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Indeværende skoleår har
været præget af udvikling
og afprøvning(af nye må
der.
Det har været et år, hvor
personalet har ydet en
helt ekstraordinært stor
indsats, idet det har skul
let håndtere 2 skoler i én.
Den nye "reformerede"
skole kræver mange
samarbejdsrelationer på
tværs af fag, ikke mindst
i l.g, og samtidig stiller
den nogle helt nye krav
om elektronisk offentlig
gørelse af næsten alt,
hvad man laver. Planer,
der før hørte hjemme i et
ringbind, skal nu laves i
en form, der egner sig til
hjemmesiden. Det tager
tid at finde de rette løs
ninger, men vi er rigtig
godt på vej. Det er imid
lertid klart, at også næste
år står i udviklingens
tegn.
Sideløbende har vi haft
alt det mere kendte kø
rende i 2. og 3.g. God
undervisning bliver dog
aldrig blot rutine, og jeg
er sikker på, at alle ele
ver på skolen har fornem
met nye tiltag, selvom de
mange skemaer og æn
dringer i hverdagen for
trinsvis har ramt l.g.
Det er også i år, at vi skal
fejre de første teater- og
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musikstudenter. Det, der
for 3 år siden startede
som et forsøg, er nu ble
vet en fast del af skolens
udbud, og næste år be
gynder det største antal
nogensinde.
Der skete atter meget på
og omkring skolen. Drenge-håndboldholdet kom
til DM-stævne, koret var i
Slovenien og lavede på
Mors koncert med Mike
Andersen. Der var fæl
lestimer, bl.a. en meget
aktuel med Jørgen Bæk
Simonsen lige inden kri
sen om Muhammedtegningerne eskalerede, og
nogle elever arrangerede
støttearrangement for
Bukobas børn. Vi har og
så påbegyndt et samar
bejde med folkeskolerne
om naturfagsundervis
ning. Vi håber på denne
måde at kunne medvirke
til at styrke interessen for
naturfagene. Derudover
har der været fester, lek
tiehjælp, eksamenstræ
ning, studierejser, eks
kursioner, forårskoncert
og meget mere. Det har
også i ar været spænden
de at gå på Morsø Gym
nasium.

Kurt Sonne Thomsen
Rektor

Årets begivenheder
/

Efterår 2005

9.8.
Første skoledag.

1.11.
Operation Dagsværk.

15.8. - 12.8.
Hytteture for l.g

4.11.
Årsfest for elever,
forældre, ansatte og gamle
elever.

16.8 - 19.8
3.g Livø biologi ekskursion.
Første skoledag 9. august

26.8.
l .g fest

l.g hyttetur august

14.11 - 17.11
3.g ekskursioner til Kbh.:
Kemi, fysik, samfundsfag og
dramatik.

2.9.
H(å)BB. Elever arrangerer
støttefestivalen
Hjælp Bukobas Børn.

14.11 - 25.11.
9. klasser fra egnes
folkeskoler i praktik på MG.

24.10 - 28.10.
Brobygning for 3.g elever
med Aalborg Universitets
Center.

30.11.
Fællestime med
Mellemøsteksperten
Jørgen Bæk Simonsen.

Side 2
MG-ÅRET 2006

Årets begivenheder
Forår 2006
20.1.
Alle 2.g og 3.g elever til
messen "Uddannelse uden
grænser" i Herning.
4.2.
Orienteringsmøde for kom
mende elever.
Velbesøgt orienteringsmøde for
kommende elever 4. februar.

Uge 6
3.TM-dramatik efterskole
turné med eksamensprojek 
tet Anslag mod hendes liv.
Uge 7
Con Fuoco, gymnasiets kor,
på turné til Slovenien med
optræden på skoler og ra
diokoncert.

Offentlig koncert 23. februar med
Mike Andersen og Con Fuoco.

23.2.
Con Fuoco workshop med
sangeren og guitaristen
Mike Andersen. Offentlig
koncert i Morsø Teater.

Uge 12
Studierejser for 2.g:
2.ax Andalusien.
2.b og 2.y Rom.
2.tm London.
Uge 13 og 14
8. klasser i praktik på Morsø
Gymnasium.
5.5.
Festivalpryt. Her spillede
bl.a. flere bands med
MG-elever i besætningen.

