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... ... * DTT~ SKOLEBLAD

Bladet du sidder aed i hånden netop nu,er et sær- 
numser »f Reekilde Amtsgymnasiums skoleblad ”ATR- 
C0NDTTTW*9Å±r conditions er uofficielt talerer for~ 
Imrara og- «Itm pA A«tagya»a«iat,og udkommer med /gr- 
jmvne mellemrum i hel» sko le året »Air Condition inde- 
holdér alt; f» artikler o® aktuelle earner til keb-^Mh 

■ »Ärik^ samt meddelslser frå'
kmtoratf rtmåd og forskellig® udvalg*
Men fsr'tt ksum-e udgiv® et skoleblad kmes der na
turligvis tid ag kræfter,og derfor opfordrer RED æV* 
alle interesserede til at blive medlem af redaktionel 
en »Dette gerea ved at wm henvender elg til et af 
redaktionen» medlemmer,»om er?
Annemari« 3 b
Marian® 3b
Je»per.2a.
Leon©» .-Jk <
Mette C 2«
Stig 2»
Mette 2«
(søre^,Gharli® 2®

MEM for åt kunne lave et godt skoleblad,gælder 
dat.naturligvis o® at få så meget materiale som mul
igt* Så- derfor t FAT Mrø ØG SKRIV TIL DIT SKOLE
BLAD, AIR, SÅ SMART SOM MULIGT,



INDHOLDSFORTEGNELSE ;
Skolens ringetider 8.3
Skolestarten m. program for farste 2 dage s.4
Skolens organer ; Skolenævnet s.6

Lærerrådat s.8
Lærarforaamlingen 8.7
Samarbejdsudvalget s.?

Elevorganisation a.Ø
Om elevaktivitet Soli
DGS 8.12
Ferier og fridage 8.15
Kontortider " 8.15
Pædagogisk værksted 8.15
Psykologisk rådgivning a. 16
Reddelersar fra boginspektor 8.1
Årsresume * 3.19
Fravær og forsømmelser 3.24
Time- og fagfordeling 1 MF 8.26
Time- og fagfordeling l.g 8.27
Fordeling i klasserne 1 HF s.28
Fordeling i klasserne l.g s.29
Planer over skolens bygninger a.31
Larsrbilleder ( vedlagt )

' ■ ■ - —• i.. —V -

FRA OG RED ONSDAG 
DEN Ü. AUG. KØRES
EFTÉOrøRMALT
SKERA.

RINGETTBKH

8.05
8.55
9.55

10.45
12.00
12.50
13.45
14.35

- 8.50
- 9.40
- 10.40
- 11.30
- 12.45
- 13.35
- 14.30
- 15.25



Program for forsto dag.

■■■ Ny» elever morter i salen kl. 11 hvor guldoma för nyn« å 
ii-__ ... ■ «ed. namskilt vil befinde .sig. Efter velkomst va< rektor

ole-vrÄdsfowttand hl»: 11,3® begiver guider æg-elever sig
til felgende lokaler«

. la.
Ib

lokale lo lp
11 Iq

lokal« 22 t
23 7

1% 

ly 
Is 
lu

12 Ir

13 --
14 ‘..-r

lokale 2o

lokale 24

Der apises i kliMsrn« til kl. 13. Guiderne or ansvarlige 
for oprydningen.
Kl. 13 ~ 16,er der rundvisning / bogudlevering

Begvdlevering vil finde stod i lok. 1,2,3 ved Johan Drost

Rundvisningen vil omfatte folgende lokaler »ed nevnte lerere t

Bibliotek K.M. og G.H.
Pæd«Værkst» J-.R. og F,S.
Sproglab, H.A. ag E.P.
Fysik. P.S. og G.F.
Kemi C.M. ag H'.b.
Kontor Jett« »
Film Eisen
Musik Torben '
Formning Soren

Rundvisningen vil finde sted efter felgende plan 
som skal overholdes!

( Gulderne vil mandag d.9/8 kl. 9 blive orienteret nok 
engang o« rundvlsnigsplanen)



11.uo - IJ.oo: Provost (jaroa agan ®adOiagte')— Or-jftBlaa ai og plar« 
lægning of ^llasIndksB og fællesspisning senene.

12,ao — 14oo : Gy®; dramatik (tillidsevelsér og Isge under ledelse 
af 2.åtsel»vør).

Hf: folkedans,

14,oo - If.aot Gym: folkedans.
Hf: dramatik (de klaeaar,dar pnakar det).

IS.00 - 17.30: indksb »f »advarer æ.v.

17.3a - 16.3c: fællesspisning« klaaeevle.

