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Der er gang i den på Morsø
Gymnasium.
Selvom vi er midt i en reform
tid, hvor mange resurser er
brugt på at få implementeret
den nye gymnasieordning, har
der været tid og energi til et
stort og meget varieret udbud
af aktiviteter ud over den nor
male undervisning, der natur
ligvis altid vil være skolens
vigtigste aktivitet, en aktivitet
der løbende arbejdes meget
med at udvikle.
Vi har således haft naturviden
skabsfestival, hvor både eks
terne aktører, skolens lærere
og elever var i aktion til glæde
for vore egne elever og de
mange inviterede folkeskole
elever. Der har været den sto
re skoleforestilling "Hamlet",
hvor alle skolens elever havde
mulighed for at deltage. Tmeleverne optrådte ude i byen
til kulturnatten, vi havde besøg
at en busfuld slovenske elever,
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der blev privat indkvarteret og
som arrangerede en meget
vellykket aften for de mange
involverede elever.
Derudover har der været de
sædvanlige aktiviteter som
fællestimer, årsfest, studierej
ser, ekskursioner og forårs
koncert.
Der er stadigvæk mulighed for
eksamenstræning, og lektieca
féen sprængte alle grænser i
år, hvor studiecenteret ikke al
tid var stort nok, og hvor det
var nødvendigt at inddrage
ekstra lærere i perioder. Det er
glædeligt, at vi har mulighed
for at støtte eleverne i deres
arbejde med det faglige stof,
og jeg synes, at det er dejligt,
at så mange udnytter denne
mulighed.
Atter et begivenhedsrigt år er
gået.
Kurt Sonne Thomsen
Rektor

Årets begivenheder
2004-2005
3.8.
Første skoledag

9.8 - 12.8
Hytteture l.g

Første skoledag 3. august

16.8 - 19.8
3BI, ekskursion til Livø

21.10
Fysik- og kemishow for bl.a.
inviterede 8. Klasser.
22.10
TM-elever deltager i
Nykøbings Kulturnat

20.8
l.g fest

24.8
Fællestime med guitaristen
Anders Kappel Øvre

27.8
Fællestime med
Niels Malmros

3.11
Operation Dagsværk
5.11
Årsfest

Uge 37
Studierejse: 2.tm (London)

Uge 47 og 48
9. klassepraktikelever
arbejder med brintbiler og
klimaændringer

6.9 - 7.9
Besøg af slovenske
Gymnasielever

22.11 - 25.11
Ekskursion til København
For 3KE, 3FY og 3SA

Anders Kappel Øvre 24. august

5.10
Fællestime for alle musikhold
med bigbandet fra Århus
Musikkonservatorium
Filminstruktøren Niels Malmros
fortæller om at lave film 27. aug.

Fysik- og kemishow i teatersalen
for gymnasie- og folkeskoleelever

20.10
Parat til start. Studievejled
ning for 3.g.
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Billeder fra skoleforestillingen
Hamlet - the rough version

Praktikant fra det rytmiske
musikkonservatorium underviser

17.1 - 19.1
Skoleforestillingen Hamlet

14.4
Forårskoncert

Uge 3 og 4
Praktikanter fra det rytmiske
musikkonservatorium i Århus
underviser musikholdene

4.5
3.g'ernes sidste skoledag

28.1
Vælgermøde i teatersalen
28.1
Fællestimekoncert med
skolens musikhold under
ledelse af praktikanter fra
det rytmiske konservatorium

5.2
Orineteringsmøde for
kommende elever

Vælgermøde 28. januar 2005.
En af Morsø Gymnasiums
tidligere elever, folketingsmedlem
Inger Støjberg, taler til salen.

Uge 11
Studierejser: 2.ax (Rom),
2.y (Rom) og 2.z (Lisabon)
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Hvad laver de nu?
Gamle elever fortæller
Steen Hylgård
Jørgensen
Alder: 23

Eksamensår: 2001
Linje/valgfag: matematiker
med biologi og engelsk på
højt niveau, geografi mellem
niveau.

