelukkende viser kundskaber, dei 
alene svarer til kravené i en underliggen 
de skoleform. 8 er den karakter, omkring 
hvilken gennemsnittet af et stort antal be 
ståede elever kan forventes at ligge, men: 
6 ligger lige over og 5 lige under grænsei 
for det beståede.

For de enkelte karakterer gælder føl 
gende direktiver:
13 gives for den usædvanlige, selvstæn

dige og udmærkede præstation.
11 gives for den udmærkede og selv

stændige præstation.
10 gives for den udmærkede, men noget 

rutineprægede præstation.
9 gives for den gode præstation, der lig

ger lidt over middel.
8 gives for den middelgode præstation.
7 gives for den ret jævne præstation, dei 

ligger 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 
mangelfulde og utilfredsstillende 
præstation.

0 gives for den helt uantagelige præsta
tion.

Til at bestå studentereksamen kræves, 
it summen af samtlige karakterer er 
nindst 5,5 gange karakterernes antal, og 
it summen af de to laveste karakterer 
>lus gennemsnittet af de øvrige karakte- 
■er er mindst 13. Studentereksamen er 
:un bestået, hvis dette krav er opfyldt så- 
æl for årskaraktererne som for eksa- 
nenskaraktereme hver for sig.
Der gives standpunktskarakterer og 

svt. vidnesbyrd i december og marts 
;amt årskarakterer før afgangs- eller år- 
prøveme. Disse bedømmelser meddeles 
de ver og hjem gennem en karakterbog, 
om skal forevises for og underskrives af 
orældre eller værge. For gymnasiaster, 
ler er fyldt 18 år, gælder dog, at de selv 
ran underskrive karakterbogen, og at 
ikolen ikke har pligt til at sende meddelel- 
ler til hjemmet. Såfremt eleven er indfor- 
tået dermed, er skolen dog til enhver tid 
ede til at samarbejde med hjemmet.

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, oldtidskund
skab og kemi efter 2. gymnasieklasse; på 
matematisk-fysisk gren afsluttes tillige 
geografi efter 2g.

På sproglig linie afsluttes geografi efter 
1. gymnasieklasse og latin, oldtids
kundskab og matematik efter 2. gymna
sieklasse på nysproglig gren og matema
tik på klassisk-sproglig gren.

De øvrige fag afsluttes efter 3. gymna
sieklasse.

Reeksamination:
I henhold til undervisningsministeriets 
bekendtgørelse af 25. maj 1984 om studen
tereksamen m.v. i gymnasiet, § 4, fast
sættes følgende bestemmelser:
1 a.
En gymnasieelev, der i et fag ved slutnin
gen af 1. eller 2. gymnasieklasse har opnå
et årskarakteren 5 eller derover, og som 
ved den afsluttende prøve til studenterek
samen i faget ved udgangen af 1. eller 2. 
gymnasieklasse har fået karakteren 00 el
ler 03, kan forlange at blive underkastet 
ny prøve i faget i de første 10 skoledage ef
ter sommerferien.

1 b.
En gymnasieelev, der i et fag ved slutnin
gen af 1. eller 2. gymnasieklasse, hvor un
dervisningen 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 direkto
ratet, hvilke elever der i henhold til 1 øn
sker sig prøvet i august. Tilmelding sker 
på særlige blanketter, der fås på kontoret 
og afleveres behørigt udfyldt inden 
sommerferiens begyndelse.
3.
For en elev, der ønsker sig underkastet ny 
prøve, er eksamenskarakteren den ved 
reeksaminationen opnåede. For en elev, 
der i henhold til 1 b ønsker sig prøvet, 
medtæller prøven i faget blandt de ti prø
ver, der kræves aflagt for, at man kan be
stå studentereksamen.
4-
Elever, der ved sygeeksamen bliver be
rettiget til den under 1 a nævnte prøve, el
ler 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 underka
stes prøve i faget ved den efterfølgende 
maj/juni eksamenstermin.

Reeksaminationer afvikles i de to første 
uger af skoleåret, altså lige efter sommer
ferien.

Sygeeksamen.
Bliver en eksaminand af sygdom forhin
dret i at møde til en af de fastsatte skrift- 13



lige eller mundtlige prøver til studenter
eksamen, skal vedkommende

1) straks underrette rektor og meddele, 
hvilken læge der skal have tilsendt ansøg
ningsblanket til påtegning, samt 2) tilkal
de læge samme dag, idet lægeerklæring 
udstedt p. gr. af senere besøg eller telefon
konsultation ikke anerkendes af undervis
ningsministeriet. Lægeerklæringen må 
heller ikke udstedes på særskilt blanket, 
men skal påføres selve den ansøgnings
blanket, som den sygemeldte skal afleve
re til rektor inden sommerferiens begyn
delse. - Sygeeksamen afvikles i au
gust/september.

Administration

Rektor er skolens ansvarlige administra 
tor. I det daglige arbejde deltager des 
uden følgende med specielle hverv:

Inspektor

Boginspektor

Studievejleder

Bibliotekar

Fysiksamlingen

Biologisamlingen

Geografisamlingen

AV-inspektor

Skemalægger

Sekretær
Sekretær

lektor Helge 
Christiansen 
lektor Otto E. 
Jensen 
adjunkterne Anne 
Marie Madsen og 
Torben Hendriksei 
adjunkt 
Ole Weischer 
lektor Thorkild 
Thejls 
lektor Dam 
Mikkelsen 
adjunkt Per 
P. Pedersen 
lektor E.
Wøllike Hansen 
lektor
Aage Kræmmer 
fru Grethe Jensen 
fru Birte 
Christiansen

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

14 gå en klasse om eller at gå ud af skolen.



Ansatte ved Maribo Gymnasium

TA
Alkjær, Thomas, 
lektor.
Tlf. 94 13 01 
gr-la-ol

AA
Andersen, Anna, 
lektor.
Tlf. 88 21 13 
ty-re

Antoft, Inge, 
rengøringsassistent

MC 
Christensen, 
Marianne, 
adjunkt.
Tlf. 88 30 95 
da-la

NC
Christensen, Niels H. 
adjunkt.
Tlf. 32 22 88
mu

BC 
Christiansen, Birte, 
sekretær.

FC
Christiansen, Freddy 
adjunkt.
Tlf. 90 03 26 
bi

HC
Christiansen, Helge 
studielektor.
Tlf. 88 03 31
ma
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Christiansen, Ruth, 
rengøringsassistent.

Hansen, Grethe, 
rengøringsassistent

SH
Højlt, Susanne, 
adjunkt.
Tlf. 88 22 42 
ru-da-ma

KC
Christoffersen, Kurt 
pedel

WH
Hansen, Erin Wøllike, 
lektor.
Tlf. 88 01 04
fr

Jensen, Inge, 
rengøringsassistent

HF
Feltrin, Helle, 
adjunkt.
Tlf. 88 37 07 
en-fr

TH
Hendriksen, Torben, 
adjunkt.
Tlf. 85 53 71 
mu - studievejleder

GJ
Jensen, Grethe 
sekretær

16



KJ
Jensen, Keld, 
adjunkt.
Tlf. 88 28 10 
hi

OJ
Jensen, Otto Engholt, 
lektor.
Tlf. 88 22 42
ru-ma

SK 
Kolstrup, Søren, 
lektor.
Tlf. 88 36 58 
sf-hi

AM
Madsen, Anne Marie, 
adjunkt
Tlf. 88 20 98 
fr-id - studievejleder

AK 
Kræmmer, Aage, 
lektor.
Tlf. 88 26 25 
fy-ma

RM
Madsen, Richardt, 
adjunkt
Tlf. 88 20 98 
id-fr

LJ
Johnsen, Lars 
adjunkt.
Tlf. 88 07 66 
en-da

LY
Lyndrup, Lars Ly 
timelærer
Tlf. 02 28 95 35

DM 
Mikkelsen, 
Mogens Dam, 
lektor.
Tlf. 88 12 03 
bi-ge



MK
Munk, Anne, 
adjunkt.
Tlf. 88 33 51 
da-en

KH
Olsen,
Klaus Højsgaard, 
adjunkt.
Tlf. 84 55 16 
fy-edb

EM
Møller Eyvind, 
lektor.
Tlf. 88 10 15 
da-en

AP 
Pedersen, Alice, 
rektor.
Tlf. 88 36 80 
da-ty

Nielsen, Lis, 
rengøringsassistent

RH 
Ragn-Hansen, Finn, 
lektor.
Tlf. 88 12 87
hi-id

BR
Rothausen, Britta, 
adjunkt.
Tlf. 90 03 26 
id-bio

PP 
Petersen, Per Pauli, 
adjunkt.
Tlf. 86 44 33
ge

ES
Sørensen, Ellen, 
adjunkt.
Tlf. 92 65 23 
en-ge
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Sørensen, Kaja, 
rengøringsassistent

SW 
Wæver, Sten, 
adjunkt.
Tlf. 88 34 06 
da-fo

TT
Thejls, Thorkild, 
lektor.
Tlf. 88 13 52 
ke-fy

OW 
Welscher, Ole, 
adjunkt
Tlf. 89 61 77 
hi-da
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Skolerådet

Efter skolestyrelsesloven af 20. jan. 1978 
findes der ved hvert gymnasium et sfcoZe- 
råd med 9 stemmeberettigede medlem
mer, 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 tekni
ske og administrative personale. De fem 
sidstnævnte medlemmer vælges af de re
spektive forsamlinger for ét skoleår ad 
gangen.