18.3o - 23.dd: hyggeaften.
Ran spö«» i »alen, suæ er innrettet med scone 

og scdboræ.Skiftende indslag af fællessang og under- 

holdning bl Ivar laået af Torben, Osv bliver Mtver»> 

the pg kaffe. Hvis vejret tilladar det, bevæger for- 

samlingen sig ned i gården Hen på aftenen og der dans

es et par folkedanse. Sidst på aftenen sælgas dar el, 

sodavand og aandvichsa.

SKOLESTARTEM

Skolestarten for de nye elever planlægges hvert år af lærere og 

sidste års nye elever» nu 2.årselever. Den omfatter dela to "vel

komstdage", som T kan læse om nedenfor, dels nogle mere studie- 

rettede arrangementer, som lober af starten senere:

et ^ursus * almen studie- og notatteknik, beregnet på at blive 
fulgt op og udbygget i de enkelte fag af faglærerne, 

et biblioteket''? -g, 

et gramæatikkurr-us.
Disse arrangementer vil der senere komme nøjere oplysninger om.



fifsidler til Swvaåts .aedleæasr ar
Vic«amt»borgmester Svend Jorgensen (formand)
Amtsrådsmedlem Arm» Mie Rahr
Aastørådsmadl«» Poul Kildsmoea
Fru Lis Beck (forældrerepræsentant)
Hr• Jorgen fTjermind (forældrerepræsentant)
I nævneta seder deltager rektor, lærerrAdsf omand og 
ælavrepræøentant, alle uden »tsmerst.

bærerrådsjt 1. bastår af a) rektor» b) de vod skolen som tjene«t«»®nd 
eilar på overenskomst ansatte lærere, c) andre lærere, 
dat har virket ved skolen mindst 2 år mad et timetal, der 
avarer til nindst es halv stilling, *

2. Bar er mødepligt.
3. Valg, Ved skoleåret* begyndelse vælger rådet formand 

{rektor kan ikke vælges), næstformand og sekretar for eet 
år.

~ ■ 4. Indkaldelse til møde hostesses af formanden. Møda kan kræ-
ves af soldt af «) rektor, b) aindst en femtedel af rådet«

,. Beålenmer, Indkaldelse sker ved opslag på lærerværelset,
5) Forelag til dagsorden kan stilles af rådets medlemmer se- 

•’ nest 3 dage før et møde.
&» Kompatsncol Rådet afgør/indstiller i flg. sager!

a) indstilling vedr. forsøgsundervisning.
b) anskaffelse af undervisningsmidler og størro inventar

genstande, inden for bevilling.
c) Indstilling om b5 uden for bevilling.
d) fordeling af stipendier og evt. præsier.
e) fastsettelse af principper for tildeling af vikartimer 

og lign.
Rådet skal h^res oa:

a> principperne for elevoptagelse.
b) spørgsmål om eventuelle forholdsregler over for elever 

ved disciplinære forseelser af grovere karakter.
c) antallet af klasser og grenhold,
d) time- og fagfordelingsplaner.
o) s ti 1lingsops lag og indstillinger om s tillingsbessttelae 

for så vidt angår fagkombination.

f) budgetfora lag.

8) Byggesager. »
h) Årsprøvernes ordning og omfang.

i) Vikartimers fordeling ved længere vacance.

j) Ekskursioner.
k) Skolelokalernes anvendelse til andet formål end skolens 

undervisning.



vasl almindeligt stemmeflertal - ved ateramelighed et forna»- 
dens stenne edslaggivende, Alle vedtagelser protokollere»> 
mindretal kan kræve ««menittBer protokolleret. . |

9. Radet kan nedsætte udvalg* kora afgiver 4®^atilling-til ri- * 
det. ;

. IG. Rådet har ikke pligt og ret .til st .udtale, sig om daa enkel- -i; 
te l»r®ra forhold. ■ . ....... ■ ..

.æter f om ara li ngen 1, bostår af a) rektor, b) saratlige lærere ved skolen«
2. Mødepligt til at deltage i forhandlinger og »fatsrani»- ;

ger har kun de lærere, der underviser i den eller de r
klasser, hvis forhold behandles. Alle bør være til ata- ; 
de ved forhandlinger, der vedrører opflytning af el»v«,

3. Indkaldalsa til «øde foretag«« s£ rektor, der cg-sä le
der møder»». Indkaldelse «kar »lalndeligvis ved opslag i 
pi lærerværelset. f

4. Afstemning: sila har aCansiaret. Vedtagelser «kar v«d i 
alnindeligt stemmeflertal.

5* Kespetenca: Forsamlingen behandler flg. spørgsmål; i
a) Elevernes forhold i relation til deres standpunkt. ;
b) Forsaalißger drøfter, hvad man kan tilråde en elev,

der ikke opflyttea i en højere klasse. j'
anarbejdaudvalgat 1. består af a) roktor (formand), h) formanden for læres- !

rådet, c) 3 Trarere valgt af lærerrådet, d) 6 •tevar, 
valgt af «loverne, i øjeblikket 2 fro HF og % fra gy»- 
nitsiet. Valgperioden er eet år, valg skal finde »ted 
snarest efter skoleårets begyndelse.