9.5.
Sidste skoledag for 3.g
klasserne.

Se flere billeder på
www.morsoe-gym.dk

2.b studietur til Rom

Sidste skoledag 9. maj
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Succes og sund
fornuft
Interview med
håndboldspilleren
Henrik Toft Hansen
Af Inge Marie Høgh

Henrik er 19 år og elev i 3z på
Morsø gymnasium. Som hånd
boldspiller er Henrik netop ble
vet headhuntet for 3. gang i sit
liv. Han startede i den lokale
håndboldklub i Roslev og har
allerede som ganske ung væ
ret headhuntet til både Skive
og senest HF Mors i Nykøbing.
Men talentet, energien og
ambitionerne rækker videre:
efter sommerferien starter
Henrik i AaB.

Henrik er vokset op på landet i
en stor, sportsglad familie.
Faren er landmand, og moren
er hjemmegående. Der er i alt
5 børn, som alle er sportsakti
ve. Storebroren Réne er
kontraktspiller i Viborg. Henrik
har også været nødt til at
rykke teltpælene op for at
kunne passe både uddannelse
og træning, han bor i øjeblik
ket på Dueholmkollegiet. Det
er noget af et savn for familien
- især for de små søskende,
som nok ser lidt op til deres
storebrødre - men forældrene
bakker 100% op og glæder sig
over de gode resultater.
Henrik er klar over, at han ikke
kan spille håndbold på topplan
resten af livet. Med sine 2
meter og 98 kg er han faktisk
en af de mindre spillere - og
risikoen for at blive skadet er
der jo under alle omstændig
heder. Henrik har valgt at
kombinere håndboldspillet med
en studentereksamen, da dette
giver de fleste uddannelses
muligheder senere hen. I de
sidste 3 år har Henrik gået på
Morsø gymnasium. Da han er
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under Team Danmarkordningen, betyder det, at
fagene fordeles over 4 år.
Det sidste gymnasieår skal
Henrik så tage i Ålborg. Han
har været meget glad for sin
klasse på Morsø gymnasium,
så han har bl.a. af den grund
valgt at fortsætte i en alminde
lig gymnasieklasse.
Den praktiske side af livet i
Ålborg er allerede på plads:
Henrik har været i Ålborg for
at besøge sin nye klub, han
har styr på bolig, økonomi,
transport og uddannelse. Han
fremhæver, at Ålborg er et
godt sted at flytte hen: når
studentereksamen er i hus om
et år, står dørene åbne til et
utal af forskellige uddannelses
steder. Så succes'en er ikke
steget Henrik til hovedet, han
har sin sunde fornuft i behold
og tager de store omvæltnin
ger med ro. Henrik glæder sig
meget til at flytte, men ved
også, at han kommer til at
savne familie, venner og sin
gamle klasse. Men samtidig er
det jo også det store eventyr,
der venter i Ålborg - og Henrik
er godt forberedt!

Studierejser 2006
2.ax i Andalusien
Af Søs og Mie Wolff 2. ax

2.ax i Malaga.

Løvegården på Alhambra.