Som et toårigt forsøg har Maribo Gym
nasium fået lov til at udvide skolerådet 
med 2 elever, således at i alt 4 elever væl
ges af og blandt skolens elever. En af dis
se elever vælges at elevrådet blandt elev
rådets bestyrelse.

Endvidere har Maribo Gymnasium fået 
dispensation fra bekendtgørelsen således, 
at valget af de 2 forældrerepræsentanter 
afsluttes senest den 30. november og ikke 
30. september.

Disse ændringer har til formål dels at 
fremme elevernes mulighed for deltagel
se i skolens liv og virksomhed, dels at give 
skolen mulighed for ved en udvidet infor
mation at få flere forældre til at deltage i 
opstilling og valg til skolerådet.

I skoleåret 1987-88 har rådet haft følgen
de sammensætning:

Amtsrådsmedlem Aage Maagensen, 
Sakskøbing.
Bygningskonstruktør Keld Nielsen, 
Guldborg, tlf. 03 89 00 40.
Bogtrykker Tom Olsen, 
Maribo, tlf. 03 88 00 66. 
Rektor Alice Pedersen. 
Adjunkt Richardt Madsen. 
Lektor Helge Christiansen. 
Sascha Faxe, Ib
Karen Margrethe Larsen, 3x 
Martin Hjøllund, 2z 
Jeanette Banggaard, Ix 
Pedel Kurt Christoffersen.

Skolerådet har til opgave, i forening med 
lærerrådet, at formidle samarbejde mel
lem skole og hjem. Det kan således med
virke ved løsningen af sociale opgaver i 
forbindelse med skolen, ved udfærdigel
sen af ordensregler samt visse dele af det 
årlige budgetforslag. Derudover kan sko
lerådet afgive udtalelser og stille forslag 
om alle spørgsmål, der vedrører skolen - 
f.eks. ang. bygninger, lokaler, materiel og 
inventar -, og det skal afgive erklæringer i 
alle sager, der forelægges det af amts
rådet.

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 underlagt under

visningsministeriets tilsyn, der udøves a: 
direktoratet for gymnasieskolerne o^ 
højere forberedelseseksamen.

I året 1987-88 har skolerådet afholdt ' 
møder.

Fællesudvalget 
består af 4 elevrepræsentanter og 4 repræ 
sentanter valgt af lærerrådet, mens rek 
tor er »født« formand. Lærerrepræsentan 
terne har i år været Helge Christiansen 
Lars Johnsen, Richardt Madsen og Anne 
Munk. Elevernes valgte repræsentantel 
har været Kasper Weye Tranberg, lb 
Anja Christiansen, 2a, Frank Jaffa, 2z o^ 
Ulla Jørgensen, 3z.

Medlemmerne af Fællesudvalget mø 
des for at drøfte og behandle sager, dei 
vedrører såvel elever som ansatte på Ma 
ribo Gymnasium. Enhver er velkommer 
til at fremsætte forslag til, hvad der ska 
tages op i Fællesudvalget.

En af udvalgets vigtigste opgaver er a 
arrangere de såkalde fællestimer - timer 
hvor skemaet brydes op, og hele skolei 
samles om en fælles aktivitet. Dette kai 
være en teaterforestilling, et foredrag, ei 
debat, en film, en koncert eller lign. Ud 
byttet af fællestimerne øges gerne af dei 
diskussion, der kan tages op i klassen 
Fællestimerne er således med til at giv< 
afveksling og oplevelser, du ellers ikk< 
ville få tæt ind på livet.20



fællestimer 1987-88
3. september: politisk debat med lokale 

politikere opstillet til folketingsvalget.
5. september: den amerikanske pianist 

Minna Miller, Carl Nielsen-ekspert.
2. december: juleafslutning med Lotte 

Home og Finn Storgaard.
5. februar: Operation Dagsværk.
0. februar: foredrag om Maria-Tjene- 

sten.
0. marts: teatergruppen »Buddha og 

Bagbordsindianeme« opførte AIDS- 
cabaretten »Intet nyt fra pestfronten«.

Æen udvalget tager sig også af en række 
.ndre opgaver. Fra arbejdet i 1987-88 kan 
iævnes:
- AIDS-oplysning,
- tilrettelæggelse af det kommende sko

leår, herunder placering af vinterferie, 
- planlægning af den årlige skolefest i 

Blæsenborghallen,
- planlægning af juleafslutningen.

)gså aktiviteter uden for skoletid behänd
es i Fællesudvalget. F. eks. kan udvalget 
pve tilladelse til, at der oprettes studie- 
credse uden for skoletid i emner valgt af 
dveme og forestået af en af skolens lære- 
•e - under forudsætning af, at der melder 
jg et antal på 10 elever. Emnerne kan 
slås op på vore opslagstavler med tilmel- 
iingslister og tidspunkter angivet. Her- 
ifter søger man Fællesudvalget om op- 
■ettelsen.

Fællesudvalget er et godt bindeled mel
em lærere og elever. Følger du med i re- 
erateme fra møderne hver uge, deltager 

du i fællestimerne, hvortil der er møde
pligt, og fremkommer du med ønsker og 
synspunkter, har du aktivt gjort noget 
både for din egen og Maribo Gymnasiums 
trivsel.

Fællesudvalget.

Orienterende møder
15. sept.: lbx og lz præsenterede skolen, 
lærerne og fagene for deres forældre.
22. sept.: la, ly og lu præsenterede sko
len, lærerne og fagene for deres forældre.
15. dec.: Konsultation for Ig’eme med for
ældre.
12. jan.: Konsultation for 2. og 3g’eme.
19-20. jan.: Besøgsdage for 85 elever fra 
Havneskolen, Holeby skole, Kettinge sko
le og Rødby Byskole.
25. jan.: Besøgsdag for 37 elever fra Blæ- 
senborgskolen, Maribo Borgerskole og 
Østofte skole.
26. jan.: Orienteringsmøde.
4. .5. feb.: Besøgsdage for 58 elever fra 
Rørbæk skole Brydebjergskolen, Halsted- 
Avnede skole, Horslunde Realskole, Saks
købing skole og Nykøbing Private Real
skole.
15. marts: Studieorienterende møder for 
2. og 3.g'eme ved Arbejdsdirektoratets 
studenterhold samt repræsentanter for lo
kale videreuddannelser.
22. marts: Grenvalgsorientering for ele
ver og forældre.



Ekskursioner og studierejser 1987/88

Maribo - Moskva - 
Jerevan/retur

Tirsdag før efterårsferien fløj vi - 25 rus- 
sisk-elever fra 3.axz og 2.bxz, Marianne 
og Susanne - afsted til Moskva til en 
mængde spændende oplevelser.

Den første aften prøvede vi metroen. 
Hjemmefra havde vi studeret et kort, så 
det gik nemt. Samlet tog vi ind og så Den 
røde plads by night. Næste dag var vi på 
busrundtur, hvorefter vi delte os i grupper 
efter hvad vi havde valgt at se. Mulighe
derne var mange - alt lige fra kolkhos
markeder over forstæder, frilandsmu
seum og kirkegårde til kunstmuseer. Om 
aftenen fik vi et interessant oplæg om dag
ligdagen i Moskva fra en veninde til Su
sanne og hendes søn. Bagefter gik vi tur 
på gågaden Arbat, hvor vi talte med nogle 
unge mennesker, der beundrede vores 
tøj!

Næste formiddag var vi på besøg på et 
lærerseminarium, hvor vi fik lejlighed til 
at tale med de studerende, der på grund 
af det sovjetiske uddannelsessystems op
bygning ikke var meget ældre end os. 
Derefter tog vi hjem til hotellet og spiste 
middag, der som hver dag bestod af 5 ret
ter. Om eftermiddagen tog vi igen ud på 
egen hånd på den helt store kikke- og ind- 

22 købstur. Om aftenen var nogle af os i cir

kus, andre i friluftsbad, mens de sidste 
slappede af på hotellet.

Om natten rejste vi til Jerevan, ankom 
kl. 4 om morgenen, ret smadrede. Men 
vejret var dejligt, og vi var så heldige at 
se Araratbjerget, der ellers ofte er skjult 

af smog, fordi Jerevan ligger i en dal. P; 
hotellet, som vi ikke var så heldige med 
kunne vi først få vores værelser kl. 12, s; 
vi forsøgte først at sove i bunker. Derefte 
tog vi på en busrundtur, men vi var lid 
for trætte, så det var ikke alle, der fil 



æmpet sig op for at se et enormt mindes
mærke over ofrene for tyrkernes mas- 
akre på armenerne i 1915.
Vi var i Armenien i 3 dage og besøgte bl. 

i. en skole, et bømekunstmuseum og den 
rmenske kirkes hovedsæde. Vi tog også 
undt i byen selv og havde ofte brug for 
olks hjælpsomhed, når vi forsøgte at fin
le ud af, hvor vi var. En aften var vi på 
estaurant, hvor vi oplevede armensk 
lans og temperament.