2. Indkaldelse foretages af raktor. indkaldelse skal forv 
. tages, når mindet 3 medlemmer kræver det«

3. Opgaver:
a) gensidig information og forhandling til fremme af 

samarbejdet mellem lærere og elever.
b) fremskynde sagers løsning,
c) koordinere læreres og elevers bestræbelser, 
d) træffe afgørelse vedr. fællestimer og studiekradse,
e) træffe afgørelse vedt. elevers trivsel (faciliteter, 

praktiska forhold, fritidsaktiviteter, fæileaarrange- 
menter: skoleballer, skolekomedier, sportsstævnar m.m«) ■

f) affatte skolens ordensregler. Hvis enighed ikke opnås, ' 
træffer rektor .afgørelse.

4. Udvalget kan ikke udtale sig om: fag- og timefordelings
plan, den enkelte lerers forhold og undervisning.

5. Sager vedr, den enkelte elev kan kun behandles, hvis h*»/ 
hun er indforstået hermed.

Angående mere detai 1 lerede oplysninger henvises til undervis
ningsministeriets bekendtgørnIsa nr« 587 af 23.12.1969.



Hvad betydning. ha» -elevergaM-sitlaran*** bar dsn rasl indflydEl™ 
SS» eilet » a®» bar® »n mhmi^?
Lad det ms ®H®t fast at war indflydelse på styringen af 

■ rtatø s* r«t öe» indaferw^er sig »tort set til
■ i a (SAU) (tw dør
f\4'elever ). SAUs fcampatéma ^Fatter 
j te*»-.®»®«r :VeÄr*peade felevers -trivsel” ( d«v»a.
i ?«cUitet«?s pr^tisks ferhald, fsaHesarrat^emanteri etudis“ 
1 »Det »å. aog siges at Iwrens har på skalen

»om 1*^®1 er villig« til at iaadsgå slavernes øraker øg drøfte 
, öj:Äl»tF sd sUwsm.HK er die wrd at berank« at Jø flere 
i MsWridor'åaltagay aktivt i ÉQs arbejde»Js større vægt har 
! fe^rrrrw’ kravøg imtarssaør,£løv@rganisetisoen beskæftiger sig 
I- is lafestw ■ aeger ssd ®n lang r^tk® udadvendt® aktiviteter»eg

■hes c’:vl undazstrogaa at AIR dat aldata år har wäret meget ak- 
’ tf^s. ^3 DGSs »kManer og i aktionar vi her lavet sa®-»
; sop *5rifÄ3 x^smnelseasøgeade-^i har bla« deltaget i Mivi- 
: . af Idn til EFG-lwlingena
r b.»4.ttoto ig feuyitoing» af do 2v2RUC støderens i forårett 

øskrfeig aktuelle ®a»r»aoa Spanias 
: -^d issens) cg Christiania®

aytoighed ar alwferøeælingen? 
.- elsvåf og aoa indkaldes efter behov
:. 4X£;}Ffei^..'z£feg3^^^ dvg- visae faste opgaver bis» valg af Fori^?-- 

fe i Jswrar «Baita- FOU beat Sr af 2 Hfsra og
-> VÄzstagwr £3a. interesser i SAU 

ag dan ledslaa af tO varetags® ligeledes
; af rfeUHW vs-oss- selv sin oom så er foreand For
. hel 9 *3, For oondd« sr i ajablikkat F»etta Abil trop 2 p og de

er Aratto faring 3r»T9^as 2x og Noraian Sloth ■ ■
Xist^isMiå CT ala w?n?.a®31 ingen »t negst tungt apparat at arbejd s
j^d-.'ng-.^r-’s’G» rr on grundig, diskeaian i klasserra»hver alle het 

.; i - -ab--.sige dares sgrlng ca farskeUJg? spir^æAl s?ega:
i wigtiOiSfeFsT varstagas langt de fIdste ' opgaver af elevrådet 
■ sea bsstfe rt? rspræxshtenter fra hver af de 22 klesser eg FDU

:a®øda» 02*■i- ,«©«-kun da øvWer nevnte perlener
i -har étas2«rst»Da -tit dr i elevrådøt at langt det maste -Äsrtojto 
• fÆKS-^B# ®r dat vigtigt » ät alle klasser får valgt en Ifclaaa^' 

eg atydapra kostar til møderns4 Imidlertids^tfet
1 alMWigtigst at dagsotdenan til elevrådsmøderne diskuteres i

klsssams, og ett må ware dan enkelts elevs opgave at sarg® for
at totte sker. uF- 
lang rskk® udvalg»