Afsted det gik til Andalusien, til
"Instalacion Juvenil" i Malaga.
- 2. ax skulle på den fedeste
studietur til dato. Storbyen,
Malaga, skal ses - dog helst i
tørvejr! De første dage stod
det ned i stænger] Men efter
et par dyre paraplykøb kunne
vi komme nogenlunde tørskoe
de omkring. Således tog vi til
katolsk messe sammen med
resten af Malagas kirkegænge
re - også de lidt mere oprør
ske af slagsen (som fandt det
passende at udtrykke deres
modstand mod katolicismen
midt under gudstjenesten underlig oplevelse!) I øvrigt
forstod vi kun dette optrin for
di vores udvekslingselev Greta
fungerede som vores helt pri
vate translatør.
I samme område lå turistbyen,
Torremolinos, Byen meget
charmerende - om end noget
turistpræget - men kom dog
ikke helt til sin fulde ret, da
det regnede endnu mere end i
Malaga!
Cordoba bød på gammel
spansk kulturhistorie guidet af
vores virkeligt kompetente hi
storielærer, Ole, som fortalte
om maurerne, jøderne og de
kristnes indflydelse på Spanien
op gennem tiderne. Den stør
ste oplevelse i Cordoba var
nok Mesquitaen, som er en
gammel moske med en kristen
kirke jordet ned i midten - no
get tyder på at det ikke kun er
i dag der er religionsstridighe
der...
Cordoba var også stedet hvor
en del af os, lod os forføre af
dampbade og duftende olier i
byens Hammam (arabisk bad).
Så gik turen til Granada, ste
det hvor klassens medlemmer
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virkelig foldede sig ud i byens
natteliv. Det absolut hotteste
sted - Granada 10 - var en
gammel biograf ned bibeholdte
balkoner og lækre sofagrup
per.
Men... studeres skulle der jo
også, og Granada havde virke
lig noget at byde på. Byen er
en storby med både slum og
shoppingkvarterer, hvilket vi
erfarede på endnu en af Jens'
by-researches.
Vil man opleve Andalusiens
historie samlet på ét sted, så
er stedet virkelig Alhambra.
Vi havde det bedste vejr til at
opleve dette, og der var virke
lig noget at se.
Her på toppen af et bjerg så vi
haven, Generalife - utrolig flot
- dog må det konstateres, at
de har valgt at placere deres
springvand nogle særdeles
upraktiske steder, hvor hvis
man er Mie og går med snuden
den forkerte vej, let kan kom
me til at gøre skoene vådere
end nødvendigt J.
På Alhambra så vi også Carlos
V's palads fra renæssancen;
Nasaride paladset, som var af
utrolig smuk muslimsk bygge
kunst og den helt gamle fæst
ning med sine store massive
mure, som var en stærk kon
trast til de ellers så fine byg
ningsværker.
Men hjem skulle vi jo - nu var
der ellers lige blevet så godt
vejr L, I 30 °C, fuldt solskin men det var virkelig en god
studietur, fantastiske oplevel
ser og skidegodt sammenhold!
Tusind tak alle ax'ere, Greta,
Ole og Jens. Det har bare væ
ret det allermest fedeJ

Studierejser 2006
2.b i Rom
Af Eva Jakobsen, 2.b

Da 2. b ankom til Rom mandag
den. 20. marts blev der taget
fat på byen med det samme.
Efter blot et kort ophold på ho
tellet til at få fjernet karavane
støvet efter rejsen begav vi os
ud på en byvandring i Roms
centrum omkring bl.a. Trevifontænen, Pantheon og den
Spanske Trappe.
Tirsdag morgen var der vist
ikke mange 2.b'ere der helt
var klar over hvor de befandt
sig da øjnene blev slået op på
hotel Marissa, Via Marsala, Ro
ma overfor hovedbanegården
Termini Station. Efterhånden
kom vi dog til os selv og gik i
lag med Roms oldtid. Dagen
bød på en tur rundt i en ver
den af gamle ruiner på Palatinerhøjen og i Forum Romanum
med historier om oldtidens
store begivenheder og skanda
ler. Naturligvis måtte også Co
losseum betragtes i denne for
bindelse.
Den følgende dag følte de
stakkels små gymnasieelever
allerede kilometerne i benene
da turen gik med metroen,
hvor der var svær kamp om
siddepladserne, ud til den
gamle havneby Ostia Antica.
Her indledtes jagten på for
skellige typer af stenbuer at
fotografere som et led i planen
for de sproglige elevers natur
faglige dag i Rom. Ud over
bue-jagten afprøvedes akustik
ken i Ostias amfiteater ved en
smuk klassisk sang, Ave Ve
rum, sunget af Anette 2.b, til
stor glæde for både os og de
andre turister. Dagens mate
matiske tema blev afsluttet
med nogle temmelig bizarre og
langt fra korrekte målinger af
dybde og strømhastighed i flo
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den Tiberen som løber gennem
Rom.
Torsdag var vi tilbage i den
historiske afdeling med fokus
på renæssancen og barokken.
Vi besøgte Peterskirken og en
kelte af os fik en ny vinkel på
byen fra kirkens enorme kup
pel. Det Sixtinske Kapel kom vi
ikke ind i da entreen var bety
deligt højere end ønskeligt og
besøget blev nedstemt. Flere
paladser blev til gengæld be
skuet og arkitektonisk analy
seret, dog tvang hagl og regn
os til at udsætte den sidste del
af programmet.
Om fredagen bevægede vi os
op i tiden til Italiens samling
og begyndelsen på fascismen.
Vi så blandt andet det pran
gende og imponerende, skønt
ikke ligefrem smukke, fascisti
ske bygningsværk Altare delle
Patria og Via dei fori Imperial),
vejen som blev bygget til fa
scistiske æresoptog, men øde
lagde en stor del af strukturen
i Roms arkitektoniske plan og
kværnede gennem flere gamle
bevarelsesværdige bygninger.
Lørdagen fulgte op på fascis
men ved et besøg af EUR,
Mussolinis planlagte verdens
udstilling som aldrig blev til
noget. Derefter gav Museo del
la Civilta Romana endnu et
indblik i oltidens Rom gennem
en kæmpe model af byen som
den så ud dengang.
2.b forlod Rom om søndagen
med hovederne fulde af nye
indtryk. Rom var en overvæl
dende blanding af fordums
storhed, historiens vingesus og
et pulserende storbyliv med alt
fra Gucci-butikker til stribevis
af tiggende og beskidte hjem
løse.