Privat: Steen bor midt på
Nørrebro, hvor han deler en
lejlighed med en kammerat,
kæreste med Hedvig.
Status: Steen læser i øjeblik
ket medicin på 2 år. Efter
eksamen var han i første
omgang soldat og ude og
arbejde. Steen var nødt til
at samle points sammen for
at komme på universitet.

Trods flere meget flotte enkelt
karakterer, var gennemsnittet
ikke så højt. "Jeg var selektiv",
fortæller Steen, "gad ikke rig
tig matematik og fysik". "Det
var irriterende at tænke på
bagefter, da jeg fandt ud af, at
jeg ville læse medicin, og snit
tet så ikke var højt nok!"
De flotte karakterer stammer
bl.a. fra biologi. I 3. årsogaven
fik Steen 13, og censor fore
slog, at opgaven skulle sendes
ind til "Unge forskere", en kon
kurrence som hvert år udskri
ves af fagbladet "Ingeniøren".
Steen var i København og bo
på hotel, da konkurrencen
skulle afgøres. Han havde ikke
de store forventninger, det lød
som om, de andres opgaver
var meget bedre. Han vandt
dog konkurrencen og gik vide
re til "European Contest of
young Scientists" i Bergen. Det
var en fin oplevelse at bo på
hotel i Norge og komme rundt
og se en masse ting. Steen
klarede sig godt i konkurren
cen og sluttede i top 10.
Steen har også arbejdet et år
på Københavns Center for Mu
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skelforskning på Rigshospita
let, her fandt han ud af, at han
gerne ville læse medicin. Han
har stadig kontakt med forsk
ningscentret og skal i gang
med et projekt om blodgen
nemstrømning i muskler og
muligvis også et projekt om
testikelkræft og behandling af
dette.
Steen er meget glad for at læ
se medicin, selv om der er
mange timers læsning hver
uge. Sidste semester boede
Steen næsten i kælderen un
der Anatomisk institut - kendt
fra "Nattevagten". For Steen er
der dog ikke noget uhyggeligt i
de døde kropdele. "Når jeg
står og skærer for at finde en
bestemt nerve, bliver det me
get fagligt. Jeg glemmer næ
sten, at det er en død mand,
jeg skærer i", fortæller han.
Når der skal tjenes penge, ta
ger Steen vikarjobs på sygehu
sene. Han tager vagter på sy
gehusene. Han tager toget
rundt på hele Sjælland - eller
cykler, hvis det er i Køben
havn.

Hvad laver de nu?
Gamle elever fortæller
Signe Dahlgren
Alder: 23

Eksamensår: 2001

Linje/valgfag: matematiker
med musik og fransk på højt
niveau og geografi på mel
lemniveau.
Privat: Bor i Århus sammen
med kæresten Niels.

Status: Holdt 2 års pause
efter studentereksamen,
tjente penge og var så ude
at rejse. Først efter 1 1/2 år
var Signe klar over, at hun
ville på Arkitektskolen.

Signe er nu på andet år af sin
uddannelse og synes, at det er
utroligt spændende, selv om
det også er meget tidskræven
de.
Signe kom ind på sit eksa
menssnit, ellers skal man til en
optagelsesprøve. Når man
kommer ind på kvote 1, bliver
man jo ikke testet, men man
er alligevel nødt til at have
nogle kundskaber i forvejen,
ellers bliver det for surt.
Signe har haft glæde af sine
almene viden fra gymnasiet.
Når man skal følge med i et
fag som arkitekturhistorie, er
man nødt til at have noget hi
storisk viden. Man skal også
vide noget om samfundet,
menneskers baggrund og reli
gion, så man ville også have
haft glæde af at have sam
fundsfag. Havde jeg vidst i
længere tid i forvejen, at jeg
ville læse til arkitekt, ville jeg
først og fremmest have taget
et tegnekursus, det er en stor
fordel at have på studiet.
Signe mener, at det er en stor
fordel at have været ude og
opleve noget, inden man star
ter på studiet, de fleste starter
da også først som 21-årige.
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Man arbejder meget selvstæn
digt, får stillet en opgave med
besked om at aflevere om 3
uger, så er det op til én selv at
få gjort noget ved. I øjeblikket
er Signe tæt på en aflevering,
så hun arbejdet hver dag fra
kl. 9 om morgenen til langt ud
på natten.
Selv om det er et selvstændigt
studium, er det også meget
socialt og hyggeligt - "næsten
som gymnasiet", tilføjer Signe.
Man kommer i skole hver mor
gen, møder folk og arbejder på
store tegnesale.
Inden længe skal Signe vælge
mellem forskellige linier inden
for arkitektfaget: industriel de
signer, møbelarkitekt, land
skabsarkitekt, byplanlægger,
bygningsarkitekt. Det bliver
nok noget med bygninger,
men her der også flere vinkler
at vælge imellem: historisk,
praktisk, teoretisk....
Signe er i ulønnet praktik på
en tegnestue. Nar der skal tje
nes penge, laver hun inter
views for et markedsanalyse
firma.