■-r de her nævnte, organer eksisterer der en '..
som er åbne for alls» af hvilke DGS - udvalgs 



iK - udvalg, festudualg og redaktionsudvalg er de vigtigste. Der 
■ således nok af stedar* hvor dar er mulighed for at d®ltage*.<;v 
tivt i elevrådets arbejde* Elevrådet her på akslen har se» sagt 
:t sidste år værst temmelig aktivt t dels har vi opnået forskel- 
ge ting i SAU - seoarbejdsudvslget. Som sk4. »n BkanUs» for 
le skolen* derÄÄ;tbrug88 til til. elevforsanlinger» kl@ssen«dex 
lign, og dels-her-vi «artearst os ödadtil ved stillingtagen til 
litiske, specielt uddannels^apolitiako,emner. Der ligger stadie 
k mange opgaver og f.eke oprettelse af et mødepligt
wn. For kørt at t^aa&la^äls^&dets forsål, kan men citerer sløv 
dets formålsparagrafs
rmål s ”ElevrldstB opgave er at arbejde for elevernes inters«- 
r, ved at styrka elevernes indflydelse på skol®«» Enwidere 
bajdet eleverne med lærerne gennem elevrådet og elever dsltsgex 
t. i aktiviteter uden for skolen genne® eløvrådet*

ELEVORGANISATTONENS STOUKTUR PÅ AIR

9



AT LEVE ER IKKE NOK» SOLSKIN, FRIHED OG EN LILLE

BLOMST MÅ MAN HAVE.
H.C.ANDERSEN



VÆR ORGANiSEEST - VÆR AKI LV ■ -
Elevrådet her på »Ralen har tradition for at være aktiv, båds 

nm 4 v**4ø»^H** 4 3 iloi- o*» n/årtMervH r»+* ab us»ro i ü rm af

være mange aktivs for at Få vore krav igennem - både her på sko
len og på landsplan. Dermed ikke være sagt at enhver aktivitet e 
er rigtig - an aktions udseende er afhængig af hvem den rettet 
sig^ad^ log hvor stærk og bevidst man selv er. Ren jo flere 
er om at diskutere aktiviteterne, jo vigtigere bliver disses aö- 
formning, Det Pr:derfor nødvendigt, at vi slutter 03 aawaeis far . 
forat teie diskutere -dias® ting og font-kmma-W».- 
de tore iaterB^r:-drs 1 sidste lastans vor. indf-lyda'i 
»ise på ■ 3daglige aadervisningsæituatio^ 
sluttet flere planers På l&adsø>s;^-.-
vort vedkommende;i LÄK og DGS.I lokal» råd,på de?^ 
elto arbe jdspladser cg uddanne la es steder, for 
vedkommende <1 ■ 20; på AXR .-Desværre har arbejdet i 
og 1 LÆ og X^S-, det sidste år værst gjort af
få,3ois-ha^T^ -langt det sooU.Detto har medf«»>^
nogl»--k©del±g«r:--ting. l)De mange faler undertiden; W# 
de • ®eg»takti.v®.-.»anipuler®r- sad dera »hvilket. selfelg^^ 
lig-. Ikka- ■ ger. ■ arb® jde t mere ■ ef f ektivt • 2 ^De 
sig -lidt»-; «krligt. interesserede i- det arbejde.,- 
g&r-L-“'O-r^^ de falor at det ikke-
d^a^Bett^a-r- direkte skadeligt for-arbejde t,d^«^^ 
tive .naturligvis ikke kan .arbejde udan at -have 
•tallet-bag -'»i«. - 3) Aktioawme - bliver ikk®-dl  ̂
ordentligt,fordifeler -at “de. ikke har- 
stand -på hvad der foregår".Man kan kun opfordre;^ 
skelens elever, specielt de nye olevey til at 
noget-for at-andre tingenes tiis tand, darf ert...
- DILTAGÄKTTVT I DISIæSSIO^JB^BÅDE pr M
OG ELEVFORSAMLINGSK. -^1^-
~SØRG FOR AT DKR BLIVER DISKUTERET I DIN KLASSE^^^3 
ELEVRÅDSMØDERNE OG at KLASSEN SENDER EN REPR^EN^^O 
-DELTAG AKTIVT lEOS'ARBEJDE 1 ELEVRÅD ELLER'1 ST APÄ 
DE MANGE UDVALG. _ _ 1
-KØB MEDLEMSKORT TIL LAK (FOR HFERNES VEDKOMMENDE) 4 
ELLER DGS (FOR GYMNASlEELEverNES VEDKOMMENDE) J
-DELTAG AKTIVT I DISKUSSIONEN OG KRITIKKEN AF DlSgSt? 
ORGANISATIONERS POLITIK FOR AT VIDRE UDVIKLE DEN» ""^