Studierejser 2006
2.tm i London
Teater og musik
i London
Af Anita Juul Konge, 2tm

Søndag d. 19 marts stod 2.tm
glad og forventningsfuld på
bussen ved Morsø gymnasium
for at køre til Billund og derfra
tage flyveturen til London.
Dette var optakten til en fanta
stisk studietur fyldt med kunst,
kulde, musik og teater. På
trods af Londons beklagelige
vejrforhold kom klassen vidt
omkring i løbet af den 5-dages
tur og nåede lige fra museer
fyldt med dinosaurer til Stomp
show og Hamlet. En stor del af
tiden var musik- og teaterhol
det delt op, så da musik bl.a.
havde mulighed for at nyde
musikken på Londons konser
vatorium, kunne drama glad
boltre sig i "Theatre Museum's"
kostumeudstilling og udforske
Shakespeares teater "The Glo
be". I løbet af ugen var der

Billeder fra lufthavnen, Theatre
Museum og undergrunden.
Billeder af Lene Skytte og Anita
Konge 2.tm.
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mange højdepunkter, men en
af de største oplevelser må
siges at være besøget på Her
Majesty's Theatre, hvor hele
holdet overværede Andrew
Lloyd Webbers store klassiker
"Phantom of the Opera", en
forestilling der både brillerer
musik- og scenografimæssigt.
Ud over det kunstneriske var
der også tid til klassisk sight
seeing i London, som selvføl
gelig krævede et besøg til Big
Ben, Hyde Park, Parliament og
en lille tur på markedet. Efter
en lille uges forløb i London,
var klassen parat til at vende
næsen hjem mod Danmark
igen. Selv om det var svært at
sige farvel til storbyen og hej
til Mors igen, var 2.tm tilbage
på skolen d. 24 marts.

Happy Birthday,
Wolfgang
Af Lene Gade &
Christian Pallesen

Da han var 6 Vz optrådte
han for den Østrigske kej
ser, - da han var 14 dirige
rede han uropførelsen af sin
første opera, - han var mu
sikalsk "super-stjerne" i he
le Europa da han var 25, da han kunne være blevet
37, var han død......
Wolfgang Amadeus Mozart
blev karakteriseret som et
geni allerede mens han le
vede, og myterne om geniet
er vokset i antal over de
forgangne 250 år.