Hvad laver de nu?
Gamle elever fortæller
Anders Hyldig
Alder: 23

Eksamensår: 2001
Linje/valgfaq: matematik,
samfundsfag og fysik på højt
niveau, filosofi på mellemni
veau.
Privat: bor midt i Århus sam
men med kæresten Stine
Status: Anders har arbejdet et
år i Norge og rejst i Sydamerika
og Cuba.

Annemarie Kidmose
Alder: 26

Eksamensår: 98
Linje/valgfag: sproglig med
engelsk og tysk på højt ni
veau, psykologi på mellemni
veau.

Privat: bor sammen med kæ
resten Jakob på Nordmors på
et nedlagt landbrug, hvor der
er god plads til diverse dyr, bl
a. 2 islandske heste.
Status: folkeskolelærer i
Vorupør, startede sidste
sommer.

Det er vigtigt at komme ud i
verden, man bliver mere mo
den. På mange måder er uni
versitetet en beskyttet verden.
Det er også tydeligt, at der er
mindre frafald hos folk, der har
haft et sabbatår.
Anders læser statskundskab og
bliver bachelor til sommer.
Han regner med at fortsætte
på overbygningen. Ved siden
af arbejder Anders på en pæ
dagogisk legeplads, det giver
et andet input end universi
tetsmiljøet.

Anders har haft glæde af sin
studentereksamen, man får en
meget bredere indsigt end f.
eks. på Handelsskolen - mere
almen dannelse, selv om det
måske lyder som en floskel.
Samfundsfag på højt niveau
var med til at gøre ham sikker
i sit studievalg. Socialt har
gymnasiet også været en fin
tid - en stor del af Anders'
vennekreds stammer herfra,
det er simpelthen "de 3 mest
fantastiske år i et ungdomsliv".

Arbejdede 2 år i en skolefri
tidsordning og har også været
ude at rejse. Man skal helt
klart tage et sabbatår. Man læ
rer sig selv at kende på en helt
anden måde, end når man er i
uddannelsessystemet. Anne
marie er kommet direkte ind
på gennemsnittet og mener, at
hun har haft gavn af sin stu
dentereksamen på flere må
der. Først og fremmest er det
fint at have så mange forskelli
ge fag i gymnasiet, så man har
en bred viden både kulturelt,
historisk og geografisk. Anne
marie fortæller, at hun under
viser i alle sine liniefag og der
udover også i engelsk, men

her har hun glæde af at have
haft engelsk på højt niveau i
gymnasiet. Socialt var gymna
sietiden også fin: "Vi var bare
3 b, og vi holdt sammen".
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Fysik på Skovtur
Samarbejde med
SKOV A/S, Glyngøre
Helge Markussen

På Morsø gymnasium har vi
stor glæde af at samarbejde
med egnens erhvervsliv. Det
er en god oplevelse for elever
ne, at deres viden kan bru
ges - også udenfor laboratori
et og klasseværelset. Én af de
virksomheder, som i flere år
har taget godt mod gymnasi
ets elever, er Skov i Glyngøre.
Skov laver ventilationsanlæg
og har i flere år stillet udstyr
og mandskab til rådighed for
Morsø gymnasiums elever.
Skov råder bl.a. over en vind
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tunnel, som kan bruges til at
måle vindhastigheder og vind
modstand i forbindelse med
forskellige materialer, overfla
der og former.
I februar 05 var fysik på besøg
hos Skov for at lave forsøg
med netop vindtunnelen. For
søget skulle dels fortælle os
noget om mekanikken omkring
at få et fly til at lette. I den
forbindelse lavede vi også for
søg med forskellige profiler til
fly-vinger i vindtunnelen.