Over et døgn forsinket på grund af 
tærk tåge var vi atter i Maribo. Tak for 
ille tiders tur til Marianne og Susanne.

Signe.

Jx’s franskhold og
>Tour de Provence«
/i skrev den 9.10.87, og færgen sejlede fra 
Jødbyhavn kl. 18.55. Alt forløb planmæs- 
:igt indtil Hamborg, hvor omstigningen til 
iggevogn og indkvartering i samme for- 
irsagede »un vrai marché de chévres« af 
lere forskellige grunde. Omsider faldt vi 
log i søvn - eller gjorde vi... ?

Ankomsten til Paris var præget af espé- 
■ance, sult, gaieté, ubarberethed og sig
ies de fatique (forårsaget af manglende 
nitiativ til søvn).

I Paris foretog vi »une promenade pari- 
sienne«, hvor vi så Tour Eiffel, Champs- 
Elysées, Place de la Concorde og Louvre 
m.m. Undervejs indtog vi, under indfly
delse af et singulier og impardonnable 
forhold til det ellers så famøse cuisine fra- 
ncaise, et måltid på Burger King, une 
Whopper Menu s’il vous plait ...!

Turen fra Gare de Lyon i TGV og an
komsten til Nimes er et kapitel for sig, bl. 
a. fordi en eller anden nymodens meka
nisk dør i toget havde øvet vold på én eller 
andens uskyldige finger.

Indkvarteringen på Nouvel Hotel forløb 
uden flere episodes déchirants. Værterne 
var venligheden selv, og efter et velfor
tjent bad indtog vi alle position horizonta
le.

Efter at morgenmaden var indtaget på 
sengen, thé, baguette og croissanter, gik 
vi på Tour de Nimes med Mme Balme (læ
rer på det lokale gymnasium), hvor vi bl. 
a. så Les Arenes, Maison Carrée, Tour 
Magne og Jardin de la Fontaine, der alle 
er levn fra det romerske imperium. Efter 
middag havde Wøller, l’homme qui parle 
francais comme un indigéne, arrangeret 
en foranstaltning, hvor vi nordiques skulle 
tilbringe eftermiddagen hos les beautés 
vierges du midi de la France. Dette blev 
for 60% af os en specielt vellykket seance, 
bl. a. fordi holdets dygtigste elev gav un

dervisning i spansk for viderekomne, »el 
tempo gigante.?«

Herefter gik turen »coup sur coup«, og 
det var ikke oplevelser, det skortede på: 
Source Perrier (de bon gout), Carmargue 
(belle), herunder Aigues-Mortes, Le 
Grau-du-Roi, Saintes-Maries-de-la-Mer, 
Pont du Gård (grandiose), Avignon, her
under Palais des Papes (fantastiques). 23



Alle fænomener der efterlod et dybt ind
tryk i os alle.

Besøget i Chateauneuf-du-Pape hos Ca
ves Saint Pierre og M. Louis Depagneux 
er ligeledes et kapitel for sig selv, ikke 
mindst fordi Louis var den eneste fransk
mand, der på en gang forstod dansk og 
talte fransk i et tempo, som vi kunne 
følge. Vi blev initiés i vinfremstillingens 
ædle kunst til mindste detalje, og blev på 

24 mere end en måde lettere enivrés. Besø

get blev afsluttet med at vi købte det hal
ve af Caves Saint Pierres marchandises 
en stock, til stor glæde for alle, ikke 
mindst for Wøller, l’homme qui a de tres 
grande de problemes de garder bon vin: il 
le bois!

Efter hovedsageligt at have beskæftiget 
os med fænomener, der har rødder i for
tiden, tog vi et hop ind i la vie de tous les 
jours des Francais. Det blev til et besøg 
på det lokale gymnasium, hvor vi med 
større eller mindre held deltog i undervis
ningen, sammen med les étudiants fran
cais.

Minitelen blev demonstreret af en 
franskmand, der nu er blevet optaget i 
Guiness book of records for at udtale flest, 
i sætninger sammenhængende, franske 
ord med dialekt på kortest tid, sprog
problemer ... næh ... ?

Radio Nemo blev studeret til mindste 
detalje, og vi var faktisk »on the air« i 15 
sekunder, uden at det dog på nogen måde 
kunne forbedre vores skrækindjagende 
bruit danois...!

Le depart de Nimes blev det vemodig
ste øjeblik på turen for os - ikke for vær
terne på Nouvel Hotel, der var glade for at 
vi rejste, mest fordi et par af de voldelig
ste elementer iblandt os havde smadret et 
par værelser eller tre ... ?

Vi var blevet dus med Nimes, der er en 
utrolig venlig befolket by, med alt hvad 

dertil hører, og vi havde svært ved at for 
stå, at vi allerede havde tilbragt 5 døgi 
her.

Samtidig blev afrejsen genstand for dei 
eneste kønsdiskriminerende scene på tu 
ren. Les femelles var nemlig af den over 
bevisning, at vi, les plus beauxc Danois 
skulle bære deres vinkasser til stationer 
Der var sågar nogen, der mente, at il cell 
a sa place, at vi, les Danois les plus char 
mants, skulle bære eders bagage ...!

For at fuldende turen »nous frappon 
um coup« omkring Paris på hjemvejen 
Vi besøgte Quartier de la defense, der son 
alt andet på turen gjorde et stort indtry] 
på os.

Efter på færgen at have delt les goutte; 
de la vie, blev vi modtaget af en komité 
bestående af et præsentabelt udsnit af dei 
danske befolkning, der alle glædede sig ti 
at få deres kære hjem. Det var slut på sei 
ve turen, men der udveksles til stadighet 
episoder og erfaringer fra turen, der altit 
vil stå i frisk erindring.

Vi, fra 3x’s franskhold, siger Wøller tal 
for Tour de France formidable, der ble1 
uforglemmelig takket være Wøllers per 
fekte planlægning og venlige gemyt.

Vi ønsker Wøller, Richardt, 3bx og 3; 
god tur til Nimes, la ville des ville...! 
Tak.

På vegne af 3x’s franskhold,
Claui



Crhversorientering
>nsdag den 16. december 1987 var 3a og 
y på ekskursion til København. Ca. midt 
å formiddagen ankom vi til ISS Service- 
ystem (tidligere ISS Det Danske Ren- 
øringsselskab), hvor vi blev modtaget af 
ddannelseskonsulent Jørgen Hald. Han 
iste os først rundt i hele huset, og bag- 
fter blev vi vist ind i et mødelokale, hvor 
i drak sodavand og så lysbilleder, mens 
an fortalte om virksomheden; om hvor- 
an de i 1901 startede som et lille lokalt 
agtselskab i København og allerede 35 år 
fter begyndte at udvide uden for landets 
rænser (først i Norden og senere i USA 
g det meste af Europa).
Han fortalte også om de forskellige af- 

elinger og om, hvordan de ikke bare gør 
ent, men også fremstiller/udlejer mate- 
ialer såsom beklædning, rengøringsmid- 
jr og -maskiner.
Vi fik også en hurtig beskrivelse af de 

jrskellige jobs og af, hvordan ledelsen er 
ammensat og det vigtigste, hvordan man 
an »få det ene ben indenfor« ved at 
krive den rette ansøgning. Vi fik et godt 
p om at ringe til arbejdsgiveren og stille 
itelligente spørgsmål, inden ansøgnin- 
en skrives, så man kan bruge hans ud- 
■yk/viden til at imponere ham.
Efter foredraget, der var meget spæn- 

ende, blev der serveret et lækkert måltid 

mad (der alene var hele turen værd). Det 
blev spist med stort velbehag, hvorefter vi 
forlod ISS.

Vi kørte så til Strøget, hvor vi fik købt 
de sidste julegaver, inden turen gik til
bage til Maribo.

På 3a og 3y’s vegne, tak for turen.
Lise, 3a.

Big-bandets koncerttumé 
til Kristianstad
Maribo Gymnasiums big-band var i sep
tember 1987 på turné i amtets venskabs
amt. Det eneste vi selv skulle betale var 
lommepenge!

Der blev øvet på livet løs. Og der blev 
blæst afgang 10 formiddag fredag den 4. 
september. Turen gik strygende og med 
højt humør over Dragør-Linhamn med 
Kristianstad som mål. Turen gik med 
skiftevis at høre musik og synge.