Med dramatik, scenografi, bil
leder, lys og masser af musik
sætter Morsø Gymnasiums
skoleforestilling 2007 fokus på
myterne om geniet Mozart.
Der er tale om en sprit-ny, ori
ginal forestilling som endnu
ikke er skrevet færdig, og
stykket har endnu ingen titel.
Det er dog mecjet sandsynligt
at der vil indgå musik af bl.a.
Mozart, Jim Morrison Marilyn
Monroe og Elvis Presley (!)
Der bliver brug for mange
mennesker til tekniske/
praktiske funktioner
(scenografi, teknik, kostume,
makeup, PR m.v.) og skuespil
lere, dansere, sangere og mu
sikere.
Projektet henvender sig til
ALLE skolens elever, og du
skal først og fremmest have

Illustration: Lene Gade
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lyst til at være en del af et
stort hold der - gennem et
stort stykke arbejde - skal la
ve et brag af en forestilling. Du
skal ikke have specielle erfa
ringer eller talenter for at være
med i projektet, - dit talent vil
udvikles gennem projektet og du vil lære en masse nye,
spændende mennesker at ken
de gennem et tæt og forplig
tende samarbejde om vores
fælles forestilling.
Og husk allerede nu at fortælle
familie og venner at forestillin
gen spiller i Morsø Teater
24. og 25. januar 2007.
Vi ser frem til samarbejdet.

Studenterklasserne
3.ax og 3.b
3. ax
Baqeste række:
Ronny Kjærulff (3x), Helene Hyldig (3x),
Anders Blaabjerg Riis (3x),
Jørgen Houmøller (3x), Jens Lillelund
Hammer (3x), Mathias Haich Bek (3x),
Peter Sondergaard Schmedes (3x)
Mellemste række:
Anida Zilic (3x), Gitte Pedersen (3x),
Camilla Møller Juul Martiny (3x),
Camilla Foldager Plejdrup (3x),
Luisa Kirstine Løkkegaard (3a),
Jane Overgaard Brink Olsen (3x),
Christine Sørine Shannon (3x),
Forreste række:
Tobias André Jakobsen (3x),
Michella Krogh Kristensen (3a),
Kathrine Have Bak (3a),
Charlotte Dam (3a),
Astrid Philipsen Bak (3a), Irma Sehic (3x),
Jette Søndergaard Larsen (3a)
Fraværende:
Rasmus Bach Christensen (3x),

3.b
Baqeste række:
Thomas Hovmøller Ris, Line Skouboe,
Klaus Myren Riis, Helene Vestergaard,
Pernille Riis, Louise Boil Nielsen
Mellemste række:
Lene Støvlbæk Andersen, Heidi Irene
Troelsg. Nielsen, Camilla Grønborg
Svendsen, Tina Søndergaard Thorsen,
Kenneth Kidmose Johnsen, Anita Poulsen,
Joan Holdgaard
Forreste række:
Anne Korsgård Eriksen, Marie Glarbo Riis,
Stine Smedegård Møller,
Steven Steffensen Holm,
Rikke Kristensen
Fraværende:
Kenneth Yoon Granby Jensen,
Lars Langgaard Laursen,
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Studenterklasserne
3.tm og 3.y
3.tm
Baqeste række:
Helle Pedersen (3a), Roan Mark (3x),
Sofie Herrche Serup (3a),
Simon Toftdahl Olesen (3a),
Bitten Toft Pedersen (3x),
Christian Sinding Sondergaard (3a),
Mikkel Borg Olesen (3a),
Esben Dueholm Nørgaard (3x)
Mellemste række:
Christina Damsgaard (3a),
Stine Sloth (3a), Anna Rahbek Riis (3a),
Sofie Dahlgren (3x), Jeppe Hofni
Hansen (3x), Jeppe Kristian Due (3x),
Lea Balmer Christensen (3a)
Forreste række:
Jesper Pedersen (3a), Mette Facius (3x),
Maibritt Sunesen (3a),
Mette Svane Bech (3x),
Jacob Korsgaard Jensen (3x)
Kristoffer Vilsgaard Pedersen (3a),
Angelique Krogh Vaabengaard (3a)
Fraværende:
Signe Dalsgård Frederiksen, 3a
Tina Engelsen Pedersen, 3a