Dansk på bytur
Indtryk fra studietur til Rom
Sanser og Colibri

Af Mathias Bek og
Peter Schmedes, 2ax

"..mange bække små
gør stor å..."

mange snævre, mørke gader og gyder
som føles at ende i en spids - eller aldrig at ende
og pludselig suser en lille, frustrerende og larmende ting forbi
Efter et øjebliks forvirring og vaklende skridt
kigger man op
Mirakuløst står man brat i udkanten af en stor åben plads
tykt af mennesker med mange forskellige lyde og udseende
Mennesker overalt, la piazza de Colloseo; smukt og stort
Et papegøje-forum af mennesker
en zoologisk have for mennesket
for en demograf

Dufte er overalt i Roma
Man kan næsten suge duften ud af de gamle bygninger
men de moderne romere virker lettere overfladiske
især over for Roms særpræg
bilos
blander sig med duften fra Roms restauranter
Der er en vis forelskelse, lidenskab gemt mellem hver brosten
De skjuler nemlig ikke
at her har gået glade, mætte, tilfredse mennesker
de skinner nærmest af det
Det forårsudspringende Roma er et mekka for sanser;
Højtiden nærmer sig
Paaske
folk sidder på græsset og bænke med en flaske rødvin
og suger Rom til sig med alle sanser
Det er helt comme il faut at hælde rødvin i sig
med glæde
sanserne åbner sig

Farverne i Roms gader og promenader flyder ud
i den intime atmosfære
når aftensolen kaster sin sidste varme
De varme, grumsede farver fra de gamle romers
kærlighed til byen
peger deres ansigter ud mod os i en fuld og stærk
let rødmende som om den var flov
harmonisk farve
Roma er en by af metropols størrelse
mekka for Europas uregelmæssige former og smukke farver
orkidé
kulturernes hovedstad
vi mødes
vi kaster en mønt over skulderen
og vi ses

Lidenskabens puls, byen puls; eksotisk levende, mosaik....

Billeder: 2.y
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Dansk på bytur
Studietur til Lissabon
Lissabon opdagelsesrejsernes by
Lise Da Riis-Vestergaard, 2.z.

Portugal er en gammel søfarts
nation, der fra starten af 1400tallet og frem til midt i 1500tallet var et af Europas førende
lande indenfor nye opdagelser
af søveje til bl.a. Indien og
Brasilien. Specielt dette inte
resserede mig, fordi jeg har
skrevet historieopgave om net
op Portugals opdagelser. Der
for havde jeg også en del for
ventninger til at opleve et be
stemt område i Lissabon, der
hedder Belém og betyder Bet
lehem. Området ligger ned til
Tejofloden og huser bl.a. det
enorme Jeronimus kloster og
Padräo dos Descobrimentos,
som er et stort monument
rejst til ære for Portugals store
opdagelsesrejsende. Jeg ville
gerne se og opleve nogle af de
ting, der nu vidner om Portu
gals storhedstid.
Det store monument og klo
steret står begge som symbo
ler på Portugal og Lissabons
storhedstid.
Portugiserne er
stolte af deres store opdagel

Billeder: Thorkild Skjelborg
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ser, og hele Belém-området
emmer af den gamle opdagel
sestrang. Selvfølgelig er det
hele bygget for at imponere,
men jeg synes bestemt også
at det fascinerer. Tanken om
at man har rejst ud fra Lissa
bons trygge havn, intetanende
om hvad der ventede én,
angst for at verden skulle have
sin ende derude i det fjerne,
og alligevel har man haft mo
det og resurserne til at gøre et
forsøg på at udforske verden.
For mig er Belém det flotteste
område i Lissabon. Det hele er
enormt stort og flot. Jeg fik
virkelig et indtryk af at Portu
gal har haft en storhedstid.
Selvfølgelig er det et turistom
råde, og det vil sige, at det er
lavet ekstra flot med parker,
store springvand og en meget
lang kaj langs Tejofloden. Men
så "turistet" er det dog heller
ikke. Turismen kan ikke over
skygge det indtryk, Belém gi
ver af de store historiske op
dagelser.