Ved ankomsten til staden skulle vi til 
modtagelse på lånshuset, vi fik lidt mad 
og »øl«. To unge medlemmer af Låns-Big- 
Bandet var der sammen med nogle låns
folk. Vi fandt hurtigt det klaver, der var 
installeret til fællessang, hvilket vi gav 
vores helt egen tolkning af. Med 4-hændigt 
klaverspil, trutten i hænder og flittige ryt
mehænder jammede vi derudaf med en 
tekst, der kunne bruges i DR’s Bømeradio 
kl. 16.00. De to svenske musikere var ry
stet i deres grundvold. Så til vandrehjem
met, som vi havde helt selv.

Tidligt op lørdag morgen, dødsulten; 
men hvilken kultur af morgenmad. Stik 
syd til Simrishamn, hvor vi skulle give vo
res første koncert på torvet. Efter den 
kom endnu et offentligt ritual: sight see
ing. Hvad de ikke kunne vise af ting fra 
Sverige var under Danmark! Den gamle 25 



bydel med kirke, rigmandsboliger og der
efter ud af byen, så endnu en ældre dansk 
kirke. Så besøgte vi en lokal kunstner, 
hvor vi fik alle tiders grillmad - og de fle
ste blev næsten mætte.

Dagens sidste koncert var på Fyrboda, 
en slags kostskole for handicappede. In
den vi skulle spille, skulle vi spise, og da 
det ikke var mere end 2 timer siden grill
maden, blev vi alle mætte. Da vi efter 18 
svenske mil nåede tilbage, tog størstepar
ten ud for at inspicere Kristianstads natte
liv? Så endnu engang sent i seng, for neg
les vedkommende. De sovende prøvede 
man ihærdigt at vække.

Endnu engang morgenmad? - og vi 
spillede på byens sjukhus. Der fik vi mid
dag og kaffe. Maden var ret kedelig, men 
det er dansk institutionsmad vel også. Så 
igen sydpå til Åhus. Vi ankom for tidligt 
og så en videofilm. Derefter fik vi et fore
drag om Åhus’ historie. Vi fortsatte i end
nu en gammel dansk kirke og i præstegår
den, hvor Chr. 4. engang under en krig 
havde logeret. Turens sidste koncert af
vikledes på en skånemissionsk afholdsca- 
fé. Der blev vi bespist med tunsalat; men 
de havde kun troet, at vi var halvt så man
ge.

Den sidste aften blev på behørig vis af
sluttet med jam. Godt vi havde hjemmet 
for os selv. Da en af de svenske musikere 
dukkede op for at sige farvel, må han ha
ve svoret aldrig at besøge Danmark. Den 
jammede tekst bestod af ét ord: navnet 
på den værste svenske øl (hvilket siger 
ikke så lidt!). Folk var nu trætte og gik 
tidligt i seng 1-2 stykker. Men hævnens ti- 

26 me var sød for dem, der de andre dage 

var blevet forstyrret, og nogle holdt ud til 
klokken 5.

Næste dag gik turen hjemad. Det, der 
holdt humøret oppe hos folk, var tanken 
om mad. Dansk mad. Lidt sang blev det 
til, men ellers kørte videoen på fuld tryk. 
14.30 nåede vi vores gym og skulle hjem 
og spise og sove.

En ekstrem tur med spandevis af rå
hygge og musik. Det skal lige siges, at det 
er første gang ud af de 50-60 gange, jeg 
har været i Sverige, at jeg kom sulten 
hjem.

Sascha.

MG-Tidende lever endnu 
- trods alt
Gymnasiets skoleblad, MG-Tidende, blev 
startet af nogle 3.g’ere, som gik ud efter 
skoleåret 86/87. Hovedparten af redaktio
nen bestod i det skoleår af 3.g’ere, hvorfor 
det var med nød og næppe, at bladet over
levede sommerferien.

Starten på skoleåret 87/88 var derfor 
spændende med hensyn til en fortsættelse 
af skolebladets historie. Var der i det hele 
taget mulighed for at udgive 4. årgang af 
MG-Tidende? Det lykkedes; men redak
tionen var fra skoleårets start lille. Den 
bestod af seks personer samt en fotograf. 

Af disse er to holdt op efter det først 
nummer af 4. årgang. Det bedyder, at de 
i redaktionen sidder fire mennesker sårr 
men med fotograferne (vi fik kapret to s 
skoleårets l.g’erebtil tjansen).

Tilsyneladende er der ikke så stor ti 
slutning om det at køre skolebladet. Fr 
årets l.g’ere er der én elev! Det bedst 
ville være, hvis der fra hver ny årgang a 
elever var to eller tre personer, som vill 
være med til at drive hjulene.

Redaktionsarbejdet er ikke det mest be 
lastende. Ganske vist er der omkrin; 
deadline meget tryk på skriveriet for at f; 
de sidste sider fyldt; men normalt lave 
man ikke meget. Det gør dog heller ikk 
noget, at der en gang imellem er travlhei 
på redaktionen. Når bladet er trykt, ha 
man glæden over et stykke færdigt arbe; 
de.

Det hedder sig, at MG-Tidende er ele 
vernes blad. Derfor har eleverne ogs; 
muligheden for at komme med indlæg 
bladet. Der er desværre ikke mange, son 
har benyttet sig af denne mulighed i dei 
sidste årgang. Dog er udviklingen gået 
den rigtige retning, og vi ser gerne, at re 
daktionens arbejde kun skal bestå i a 
skrive indlæggene ind, sørge for trykninj 
og at sælge bladet.

Benny Tordrup



Eleverne

Elevantallet var den 1. maj 1987: 260. Ved 
koleårets slutning udgik 84 elever af 3g.
Ved det nye skoleårs begyndelse blev 

er optaget 135 elever. I årets løb er der 
dgået 8 elever.
Pr. 1. maj 1988 er elevtallet 295.
I følgende fortegnelse er eleverne opført 

lassevis. Parallelklasser betegnes a-b på 
oroglig linie, x-y på matematisk linie. 12.- 
.mx-y betegner N foran løbenummeret 
en naturfaglige, S den samfundsfaglige 
g F den mat.-fys. gren og i 2.-3.a + b er N 
en nysproglige og S den samfundsfaglige 
ren. Z-klasserne er forsøgsklasser (data- 
ledie-linien).
Hver elevs telefonnummer anføres 

den områdenr., som for alles vedkom- 
lende er 03.

'levernes fordeling på primærkommuner 
r. 1. april 1988.



la 13. Olsen, Søren 88 81 43 22. Skov, Thomas 90 26 6
1. Alkjær, Kathrinerbara I. 94 13 01 14. Rasmussen, Helle Rønne 88 18 09 23. Sterile, Christina Egsgaard 90 12 1

ru 2. Bohn-Jespersen, Barbara I. 89 43 15 15. Rasmussen, Kenneth Jan Friis 88 25 21 ty/ru24. Wegge, Kristian 87 72 2
3. Boserup, Pernille 90 02 04 16. Terkildsen, Susan 88 15 06 ru 25. Wood-Pedersen, Peder 90 69 Ö

4. Bærendtsen, Pernille 93 72 61 17. Tranbjerg, Kasper Weye 87 12 68
ru 5. Christensen, Neil Biair 90 23 95

6. Clausen, Charlotte 91 11 32 1z
7. Ebbesen, Maria Berit 86 56 10
8. Hemmingsen, Lone 88 10 80 Ix 1. Andersen, Tina Holstener 32 28 :

ru
ru

9. Kerdil, Silja
10. Kern, Tanja
11. Kjær, Malene Lønne
12. Mersebak, Helle
13. Molin, Dorrit Haastrup
14. Møler, Lisa
15. Nielsen, Helle Christine Vesly
16. Nielsen, Isabella
17. Nissen, Niels Ole

90 11 91
88 24 65
90 65 43
88 04 02
93 72 36
90 84 35
90 82 81
90 24 47
94 14 26

1. Banggaard, Jeanette Pia
2. Berg, Jais
3. Bj erndrup, Lise Kepp
4. Clausen, Tina Lisbeth
5. Hansen, Lars-Bo
6. Klattschou, Dorte
7. Mikkelsen, Maria Gabrielle Skau
8. Rasmussen, Brian
9. Griffin, Jeanne

91 60 47
88 44 19
88 28 24
91 15 61
87 21 01
88 09 97
90 03 15
89 60 51

2. Barfoed-Høj, Birgitte Helene
3. Bilslev-Jensen, Lene

ty/ru 4. Bred, Daniel
5. Gaston, Sarah

ru 6. Hermansen, Kenneth
ru 7. Ibsen, Carsten

8. Jensen, Lina Møller
9. Jensen, Vibeke Askner

ty 10. Johansson, Steen Koch

86 41 :
89 56 -
90 19 !
88 29 :
87 18 '
87 19 :
87 31
88 32 :
88 00 '

18. Olsen, Ida-Helene 87 21 22 ru 11. Larsen, Irene Else 87 14 I

ru 19. Olsen, Niels Helge 87 21 22 12. Loeung, Ny 91 12 1

20. Pedersen, Helle 89 59 88 ty 13. Midjord, Lone Hartung 88 10

21. Pedersen, Pernille Engestoft 90 66 05 ru 14. Mondrup, David 86 01
ru 22. Peterson, Kristina iy 15. Munk-Petersen, Lotte L. 93 72