KORT ØG GODT
• VÆR AKTIV OG ORGANISERET

Forretningsudvalget«



AjMtr*-WfølkBing« crappsT, dør -her indøet nødv«ndigh«»U

pi i- .0t» »rtpjdore i fa<r*r*aing«« '

har gyrnha»!**!«**«»* organiseret sig 1 DGS (Hanske Gymnasieelevers S«

SXVtntø# ^'1 organisation er nødvendig for at koord:.r

»tttialtO »tøvridantbejrfer,for »t hjeln» de enkelte elevråd, før at h.H

aløsr,-car «r Jrrmnet i lu«™> i »y»temat, og nødvendig fer at reprrs

■gymBastmal-We-ram. M .«. i Las»<s«d»kk»nd» »g ministerielle udvalg.

"STRi>Ki1?Hr/M' s 'XääääälÉSl WMS*« 'højøatø H4m«tig^ø<l« På dias« mødør.

sii g årligt, deltager representanter fra æedleæa»halerne i-t

ohpørvatérsr* Få tH fastlægge» fwss*« uddannelaeepolitlak® linie, d» a

»pgavøg TO8 skel beskæftige sig med i det kommende år - arbejdsplan -

«■demaåes»'yaslgw *n beetyreleé. SMhrld-ør* nedemttee følgende udve! l

VddnhnslseecKiralget, stddisfl»ansi»rlngotidv*lgefc, organisakorisk udus 

bvli.gw««vftlgas pg redaktionsudvalget.

i{ e-pra» e nfofftsx absaoder afholde« 3 gnnge årligt »f WS. His»» meder nr 

højest» myndighed møllsm la nd sorød emo«- Her deltager også re-presonta r i 

»kølerne«--På .ep. meder»»« kontrollere medlemmerne oa BGS'o bas tyrsle s 

fort, arbejdet ordentligt 1. overens stem-.® Ise »ned de af LM fastlagte te 

linier, netto sker ved diskussion og vedtagelse siler forkaatolc® Æt 

ningen. Envldor» iastlwggys en arbejdsplan, der præciserer hvilke nt 

arbejdsopgaver DGS og de enkelte »iévråd skal tbge sig af, 

Hvem tafiir bsalutpitignme?

Alle disse vigtig® beslutninger tages af skolernes repræsentanter (Je 

rede), £>®t >sr derfor nødvendigt «t »kolons elever - fortid far fasti-tg 

af r»pr»si>(i*wt»tB»« retningslinier - er blevet orienteret og har dli> 

de beslutninger, der skal tages på LM eller rap.mederne. Dette sker v

udsendelse ai materialer fra W.S'a sokrmtarlat og ved afholdelse af <1

sinner og moder på den enkelte skole.Sart, arrangeret af den lokale

né. Detre stadie ~ diskussionen på «kolerne specielt forud for LM o;

der - er yderst vigtigt, idet eleverne ved at fastlægge repræaentante

retningslinier sørger for at diskussionen bliver ssn nuancerot og nt

jHeningsiaris’-glls ger sig gældende 



louingsforskell® gør sig gasltiende. At dør virkelig foregår en sådan diaksää 

lc<n og at gyrrtasi&elevern«-har divngvrende meninger or i de sidste Ar to» 

«t tydeligt til udtryk i DGS. Specielt på LM og rep-»oder«D«t er her vig-» 

igt at slå feet, et man ovorkovedet ikke bohaver at have »»me holdning 

il forskellige spregsmål som bestyrolsens for at v»re modi ̂ a«'bg rie-lteg» [ 

organisa tionens arbejde, _ •

CS 's arbejde ■

dover DOS's sokrætoriat» daglige arbejde - giver relevante oplysninger ti 

nkelte elever og elevråd, udsender materialar, infomationsakriveiser sg 

Jaser etc. « har DGS i det sidste år deltaget i mang® aktiviteter« I ofte: 

rot 75 deltog DGS i IJngdoemenaaktionsuga 1 samarbejde a»ed da andre udSafi- 

olseesogende (DUS * De Uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg)» I *»ca^sf 