Vejledning og hjælp
Lektiecafé
Thorkild Skjelborg

Eksamenstræning
Anne Marie Overbeck

Studievejledning
Vibeke Smærup Sørensen

En gang om ugen, sædvanlig
vis mandag, er der efter nor
mal skoletid Lektiecafe. Det er
et tilbud om at kunne lave lek
tier, løse opgaver - med mulig
hed for at få hjælp og vejled
ning fra en lærer. Der er en
lærer til stede fra hvert af de
store fagområder
(naturvidenskabelig, humani
stisk og sproglig), så der skulle
være mulighed for præcis
hjælp.
En god måde at udnytte mulig
heden på er, at man går sam
men med et par klassekamme
rater i en fast lektielæsnings
gruppe og sammen møder op
og arbejder i Lektiecafe'en. Of
te har man et par gode venner
med problemer i samme områ
der som én selv, og så er det
en styrke at arbejde sammen
og samtidig kunne få støtte fra

en lærer, i stedet for at sidde
hjemme hver for sig og føle, at
man støder hovedet mod en
mur!
En anden glimrende ting er at
mødes med gruppen og lave
afleveringsopgaver sammen.
Det viser sig jo tit, at flere ho
veder får flere ideer end ét!
Men det er selvfølgelig vigtigt,
at sådan et samarbejde virke
lig er et rigtigt samarbejde og
ikke udarter til, at én tænker
og resten bare siger ja!
Hvis du har et fag, du føler dig
specielt usikker i, så prøv at
snakke med din lærer og få
ham/hende til at hjælpe med
at etablere en lektielæsnings
gruppe. Og jo før jo bedre!
Problemer i et fag bliver sjæl
dent mindre ved at blive ud
skudt, - så: Brug Lektiecafé!

Kurserne foregår normalt 2
lørdage i april efter en indle
dende screening. Dvs. holdene
har ikke plads til alle, der føler
sig lidt nervøse. Vi henvender
os til de elever, der har alvorli
gere problemer i kategorien
søvnbesvær, manglende kon
centration, manglende appe
tit, kvalme, gråd, besvimelse
m.m.

Kurset giver indsigt i naturlige/
normale stress- og angst reak
tionsmønstre, og vi arbejder
med redskaber/teknikker, som
kan håndtere/
afhjælpe uhensigtsmæssige
adfærd.

Vi er to studievejledere på
gymnasiet, og vi er her for at
hjælpe dig igennem de tre
gymnasieår, så dit udbytte af
undervisningen bliver bedst
muligt, og så du får tre gode
ungdomsår. Det vil sige, at vi
sørger for, at du er orienteret
om , hvilke krav der stilles til
dig, hvilke fagkombinationer
du har mulighed for at vælge,

hvordan du søger om SU og
mange andre praktiske ting.
Men vi er her også for at hjæl
pe dig, hvis du er kørt fast i
skolegangen, og du ikke aner,
hvad du skal stille op. Vi kan
sammen finde ud af, hvor pro
blemerne egentlig ligger, og
hvad der er de bedste løsnin
ger for dig.
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Studenterklasserne
3.a, 3.x og 3.y
3.a
Morten Agenskov, Halfdan Bajlum, Charlotte N.
Brandt, Julie Toft Bro, Lea Meulengracht Christensen,
Troels Frost Christensen, Rikke Maack Davidsen,
Mette From Frøslev, Pernille Sophie Hein, Nanna
Kalms Josefsen, Mette Degn Knudsen, Anne Krog,
Anette Krogh, Sofie Schultz Nielsen, Kristian Myren
Riis, Eva Brokholm Tang Sørensen.