23. Rasmussen, Thomas Borggård 88 25 88 1. Brehmer, Bettina Angelica A. 88 35 51 ru 16. Munk-Petersen, Signe Emby 91 12

24. Stieg, Michela Helin 88 22 16 2. Buch, Pla 90 12 34 17. Müller, Martin
25. Sørensen, Tina 88 32 39 3. Bælum, Carsten 90 69 68 18. Møller, Christian 90 67

26. Urhammer, Mette 90 00 09 4. Carlsen, Dorthe 88 23 13 ru 19. Nielsen, Met-Mari 88 84
ru 27. Crawford, Catherine Laura ru 5. Danielsen, Torben Kelm 89 55 66 ty 20. Nielsen, Morten Bue 88 13

ty 6. Foersom, Christian 89 62 30 21. Ploug-Thomsen, Christina 90 80

ru 7. Geertsen, Michael 90 16 27 22. Precht. Jacob 90 18

8. Geneser, Elise 90 68 14 ru 23. Rasmussen, Joan 90 14
Ib 9. Hansen, Kirsten 90 01 94 ty/ru 24. Rasmussen, Søren 87 16

1. Boelstofte, Jan 88 13 15 10. Hansen, Mette 89 00 88 25. Seyer-hansen, Niels 89 91

2. Daubjerg, Christian 90 82 13 ru 11. Jensen, Susanne 90 16 51 26. Topsøe-Jensen, Sara 86 55

3. Faxe, Sascha Sidsel 91 12 65 12. Johansen, Lene Bodil 89 49 23 ru 27. Ulstrup, Benny 90 15

4. Fogtdal, Pernille 81 11 20 13. Jørgensen, Gitte Malene 86 94 88 28. Vestergaard, Lene 90 68

5. Hansen, Annette 90 15 72 14. Karbo, Mette 88 40 68
6. Houmann, Kristjån 89 93 99 15. Kristiansen, Heidi 90 65 96
7. Hovmand, Sanne 88 25 42 16. Larsen, Anne Maria 87 15 92
8. Kadow, Frank Bruno 89 51 37 17. Larsen, Stine Rosenkilde 88 44 53 lu

9. Malmros, Tine 88 10 38 18. Larsen, Tina 89 91 87 1. Albretsen, Trine 88 10 4
10. Månsson, Janne Kruse 90 22 71 19. Lavtsen, Lars 88 09 81 2. Bengtson, Karina 90 03 3
11. Nielsen, Anders Ernst 89 91 76 20. Pedersen, Lars Henrik Møller 91 10 92 3. Bertelsen, Jonas Dunker 89 66 4

28 12. Nielsen, Helle Bøge 88 25 18 ru 21. Rasmussen, Bettina Frimann 86 41 36 4. Clausen, Merete 91 11 <



5. Ebbe, Jens 88 90 54 18. S Scheel, Tanja 87 17 64 2y
6. Hansen, John 88 27 82 19. S Sørensen, Stine Nymann 88 36 11 1. F Andersen, Mette Galatius 88 22 81
7. Hansen, Peter 88 36 68 20. S Tarp, Christina Rye 88 03 67 2. N Brusen, Dorte 88 24 41
8. Høyer-Madsen, Claus 88 15 05 21. S Wilcken, Mia 87 20 77 3. F Christensen, Søren 90 82 50
9. Høyer-Madsen, Henrik 88 15 05 22. S Østergård, Pernille 88 81 29 4. S Hansen, Ulla Berg 90 02 42

10. Jørgensen, Alex Boelstoft 88 32 21 5. S Holm, Anne Wiboe 93 93 95
11. Kepp, Dorte Rode 89 02 20 6. N Holse, Brian 89 63 95
12. Knudsen, Morten Reippuert 94 11 49 7. N Høegh-Andersen, Christian 89 22 23
13. Kristensen, Tony Allan 89 61 81 8. F Jacobsen, Charlotte Samsøe 88 31 20
14. Kruse, Lena 90 20 11 9. S Jensen, Mona 91 14 02
15. Lindkvist, Thomas 90 84 92 10. S Jensen, Thomas Lund 90 18 95
16. Møller, Vivian 90 72 80 2b 11. N Kok, Anni Charlotte 88 94 41
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Nielsen, Christina 
Nielsen, Kim Dennis 
Pedersen, Christina 
Pedersen, Dennis Ove 
Rasmussen, Britt 
Rasmussen, Helle Vibeke

88 21 47
62 50 84
86 41 69
88 05 19
88 19 20
89 43 98

1.
2.
3.
4.
5.

S 
N 
N 
N
S

Adamsen, Tina
Jensen, Marie Bolette S.
Larsen, Radomir Jellinek 
Rasmussen, Marit Helene K. 
Rasmussen, Sussi Dalsby

90 69 36
91 32 03
86 40 86
90 81 94
91 13 16

12. F
13. N
14. F
15. N
16. F
17. F

Larsen, Mogens 
Lindhardsen, Birgitte 
Nielsen, Jakob Degn 
Nielsen, Flemming René 
Nielsen, Trine Søberg 
Olsen, Thomas Stryger

89 55 14
88 08 92
88 23 54
90 11 09
90 61 33
89 53 79

23. Skov, Pia Andersen 88 91 44 18. F Pedersen, Kim Bo 88 18 87
24. Søderberg, Jacob 88 02 74 19. N Pedersen, Mette 88 27 73
25. Sørensen, Karina 88 33 64 20. N Rasmussen, Tine Christina 88 26 27
26. Sonnenberg, Laura Loise 21. N Skov, Lene Theill 90 80 68

22. F Sørensen, Flemming 90 66 87
23. N Thrane, Dorthe 90 81 70

2x
24. F Wolff, Peter 90 62 54

2a 1. F Andersen, Henrik Terkel 88 94 39
S Berthelsen, Kenneth Bergløv 90 40 65 2. N Christensen, Anette 89 50 60
S Carlsen, Line 89 53 35 3. S Christensen, Dorte Broch 94 12 21

2zS Christiansen, Anja 88 85 55 4. S Damgaard, Pernille 86 16 51
S Frank, Erik Fischer 90 73 70 5. F Geneser, Karoline 88 81 38 1. Bak, Peter 86 50 25

N Hansen, Christina Sahlertz 6. F Hansen, Anette Skotte 86 42 22 2. Brogaard, Susanne Damgård 88 83 16
S Hansen, Heidi Lene 90 04 41 7. F Hoffmann, Mette 86 50 90 3. Brøsted, Bruno 90 40 21
S Hansen, Thomas Jøhnk 88 41 47 8. S Johansen, Pia 86 51 28 4. Christensen, Christina Houmann 88 06 07

N Jensen, Jeanet Schlander 88 30 40 9. N Johansen, Steen Back 89 92 62 5. Frederiksen, Ida 88 33 65
S Larsen, Marianne Holmberg 90 17 65 10. F Jørgensen, Martin 88 19 73 6. From, Jeanette Weber 90 61 49
S Larsen, Susan Laurberg 90 67 43 11. N Kristiansen, Kenneth 90 13 68 7. Hjølland, Martin 89 69 89
N Lindhardsen, Lene 88 09 88 12. N Mikkelsen, Nikolaj Dam 88 12 03 8. Jaffa, Frank 86 53 88
S Løje, Heidi Bettina 89 00 89 13. S Nielsen, Joan 91 00 12 9. Jensen, Simon Thamdrup 90 63 87
N Nielsen, Jette Møller 86 40 03 14. F Olsen, René 88 00 66 10. Jørgensen, Lars 90 16 93
S Nielsen, Tina Bendix 88 28 95 15. N Pedersen, Henriette Lund 88 95 58 11. Larsen, Henrik Rewes 91 11 22
S Nissen, Gitte 88 80 39 16. F Rasmussen, Christina 90 19 50 12. Lund, Thomas 90 67 77
S Pedersen, Maria Grinder 88 30 04 17. N Sørensen, SaraEsmann 90 81 55 13. Madsen, Hanne 89 47 16
s Pedersen, Pernille Killerup 89 42 21 18. S Tordrup, Benny Skjold 88 17 98 14. Madsen, Tom 90 02 73 29



15. Nicolaisen, Søren 88 01 77 5. N Frandsen, Helle Luther 90 67 50 9. Nielsen, Hans Christian
16. Nielsen, Kirsten 89 00 40 6. S Hemmingsen, Steen 88 10 80 10. Nielsen, Malene Diana
17. Poulsen, Henriette 90 04 09 7. N Jensen, Niels Bjerre 90 62 53 11. Nielsen, Morten Møller
18. Rasmussen, Lykke Due 88 94 48 8. N Johansen, Charlotte 86 51 28 12. Petersen, Claus
19. Sørensen, Signe Byrge 88 90 32 9. F Kirkeby, Ruben 91 13 25 13. Petersen, Lars
20. Sørensen, Ulla Lilholm 89 65 18 10. N Knüfermann, Ulrike 88 29 15 14. Petersen, Tine
21. Ostergaard, Therese 88 92 88 11. S Larsen, Karen Margrethe 88 39 87 15. Ragn-Hansen, Hanne