eltog DGS 1 en meget omfattende aktion mod adgangsbegrænsning. uettv Stisy 

tilgt op senere bla. en debatdag på Københavns Universitet. I marts beaStmf 

»geds man sig meget med fjernelsen »f EFG - lærlingenes 1 Arsien. (Ehv^rv 

uglig Grunduddannelse). Bortset fr» disse større aktioner har DGS lebende, 

daendt materialer ag afholdt boringer om aktuelle uddanneIsenpolitiakø 

porgsmål. Desuden har DGS deltaget i internationalt solidariietaarheJ«é - 

.eks ved en indsamling til en skole i Vietnam, 

'GS-udva tg 

er på skolen er der en DGS - gruppe, som er et åbent udvalg. Dette udvalg 

rdner den daglige post fra 1SGS og planlægger alt DGS » arbejde — selyfølg 

tg i »omarbejde mad elevrådst og LAK gruppen - lokalt. DCS - gruppen 

in skolen arrangerer i begundelsen af skoleåret 1 time s»ed hver kina»es AV 

vor der bliver orientering og diskussion af DGS'arbejde. Vi vil opfordrer 

lie til at deltage og »tette jeres organisa ti one arbejde - også rent ake» 

lomisk ved at kobe det individuelle medlemskort - 5 kr«

DGS - gruppen på AIR 
BLIV MEDLEM AF DIN ORGANISATION
TAG AKTIV DEL I ELEVRÅDS_ OG DERMED DGS - ARBEJDET 
STÅ STARKT - VÆR ORGANISERET



I ALLE DANSKE GYMNASIEELEVER«



1976
Mandag den 18 oktober til fredag den 22 oktober 
EFTERÅRSFERIE „

Torsdag den 23 december til tiradag den k $
JULEFERIE

1977
Mandag den 2& marts s Dronnings Ingrids fødselsdag
Mandag den 4 april til tirsdag den 12 april »
PÅSKEFERIE

Mandag den 2o Juni til fredag den 5 august 3?' 
SOMMERFERIE

KONTORET:

Jette traffes dagligt 08.00 * 13.00
Ingrid træffes dagligt 09.00 - 13.00
Rektor træffes efter aftale
Inspektor Jørn Glerup træffes mandag-torsdag 10.45 - 11.30
HF-studievejlederne Ester Blum Petersen og Hanne Hastrup 
træffes normalt i 4. og 5. time (se opslag)
Boginspektor Johan Drost træffes mandag-torsdag 12.00 - 12.45 
på bogdepo te t.



. Wfcfctt i- r»»ligt oraf ang anvendes af elever efter
■:4Äääi|^ og Arne Borgkilde, som har

: iSBPæyw mm3 værkstedet. ■

" JkaÄWä», .W«. efter Borgkildea instruktion anvendes
eleverne selv. -

:f»ll 09 ‘rømgXær ved 'adatyret «kal straks meddeles Borg-

x Psykologisk rådgivning.
i " -
^-*'<äse&n«re trMr«i psykolog fra skolepsykolog lak rådgivning
* fjaft "iteon koneultatltm® nogle timet hver uge her på skolen.
M. P^kölögé» tavshedspligts journal og videre-

oplysninger til andre, hvis I ikke selv ønsker det. 
evt„.henvise til en socialrådgiver i kommunen..

««rmera aeddelels® ost træffetider m.v. fremkommer i begyndelsen 
a£ skoleåret. ■■ —:----- - . .^—

Bogdepotet orienterer.
Allerede i januar begynder dine lærer at tænke på 

hvilka- bøger-du skal have, det foregår dels fra indhø
stede erfaringer og dels hvad der er på lageret. Den 
15 aaj akal lærenes bestillingssedler være indleveret 
i bogdepotet, hvor så eventuelle nybestillinger foreta 
ges.
li uge før skolens ophør indleveres alle de bøger i 

fag, som afsluttes. Det vil sige alle udleverede bøger 
i det hele taget for 5gérne.
Bogdepotet har således styr på, hvilke bøger man, og 

hvilke man mangler allerede den dag sommerferien begyn 
ler.
Omkring midten af sommerferien begynder vi fra bogde

potet at lægge de af lærene bestilte bøger ud til de 
enkelte klasser. Og 14 dage før I kommer er det hele 
forhåbentlig klappet og klaret, så I kan få dem d. Q



3, august. oprinder og efter-vnikc^^ skal I
■Mate. jeres beger. Udleveringen-fø^^ HF-foregår 
i lokale 1-3.
/.;;.I ^ øluset ind Massevis -lek-alé lr>la; og; Ib, Åte 
sproglige, lokale 2ilx, ly,: 1K-■ lu ' s 
endelig lokale 5: lp, l«p,. Ir, ..HK . .