3.x
Anders Sejerø Andersen, Anne Sofie Blaabjerg, Anne
Skytte Christensen, Majbritt Blaabjerg Frøslev, Anne
Maria Kaldal Hansen, Cilla Lyng Hyldig, Toke Jost
Jensen, Kasper Svane Kristensen, Pernille Walbum
Kristensen, Hanne Damgaard Mogensen, Christina
Uhre Pedersen, Mai Elisabeth Barly Pedersen, Trine
Høgedal Pedersen, Christina Nørager Svane, Luisa
Leth Sørensen, Paul Erik L. Sørensen,
Ellen Wernberg-Møller.

'i
3-y
Patrick Bækhøj, Rene David Cano Hald, Anette
Hansen, Bjarke Sørensen Jessen, Michael Kjeldsen,
Jakob Krog, Michael Berg Madsen, Dana Arnika
Bovbjerg Mortensen, Sidsel Riisgaard Møller, Henrik
Bak Pedersen, Lau Pedersen, Tobias Bendsen
Poulsen, Anna Ravnborg, Jeppe Oddershede
Skovsted, Karina Rygaard Timmermann, Rune Wiben.

Billeder fra 3.g'ernes sidste skoledag 4. maj
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Næste skoleår på
Morsø Gymnasium
Af Kurt Sonne Thomsen
Rektor på Morsø Gymnasium

Næste skoleår er året, hvor
gymnasiereformen træder i
kraft for de kommende l.g
klasser. Studieretningerne er
på plads, og vi glæder os nu til
at komme i gang.
Reformen får naturligvis indfly
delse på indholdet og formen
af undervisningen, men den vil
ikke påvirke den kultur, som
eleverne er en del af, når de
går på Morsø Gymnasium.
Så festerne, herunder den sto
re årsfest fredag den 4. no
vember, fredagscaféerne, eks
kursionerne, studierejserne,
fællestimerne, forårskoncer
ten, de frivillige aktiviteter,
elevernes fodboldturnering,
elevbladet KAKA, Operation
Dagsværk og lektiecaféerne
mm. er stadigvæk en del af

livet på Morsø Gymnasium
Vi prøver hele tiden at udvikle
os som en del af lokalsamfun
det. Vi vil derfor næste år give
folkeskolerne nogle naturvi
denskabelige tilbud, hvor ele
verne kan komme ind til gym
nasiet og bruge nogle af de
muligheder, vi har. Vi håber at
kunne opbygge en ny traditi
on.
Vi har også planer om at ud
bygge vores internationale ar
bejde. Der arbejdes med det i
øjeblikket, og jeg i løbet af
næste skoleår vil forskellige
initiativer blive sat i gang. Det
konkrete indhold er endnu ikke
fastlagt.

Gymnasieforeningen

Gymnasieforeningen har for
tiden 131 medlemmer og har
gennem tiden hjulpet mange
elever i gang med studierne
med rentefrie lån på 10.000
kr., der med en enkelt undta
gelse altid er blevet betalt til
bage.
I fremtiden er der også planer
om at være med til at sætte

gang i aktiviteter for skolens
nuværende elever, så gymna
sieforeningen også kommer til
at spille en aktiv rolle i skolens
aktuelle liv.
Jeg skal derfor opfordre til, at
man melder sig ind i gymna
sieforeningen. Kontingentet er
kun 125 kr.

Morsø Gymnasiums
rejselegat

Morsø Gymnasium har modta
get næsten 150.000 kr. fra
Morsingboernes Låne- og hjæl
pefond.
Det har ført til oprettelsen af
et rejselegat, som elever på
skolen kan søge med henblik
på en udenlandsrejse i som
merferien med et sprogligt el
ler andet fagligt indhold.
I år er udvalgt 2 legatmodta
gere blandt 7 meget kvalifice
rede ansøgere.

Louise Boll Nielsen fra 2b har
fået 7000 kr. til et sprogkursus
i Frankrig og Anida Zilic 7000
kr. til et sprogkursus i Tysk
land.
Modtagerne af legaterne har
samtidigt forpligtet sig til at in
formere om opholdet i MG-nyt,
så det vil senere være muligt
at se, hvordan det gik.
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Vi keder os ikke på Morsø
Gymnasium.