12. N Laurentzius, Stine 89 43 80 16. Rasmussen, John Frimann
13. S Nielsen, Jesper 90 60 76 17. Riis-Olsen, Charlotte
14. S Nielsen, Mette Bøge 88 25 18 18. Schmidt, Søren
15. S Pedersen, Thomas V. 88 21 35 19. Thøgersen, Mette

3a 16. F Skov, Kaj Andersen 88 91 44
1. S Albertsen, Johanne 88 85 16 17. F Wiese, Lars Stoklund 89 41 62
2. N Berner, Christina 88 28 27
3. S Buck, Lars 92 71 76
4. N Erichsen, Morten 90 56 84
5. N Hansen, Anne Marie Lyck 89 50 95 3y
6. N Hansen, Lene 88 08 60 1. N Brehmer, Marianne Annika B. 88 35 51
9. N Hansen, Lena Janne 90 13 28 2. S Drachmann, Thomas 88 34 21
8. N Henningsen, Carina 88 24 13 3. S Hansen, Nikolaj S 90 16 03
9. S Henriksen, Vivian 86 40 57 4. S Holbraad, Jacob 88 25 75

10. S Jensen, John Errbo 88 13 24 5. F Hovmand, Steffen 90 21 00
11. N Johansen, Lone Bredahl 88 35 20 6. N Larsen, Gitte 90 15 26
12. S Jørgensen, Bonnie Line Ellebæk 88 85 61 7. F Larsen, Søren Drews 88 10 76
13. N Jørgensen, Tina 88 17 90 8. S Lundsager, Anders 87 10 99
14. N Knudsen, Rikke Marie Reippuert 94 11 49 9. F Meyer, Thomas 88 00 28
15. N Llndhardsen, Brith . 88 09 88 10. F Nielsen, Jacob Bang 88 26 98
16. S Nielsen, Judith Nymann 11. N Nielsen, Lisa Hald 88 14 50
17. S Pedersen, Mette 88 84 44 12. S Pedersen, Henrik Bent 90 15 22
18. S Petersen, Anne Lene 88 14 16 13. F Pedersen, Linda Bech 90 52 62
19. N Petersen, Mette Balch 88 20 83 14. F Pihl, Jess Lauring 88 40 19
20. S Ploug, Bodil Lissi 90 71 46 15. F Rasmussen, Lisbeth 88 31 67
21. N Storm, Tina Monna 90 20 69 16. S Vogel Andersen, Helle 90 21 25
22. N Torkildsen, Tina 88 15 06
23. N Ulstrup, Lise 90 15 69

3z

1. Andersen, Morten 86 51 43
2. Hansen, Lene Lynge 90 11 93
3. Hansen, Martin 87 19 10

3x 4. Hjæresen, Peter Friis 90 10 06
1. F Adamsen, Jens 86 50 15 5. Jensen, Dorthe Blak 91 30 75
2. N Christensen, Claus Broch 94 12 21 6. Jensen, Martin Legene 88 01 07
3. S Christensen, Lars Kølle 92 56 74 7. Jørgensen, Pia Borlund 90 55 77

30 4. F Ebbe, Niels 88 90 54 8. Jørgensen, Ulla Bang 88 14 80



Elevrådet
skoleåret 1987/88

dette års elevrådsarbejde har vi satset 
i, at elevrådet skulle være mere aktivt 
j formidlende.
Først og fremmest gjaldt det om at få 
le de klassevalgte elevrådsmedlemmer 
1 at møde op til vores ugentlige møder, 
et gjorde vi ved, at vi satte os nogle mål 
ir at gøre elevrådsarbejdet mere spæn- 
mde og dernæst ved stemmeflertal at 
idføre en bødeordning.
I år har vi også villet gøre noget ud af, 

: eleverne ude i klasserne får at vide, 
zad vi laver, så klasserepræsentanten 
ir fået påbudt at give et kort referat til 
.assen efter møder. Ydermere har vi få- 
: en diskette oppe i datalokalet, hvor vi 
m lave en dagsorden med referat fra 
dst afholdt møde. Det viste sig at være 
fektivt, vi var derfor for eftertiden »næ- 
en« fuldtallig.
Det, at vi i elevrådet fungerede godt, 
lorde også, at vi fik et bedre samarbejde 
æd Fællesudvalget, Skolerådet og Stor- 
røms Amts Fælles Elevråd, SAFE, hvor 
/ert gymnasium i amtet har 1 eller flere 
spræsentanter. I år har elevrådet, lige- 
>m andre år, beskæftiget sig med mange 
rskellige ting. Det første, vi gjorde, var 
. låne 4000 kr. til Gimlerådet, så de kun- 
j få dækket deres underskud. Pengene

fik vi igen, da Gimlerådet var kommet på 
højkant.

Gimlerådet og Elevrådet forsøgte i år 
at lave et samarbejde over en kombineret 
sports/festdag, som desværre blev aflyst 
p.gr. af dårligt vejr og ringe tilmelding. 
Senere på året ville boden gerne udvide 
varesortimentet, men da de manglede 
startkapital, trådte Elevrådet til med et 
lån på 3000 kr.

Elevrådet har også i år stået for for
skellige aktiviteter såsom fællestime med 
en repræsentant for Maria Tjenesten, en 
hjælpeorganisation, der holder til i områ
det omkring Halm torvet og Istedgade, 
Dagsværktime med foredrag af forman
den for Dagsværk og organisation af salg 
af gymnasietrøjer, planlægning af en 

DGS-høring efter sommerferien, ligeledes 
for GLO, afstemning for alle eleverne på 
skolen om vinterferie (det blev endelig 
vedtaget). Afstemning i elevrådet om op
sættelse af en kondomautomat i forbindel
se med AIDS-kampagnen. (Er endnu ikke 
vedtaget, da det skal tages op til over
vejelse i Fællesudvalget også). I efteråret 
deltog 2 elevrådsmedlemmer (jeg selv og 
næstformanden) i et elevrådskursus, til
rettelagt af SAFE. Det kan kun anbefales 
til andre. Lige for tiden diskuterer vi en 
udsendt skrivelse fra amtet om forslag til 
ændring af styreformen på Gymnasiet.

Alt i alt et dejligt og især aktivt elev
rådsår.

Anja Christiansen, 
elevrådsformand. 31



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 kammerat
skab mellem gymnasiets elever ved 
jævnlige sammenkomster og fester 
samt at fremme elevernes kulturelle 
og åndelige udvikling genmem diskus
sioner, 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 arrange
menter har kun medlemmer samt 
lærere. Dog kan elever i 2. og 3. g 
medbringe 1 gæst, blot må denne be
tale forhøjet billetpris fastsat af be- 

32 styrelsen.

4. Generalforsamling:
a. Generalforsamlingen er Gimles 

højeste myndighed.
b. Ordinær generalforsamling afhol

des umiddelbart før påskeferien. 5 
Indkaldelse skal ske med mindst 14 
dages varsel.

c. Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, afleveres 
skriftligt til bestyrelsen senest en 
uge før generalforsamlingen. Besty
relsen drager omsorg for, at disse 
forslag kommer til medlemmernes 
kendskab senest 3 dage før general
forsamlingen.

d. Stemmeret på generalforsamlingen 
har samtlige foreningens medlem
mer. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. Afstemninger skal være 
skriftlige. Afstemninger og valg af
gøres ved almindeligt stemmefler
tal.

e. Dagsorden for den ordinære gene
ralforsamling skal indeholde følgen
de punkter:
1. Valg af dirigent. 6.
2. Beretning ved formanden.
3. Fremlægning af det reviderede 
regnskab.
4. Eventuelle lovændringer.
5. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer 
+ 2 suppleanter.
6. Valg af 2 revisorer.
7. Eventuelt.

f. Ekstraordinær generalforsamlit 
kan indkaldes af 4 bestyrelsesme 
lemmer eller mindst 2/3 af foreni 
gens medlemmer.

Bestyrelsen:
a. Valgbar til bestyrelsen er alle for 

ningens medlemmer med undtag« 
se af de elever, der forlader skol« 
ved sommerferiens begynde! 
samme år.

b. Valg til bestyrelsen foregår på gen 
ralforsamlingen, hvor også kane 
dater opstilles. Valget ledes af dii 
genten, der sammen med 2 af ha 
vilkårligt udpegede vælgere opta 
ler stemmerne. I tilfælde af ster 
roelighed holdes omvalg mellem < 
personer, der har opnået samn 
stemmetal.

c. Bestyrelsen, der konstituerer s 
selv, består af 9 medlemmer:
1) formand, 2) næstformand, 3) ka 
serer, 4) sekretær, 5) indkøbsch« 
6) plakatmester, 7) musikmester, 
og 9) medlemmer.