I - komer ind 1. lokalet/bliver. der. lukket - og 1 kan 
derefter gå rundt og" tage. sks^^ ud
for jeres klasse. — ■-

Det følgende bedes nærlæseaH
>aa har. været nødt til at indføre et systue f horn skal 

hindre tyveri af bøger, så derfor vil der-i-hver • eneste 
bog, s^.er her på skelen,, findeø i 6 cifret .nummer på 
en .af de/første sider af bogen. Dette 6 -elfr^ tal-tui-■ 
giver noget ganske bestemte

fagnumør . | kdgaveawmajr 
lOdansk titelnummsr, man 

har i dansk over 
220 forskellige title?1

Man har således check på, hvilke bog man har udleveret 
når man kender, nummer et 1qg261 =. Da fortabte spillaa^^ 
af Wi Heinesen, og det er 1. udgave.
Baxvsrkl ■ Hver elev har et stamkort, et kort hvor dex 

står, hvad man hedder og fra hvilken klasse &.an kommer.
Der- er på dette kort gjort" plads til ea. '200 forskd!!.! 

ge titler, for så mange får du udleveret i løbet af <in 
gymnasietid. 1
På dit kort er der gjort plads til, at du kan skrive 

-“V"



’Ee nr li hans c \

bai &£ -vigtigtX -ahvhr é- 
■■neäteibo^ir^'pa 311 k^rt-husker at ■
egne xniu^^
.Pu sk&^vtfU'Sües skriva og kvliere .for ca. 6o-7o for- 
solings bogex' allxzede a, 9 august’ og derned. jBedbMn-* 
Ige.h^yi

Såb tr jpr^ciek båds for dia agan skylå og 
hvis du på åen «ne- hine af kortet.anfører de hrøanis- 
tiske fag, sprog etc,, da de .erfaringssæe-
-sigt optags mængde bøger- i forhold til de ek-
sakte 'fag» dvs-» fysik, matematik etc., soa bedes shre«> 
ret på daa «nåen side.
flår et fag således ' afsluttes har du på dit stamkort 

««le de bøger, du har fået udleveret i det på^ 
fældende fag, og således er det let både for dig og for 
®ö at få .inddraget bøgar/ie»

itloidsil Som det praktiseres på andre skeler 
skal X.også her skrive jeres navn, klasse ©g udleve^'*/ 
riagsdato af den årsag» hvis du aister' en bog» aå kan 
dumuligvis finde/få den igen, og dermed vil du koæse 
til at spare penge til en evt, erstatning.

fKH3£ desuden at lægge bind oakring bøgerne, da de wå 
ile]Igholdelse også skal erstattes. 
.V.9* .,'( 9' Boglande ne «



OsC L k VKtj Ui V så Å_ *

So« vel alle andre gyitkiSLSl&r, bar A*IrK» i sis t£d . 
skabt sig en träbi tior; for ärlig skolekomedie - Ikra- 
ne varetages af en gruppe frivilligt tilmeldt« ør 

freafor alt zaen deror?» seacro- interesserede slfr» 
ver og es itdefr^kosÄ^rde isis traktør* 
Gennes 'Arene har röprrtolrGv ' bl ^r var^ 

nyrer improviseret tv g-ur,, revy og sidste-år .tav 0^— 
fattende omarbejdning af Brecht-oper^os MshagaanF* 
Omfattende fordi vi- tcatarhoidp.t- 
oprinde lige fors • r» t i i en s lags1' e«Mr« t, • ag { 

defied også det meste af partituret- dett^ .hmäsfe;: j 
sagalig fordi vi alle eaage;-
fejede en del forskeliigd effekter s tätigt- 3sos->

»enterende lysbilleder og israsik levende), -«i■
' -■.... I^>

ledea komstenteren.de »kllteb^rer, div.. ..lys* cæ ■ 
effektar o,a.

Dette- temaalig store projekt, fik - de »sn^a, .’■
ligheder taget i. betragtning - en- tilfredaBtUle^a ■ 

afslutning ved do to opførelsør, der begge v©.“ vffi- ' 
lykkedo, .............. -
De i»: ■epfM'riser-l.’eai &D win- var *mdea på., ét. haiT-t.' 
år« arbejde, der selvom dets intensitet stsg efter
hånden S01» premieren nærmede sig, fr& kegysMleine^t' 
og til stadighed yar forpligtende og 
- men e am tidig fantastisk Im’srigt og Ausplar&rsüÄs, 
Ileræed nsaraer jag salg formålet - for mit eget ved^ 
korømend® ihvertfald - snød denne artikel* mmsl.ig 
* advare*/underr st te de interesserede, der uvæ-gO.igy 
vil nav i»ellerne jer, cat at des priæmr® .f-oradsas^- 
nlng for at et projekt son et toatarstyfcks» dar

19

komstenteren.de


a- . <» Mcui ' -'a vBBer.ti.is sindr« æmafuid

- ■ »hd.-vfeh Breeht-opefea - vitterligt er af et vist for- 
■ . lykk©% w så deoideret virkelig interes

se- .-fW og lyst til at yde «n indsats,oft® af ®t så- 
dant. -^afang-, ■ at fritidsinteresser o»liga» må til
sidesattes totalt, fremfor talent - for hvad er det 

' sgwtii& præcist. ?