3.y
Baqeste række:
Mikael Kildahl Pedersen,
Jacob Overgaard Klausen, Christian Hjort
Knudsen, Knud Hesselager Gravesen,
Anders Christian Holm, Kristian Emil
Andreasen, Damir Vehabovic,
Gustav Mathiasen,
Peter Møller Kristensen
Mellemste række:
Kristine Nørgaard Andersen, Line Balle,
Cecilie Jacobsen, Jane Agenskov Johnsen,
Anna Cristina Tversted,
Mette Ji Riis-Vestergaard
Forreste række:
Rasmus Houmann Justesen,
Jeppe Juel Møller, Rie Schmidt Knudsen,
Ida Ostergaard, Christina Riis Kibsgaard,
Daniel Gramm Kristensen
Fraværende:
Simon Shin Spanggaard Krog
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3.Z
Baqeste række:
Niels Aalund Therkildsen,
Thomas Sondergaard Boll,
Søren Aagaard Mikkelsen, Mikkel Olesen,
Henrik Toft Hansen,
Anders Dalgård Bækkedal,
Allan Michelsen, Niels Geertsen,
Mellemste række:
Morten Peter Eskildsen, Mads Dissing,
Charlotte Sondergaard,
Lise Da Riis-Vestergaard,
Lene Storgaarde Olesen, Maria Bek,
Sidsel Majgaard Klausen,
Kristine Egebjerg Hansen,
Regitze Møller Poulsen,
Forreste række:
Søren Ravn Farsø, Magnus Christensen,
Marie Koustrup Frandsen,
Camilla Hellegaard,
Marianne Overgård Kristensen,
Sofie Hammer Jensen,
Rikke Luxhøj Jensen

Årets første studenter 19/6:
Lea Balmer Christensen 3.tm
Camilla Grønborg Svendsen, 3.b
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Nye tider på
Morsø Gymnasium
Af Kurt Sonne Thomsen
Rektor på Morsø Gymnasium

Mange beslutninger tages for
fremtiden i skolens bestyrelse,
men den demokratisk indflydelse
fra elever og lærere bliver stor.
Billedet stammer fra et møde i
april, hvor bestyrelsesformanden,
Henning Christensen, præsente
rede den nye struktur.

Det næste skoleår bliver
helt specielt. Efter først at
have været et kommunalt
og siden 1971 et amts
kommunalt gymnasium
bliver Morsø Gymnasium
- i lighed med alle andre
offentlige gymnasier i
Danmark - en statslig,
selvejende institution den
1. januar 2007. Det bety
der direkte statslig finan
siering i lighed med er
hvervsskolerne. Der har
været talt meget om de
små gymnasiers overle
velsesevne ikke mindst
set i lyset af den fusions
bølge, der har præget he
le uddannelsesområdet,
men som det ser ud nu,
er der politisk vilje til at
lade mindre udkantgym
nasier som Morsø Gym
nasium få økonomiske
rammer, der gør det mu
ligt at give et godt og fyl
digt udbud af fag og stu
dieretninger, og med en
stor tilgang af elever til
næste år kommer vi godt
ind i selvejet.
Med Henning Christensen
som formand har vi fået
en midlertidig bestyrelse,
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der skal forberede over
gangen, og skolen har af
holdt og vil også i efter
året afholde dage, hvor
elever og lærere skal væ
re med til at afgøre, i
hvilken retning skolen
skal bevæge sig. Det er
en spændende opgave, vi
står overfor.
Sammen med de andre
skoler på Limfjordsvej har
vi planer om at åbne sko
lerne for Limfjordsmes
sen. Der er ingen detaljer
endnu, men det betyder,
at årsfesten ikke afholdes
første fredag i november,
men 3. fredag i novem
ber, nærmere bestemt
den 17. november.
Det er også nu, man skal
reservere tid til at se sko
leforestillingen, som af
vikles den 24. og 25. ja
nuar.
Der kommer til at ske
meget mere. Man kan føl
ge med ved at gå ind på
skolens hjemmeside
www.morsoe-gym.dk.

Kurt Sonne Thomsen
Rektor