Økonomi:
a. Hvert medlem betaler helårligt ko 

tingent. Dettes størrelse fastsætt 
af bestyrelsen og opkræves før Bio 
gimiet.

b. Foreningens økonomi administreri 
af kassereren.

c. De to revisorer gennemser og go 
kender årsregnskabet umiddelba



inden generalforsamlingen. Hvis 
der i løbet af året skulle opstå en 
uholdbar økonomisk situation, er 
det kassererens opgave at sørge for, 
at det kommer til såvel bestyrelsens 
som til de øvrige medlemmers 
kendskab.

Oprydningshjælpere:
Hvis man er bestyrelsen behjælpelig 
med oprydning efter arrangement, vil 
billetprisen blive refunderet. Hjælpere 
melder sig til bestyrelsen ved arrange
mentets ophør.
Lovændringer:
Lovændringer vedtages på generalfor
samlingen med mindst 2/3 flertal.

imle afholder sine fester på skolen, hvis 
kaler ikke fra bygherrernes hånd Uge
em er indrettet på den slags. Fra tid tU 
iden har den uundgåelige trængsel og 
øj givet anledning til klager og forargel- 
;. Allerede i 1967 fritog skolemyndighe- 
me rektor og lærere for tilsynspligt 
ed festerne, og eleverne vedtog selv at 
å til ansvar for festernes forløb. Man op- 
illede regler, som efter forhandling med 
ælenævnet (senere: skolerådet) blev 
idkendt af dette og efterhånden kom til 
se sådan ud:

igler vedrørende afholdelse af Gimle- 
ster

1. a. Alle skolens elever kan deltage i 
Gimles arrangementer mod forevis
ning af medlemskort samt køb af biUet. 
Elever i 2. og 3. g må hver invitere 1 
gæst, jfr. pkt. Ib. Gamle elever har ad
gang til festerne, dog må de kunne be
kræfte deres tilhørsforhold til skolen 
samt betale en forhøjet billetpris.
b. Gæsteordning: Alle gæster foreviser 

gæstebillet. Omtalte gæstebilletter 
vil blive solgt i ugen før arrange
mentet, dog senest dagen før. Gæ
sternes navn og billetnummer vil 
blive listeført og kontrolleret ved 
indgangen.

2. Efter billetteringstid skal bestyrelsen 
sørge for, at alle personer, der i for
vejen ikke har nogen form for adgangs
tegn, og som ikke har skaffet sig et så
dant ved henvendelse til bestyrelsen, 
bliver bortvist.

3. 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, forbeholder 
den sig ret til over for personer, der 
udfører handlinger, som strider 
imod reglementet eller sætter fe
stens videre forløb i fare, at straffe 
disse med en karantæne, hvis læng
de vil afhænge af forseelsens karak
ter.

Årsberetning

Gimle-året 1987/88 har som helhed været 
en god sæson. Vi startede med et stort un
derskud efter studentergimle 1987, hvor 
»Die Kapelle« slugte en stor sum penge, 
men det tog ikke lang tid at bygge økono
mien op igen.

Vi har gennem dette skoleår haft nogle 
sjove fester, der er mødt mange menne
sker op - og det bedste af det hele - de har 
opført sig pænt. Gimles udgifter til hær
værk har været forbavsende små, så vi 
håber, det vil holde fremover.

Go’daw-Gimle 1987 - musik: Diskotek 
Powerline.

Efterårs-Gimle den 13.11. - musik: Di
skotek Powerline, Band: Fuldmåne.

Jule-Gimle denl8.12. - Musik: Diskotek 
Powerline.

Fastelavns-Gimle d. 26.2.88. Tema: 
1950/60. Musik: Lomoseband og Diskotek 
Honolulu Brandstation. Gode, sjove og 
mange udklædte.

Generalforsamling blev afholdt den
21.3.1988. Den nye bestyrelse blev: 33



Formand Mette Galatius, 2y. Næstfor
mand Christina Sterlie, ly. Kasserer Bru
no Brøsted og Tom Madsen, 2z. Sekretær 
Elise Geneser, ly. Madchef Anne Wiboe, 
2y og Bruno Brøsted, 2z. Musik Niels-Ole, 
la og Birgitte Barfoed-Høj, lz. Opryd
ningsboss Tom Madsen, 2z. Plakatmester 
Birgitte Barfoed-Høj, lz. Ølmand Kenneth 
Berthelsen, 2a.

Nye vedtægter
Udebliver et Gimlemedlem fra natopryd
ning efter et gimlearrangement, betaler 
vedkommende 50 kr. til en bødekasse.

Udebliver et gimlemedlem fra det 
ugentlige møde tre gange i træk, modta
ger vedkommende en advarsel. Møder 
personen stadig ikke op, kan denne eks
kluderes fra videre deltagelse i Gimle- 
foreningen.

Held og lykke fremover - prøv at få 
gang i andet end de traditionelle fester!

Mette Pedersen, 3aS

Af skolens dagbog

5. maj: 3g’emes sidste skoledag med 
morgenkaffe i kantinen.

17. juni: Studenterne sprang ud og blev 
fejret med fotografering, flotte heste
vogne, dans på plænen ved admini
strationsbygningen og en fin fest i 
Bangs Have.

19. juni: Årsafslutning i Maribohallen 
med taler af rektor og Thomas Nico- 
laisen 3y. Der blev taget afsked med 
lektorerne Birthe Holst og Fritze Hal- 
kjær, der begge gik på pension efter 
39 år ved Maribo Gymnasium.

10. august: startede det nye skoleår med 
samling i gymnastiksalen. Hele den 
første uge var der introduktionsar
rangement for l.g’eme i timerne efter 
spisefrikvarteret afsluttende med fest 
fredag aften, hvor der traditionen tro 
dansedes kædedanse i skolegården.

21. august: fejredes skolens 50 års jubilæ
um.

22. august: Jubilæumsfest.
26. august: Besøg af rektorer fra Kristi

anstad Län. Big-bandet spillede.
4. -7. september: Big-bandet på turne i 

Kristiansad Län.
16. september: Deltagelse i atletikstævne 

på Herlufsholm.
12.-16. oktober: Studierejser: 3a på Kreta, 

3x i Provence, 3y og 3z i Paris og 2. og 
3.g russisk i Moskva og Jerevan.

26.-30. oktober: 3z i praktik.
3. november: Møde med de afleveren« 

skolers lærere om gymnasierefc 
men.

11.-18. december: Lavede 3z eksamer 
projekt i mediefaget.

20. december: deltog koret under ledel 
af Niels Christensen i domkirkens j 
lekoncert.

27. januar: Drengene deltog i baskt 
ball-stævne på Borupgård Amtsgyr 
nasium og i volley-ball-stævne på Vc 
dingborg Gymnasium.

30. januar: Stiftende generalforsamling 
»Maribo Gymnasiums Støttefe 
ening«.
Skolefest i Blæsenborghallen. 2.g’en 
opførte under Signe Byrge Sørense: 
ledelse Erik Knudsens »Roserne br 
der ud« med musik af Anne Linnt 
Rubber-Band spillede i hallen < 
»Jazz Incorporated« og »Out og ti 
Blue« spillede på »torvet«.
Det markeredes, at Otta og Hoth 
Jakobsen har sminket til skolefeste 
ne i de allerfleste af skolens 50 år.

28. januar: Pigerne til volley-ball-stæv 
i Nakskov.

2. februar: Besøg af EF-delegation.



Rekvireret undervisning 
på Maribo Gymnasium

50 års jubilæum på 
Maribo Gymnasium

februar: Forældremøde om forsøg, 
ikke-skemalagt undervisning og edb 
på Maribo Gymnasium arrangeret af 
Skolerådet.

arts: Udstilling af arbejder af Bent Karl 
Jacobsen i »Stalden« (Gymnasiernes 
Vandreudstilling).

1.-24. marts: Koret synger sammen med 
andre gymnasiekor og Sjællands 
Symfoniorkester ved 3 koncerter i Kø
benhavnsområdet Finn Høfdings 
Fantasia Sinfonica.

'. april: Forårskoncert i drengenes 
gymnastiksal.

I det forløbne år har skolen arbejdet på 
undervisningstilbud til erhvervslivet, til
bud som det er meningen, at interessere
de køber af skolen.

Efter forhandlinger i de kompetente 
forsamlinger på gymnasiet gik en gruppe 
på 3 lærere i gang med forberedelserne.

I efteråret 1987 var der udarbejdet et 
miljøkursus og lærerkraften var frem
skaffet. Tilbage stod et reklamefremstød, 
som kørte i november og december. Kur
set blev omtalt både i den skrivende og i 
den talende presse her i form af et inter
view i Radio Sydhavsøeme. Dette resulte
rede i, at et antal interesserede meldte 
sig, hvorefter vi besluttede at afholde kur
set.

Kurset afholdtes i januar og februar ef
ter normal undervisningstid. Engagerede 
undevisere og kursister mødtes 2 timer 
om ugen i 7 uger.

Kurset formidlede ny viden om land
brugets problemer, som blev præsenteret 
og diskuteret.

Det indtryk står tilbage, at kursisterne 
ikke forblev arbejdsløse i timerne, og at 
lærerne havde rigeligt at gøre med at få 
samling på det specielle stof.

Mogens Dam Mikkelsen 

Den 16. august var det 50 år siden, under
visningen startede på Maribo Gymnasi
um. Jubilæet fejredes dog først på skolen 
den 21. og 22. august, fordi sommeren i år 
faldt på disse to dage!

Om fredagen mødtes elever og ansatte i 
strålende solskin med indbudte gæster i 
skolegården. Der var fællessange, bl. a. 
blev den sang, Kaj Munk tilegnede Mari
bo Gymnasium ved indvielsen i 1938, sun
get. Der var taler af formanden for U- og 
K-udvalget Peder Sass, Maribos borgme
ster Finn Nielsen, tidligere lærere ved 
skolen, Mogens Lange og Fritze Halkjær, 
en »gammel« elev, Lone Greve Pedersen, 
tidligere rektor Henrik Hertig, elevråds
formand Lars Buck og festtale ved lektor 
Eyvind Møller. Der var musik ved sko
lens big band.

Der sluttedes med frokost i klasserne, 
hvor eleverne var værter for ansatte og 
gæster - og det klarede de efter gæsternes 
udsagn særdeles fint.

Lørdag var der fest for nuværende og 
tidligere elever og ansatte. Vi startede kl. 
16.00 for »de gamle«, så de kunne få tid til 
at finde hinanden og genopfriske minder
ne - der var hold, der blev studenter i 1942- 
43! Fra kl. 18.30 gik det løs med musik i 
skolegården og hovedbygningen. Der var 35



bl. a. spillemandsmusik, balkandanse, lol
landsk folkerock, jazz, rock og big band. 
Ialt 7 orkestre sammensat af nuværende 
og tidligere elever og lærere. Der var bo
der med mad og drikke, 6-700 mennesker 
og en rigtig dansk sommeraften, så sko
legården blev det foretrukne opholdssted 
med mange hyggelige kroge, som vi kan 
takke »vore« lokale håndværkere for, idet 
de som en ekstra jubilæumsgave havde 
afspærret området.

Overskuddet fra festen går - sammen 
med »pengegaveme« - til den fond, der er 
oprettet i anledning af jubilæet, og har 
som hovedformål at yde økonomisk støtte 
til elever i forbindelse med ekskursioner/ 
studierejser.

Takket være det usædvanligt fine vejr 
og en stor indsats fra specielt elevernes si
de blev det 2 meget festlige dage på Mari
bo Gymnasium.

En af gaverne til skolen i anledning af 
50 års jubilæet var dels en check på 1000 
kr. fra Fritze og Carl Halkjær til »en elev i 
Ig, der i 1987-88 har bidraget på sin måde 
til skolens trivsel«, dels et løfte om, at 
checken fornyes hvert år.

Beløbet overrækkes første gang til en 
l.g’er ved translokationen den 17. juni 
1988.36



edtægter for
laribo Gymnasiums 
tøtteforening

.. Foreningens navn er Maribo Gymna
siums Støtteforening.

2. Foreningens hjemsted er Maribo 
Gymnasium.

5. Foreningen er oprettet i forbindelse 
med gymnasiets 50-års jubilæum i 
1987.

1. Foreningens formål er
- at yde støtte til enkelte elever i for

bindelse med studierejse, ekskursi
oner

- at yde tilskud til klassers/holds 
studierejser/ekskursioner

- at yde lån til elever i øjeblikkelige 
økonomiske vanskeligheder

5. Som medlemmer kan optages skolens 
nuværende og forhenværende lærere 
og elever, disses forældre og i øvrigt 
alle, der måtte ønske at støtte forenin
gens formål, ligesom disse kan yde 
engangsbidrag til foreningen.

3. Årskontingent fastsættes på general
forsamlingen.

7. Generalforsamlingen er foreningens 
højeste myndighed.

k Generalforsamlingen afholdes ordi
nært hvert år i forbindelse med skole
festen.

9. Indkaldelse til generalforsamling 
sker ved skriftlig meddelelse med 
mindst 3 ugers varsel.

10. Bestyrelsen eller mindst 20 af forenin
gens medlemmer kan indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling 
med 8 dages varsel.

11. Dagsorden for den ordinære general
forsamling skal indeholde mindst føl
gende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revisorer
6. Eventuelt

12. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, 
hvoraf 4 vælges af generalforsamlin
gen for 2 år ad gangen. De øvrige be
styrelsesmedlemmer er rektor, en læ
rerrådsrepræsentant, der udpeges af 
lærerrådet, og en elev, der udpeges af 
elevrådet. De to sidstnævnte for 2 år.

13. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
formand, næstformand og sekretær. 
Rektor og lærerrådsrepræsentant kan 
ikke være formand.

14. Et forretningsudvalg bestående af 
rektor, lærerrådsrepræsentant og 
elevrådsrepræsentant i bestyrelsen 

beslutter under ansvar over for besty
relsen, til hvem der - efter ansøgning 
- skal ydes lån/støtte.

15. Foreningens regnskabsførelse vare
tages af skolens administration, og 
rektor aflægger regnskab på den årli
ge generalforsamling.

16. Alle valg sker ved simpel stemme
flerhed.

17. Generalforsamlingen er beslutnings
dygtig uanset antallet af fremmødte.

18. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
4 medlemmer er til stede. Til vedta
gelse af beslutninger kræves, at et 
flertal af de tilstedeværende medlem
mer stemmer for.

19. Foreningen tegnes af bestyrelsens 
formand, næstformand eller rektor.

20. Foreningens regnskab følger kalen
deråret.

21. Foreningens startkapital (gaver fra 
jubilæet) skal forblive urørt. Af de lø
bende indtægter (gaver og renter) til
lægges halvdelen foreningens kapital, 
og halvdelen anvendes i overensstem
melse med foreningens vedtægter, 
der anvendes hvert år minimum et 
beløb svarende til et års rente af kapi
talen, og maksimum kr. 5.000, så læn
ge kapitalen er under 50.000 kr. 37



22. Foreningens regnskab revideres af 2 
revisorer valgt blandt forældrekred
sen for 2 år ad gangen.

23. Foreningen kan opløses, dersom % af 
dens medlemmer stemmer herfor på 
en generalforsamling. Opnås der ikke 
% majoritet for opløsningen, kan en 
efterfølgende generalforsamling oplø
se foreningen ved almindelig stem
meflerhed blandt de fremmødte.

24. Ved opløsning tilfalder foreningens 
midler Maribo Gymnasium og admi
nistreres af rektor og lærer- og elev
råd i overensstemmelse med forenin
gens formål.

Maribo Gymnasiums 
Støtteforenings bestyrelse
Keld Nielsen, formand
Tom Olsen, næstformand 
Alice Pedersen, sekretær 
Claus Broch Christensen 
Sarah Gaston, elevrådets repræsentant 
Søren Kolstrup, lærerrådets repræsentant 
Finn Ragn-Hansen

Årskontingentet blev på den stiftende ge
neralforsamling fastsat til 100,00 kr., dog 

38 30,00 kr. for nuværende elever.



Afslutningen
•å skoleåret 1987-88

Ferier og fridage 1988-89:

led dimission af afgangsklasserne samt 
’anslokation af de øvrige klasse finder 
.ed i Maribohallen fredag den 17. juni 
l. 10.
Alle simlens elever skal deltage. For- 
Idre og andre, der har interesse for sko- 
n og dens arbejde, indbydes til dimis- 
onsfesten.

Starten
å skoleåret 1988-89
et nye skoleår begynder torsdag den Jf. 
igust 1988.
Nye elever møder kl. 9.^5. De gamle ele- 
jr møder kl. 10.30.

Den første skoledag skal alle elever 
medbringe materialer til skema
skrivning samt en stor taske til at 
bære de udleverede skolebøger 
hjem i. Bøgerne skal være forsynet 
med omslag og navn dagen efter.

Mandag den 8. august skal alle nye 
elever medbringe personnummer
bevis i en konvolut, hvorpå der er 
opført pågældendes navn og klasse, 
forældrenes navn, stilling og adres
se samt hjemstedskommune og 
evt. telefonnummer.

Mandag 17. til fredag 21. oktober: 
Efterårsferie.
Fredag 23. december til onsdag 4. januar: 
Juleferie.
Mandag 13. til fredag 17. februar: 
Vinterferie.
Mandag 20. til tirsdag 27. marts: 
Påskeferie.
Fredag 21. april: St. bededag.
Torsdag 4. maj: Kristi himmelfartsdag.
Mandag 15. maj: Pinseferie.
Mandag 26. juni til fredag 11. august: 
Sommerferie.
Ferierne er inci. de nævnte dage. Der er 
juleafslutning torsdag den 22. december 
og skoleårsafslutning fredag den 23. juni.

Maribo Gymnasium, 1. maj 1988.
Alice Pedersen.
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TELEFONER:
Kontoret 03 88 04 25 alle skoledage kl. 9-15
Lærerværelset 03 88 04 66
Elevtelefon 03 88 21 69
Pedel Kurt Christoffersen 03 88 14 56 uden for arbejdstid