So*a a-agt atiger sammen med arbejdsbyrden øgså før® 
■■p^^dt«rae næsten omvendt proportionalt med den 

fe« teende arbejdstid for enhver der opfylder en 
funktlen i gruppen - agerende eller teknisk - bli
ver efterhånden mere og mere uundværlig og lader

. sl^bMerfnr kun undtagelsesvis udskifte,
■ ' t Efter det feelies valg af opgaven (”styk-
••Ka^*|tepecia3.iseer8 efter lyst den enkeltes arbejd u- 

. . irafata -således at enhver kommer til at.fungere
srs .feir aere' eller mindre uundværligt led af «n ar- 

-■■:•; hviket bstydor-at der - groft sagt
vej tilbage, når du først har indvil- 

ligt -i-'at sasaarbejd® ,
... nok lydt lovligt skræmmende, og

døt yr -såmand slot ikke meningen, for jeg' vil da 
her npfordre til og anbefale de af jer, drr har. ly st 

det- til at vor® med. De t
p&moaS ige udbytte af at doltag® er megot stort oj 
f»lølnan af at. være on del af en velfungerende gru;:-
pe-med et isål, ; der ligger uden for undervisningens
■■masaerj om alligevel. angår skolen, er ganske ■ ■ 

f redw.tili&ndo,
VEL MØDT TIL- EFTERÅRET $»’

Paul 2,.



Af l«g*ereps lidelseshistorie-
1. kap. Havregryn og kandis.
□eg stod op. Det var morgen. Det er det tit, når
Jag ®t4r op. Jeg mente at have sommerferie. Med posten 
var et bravt Meddelelser fra Amtsgymnasiet indeholdt i 
en fø^ékopieret skrivelse. Air—condition? Særnummer? 
VelktpAsthøfte? - Ahl Hvor betænksomt.
Jeg bladede rundt i mit velkomsthefte i håb om at Pinde 
forståelse for mine problemer — men nej. Ned ad trap
pen vaklede jeg for at dæmpe min uro med et halvt kilo 
havregryn og kandis.
Siden jeg naivt havde indgivet min ansøgning om opta
gelse på gymnasiet og til denne dag, havde jeg skubbet 
problemørne ved et liv som gymnasiast fra mig. Da jeg 
ingen forandringer havde mærket var jeg blevet overbe
vist om, at min skytshelgen havda ladat ansøgningen 
forsvinde. Måske var den blevet væk i rodet på et kan
tor, måske var skolen brændt, måske havde de fundet 
kompromitterende oplysninger om mit tidligere liv(jeg 
har flere gange kørt alene på cykel), eller måske var 
postbudet netop den dag kørt til stranden og havde lagt 
ansøgningen i en af disse fikse små gem-og-glem-lommer 
i badebukserne, hvorved den var blevet ganske våd og 
ulæselig.
Men nu ver min fred altså spoleret p.g.a. det skæbne
svangre brev.
2. kap. Rugbrød og salat.
En mandag i august startede skolen. Trods min vilde 
frygt mødte jeg op den første dag For ikke at gøre et 
dårligt indtryk. Flere andre havde fået samme idé. Ved 
synet af da mange grygtindgydende gymnasiaster be-, 
gyndte jeg at betvivle min moders afskedsardsDe spiser 
dig jo ikke. Det kunne hun sagtens sige. Hvad vidste 
hun egentlig om vore dages gymnasiaster? Så blev vi hen
tet ind.
Først var der nogle der holdt forskellige taler uden 
at jeg følte spor ubehag derved. Derefter skulle vi 
spise frokost med vores nye klasse. Jeg bad om menu
kortet, men blev i stedet stukket et fad demonte
ret smørrebrød i næsen. Så kunne man selv få lov til 
at samle delene. Jeg var så ubetænksom at indlægge øt 
stykke dekorativt salat imellem brød og pålæg. Det var 
fatalt. Det ellers så udmærkede pålæg skøjtede omkring 
på oversiden af salatbladet hver gang,, jeg forsøgte at 
nærme maden til mit gab, så man måtte grygte at det VÜ93 
le havne langt borte. ’



I: ÄÄdige iver for at gøre e| godt indtryk på alle
forsøgte jeg at gøre det af sned den u- 

hyrXigo mad. Ost var en hård kamp og den afskar mig fra 
at-W del i de andres interessante samtaler om de
s'®» ywpBktive herkomst og hvorfor.
0® wi til sidst skulle have bøger var maden der endnu 

at redde situationen tog jeg den under armen 
og.^<ted »t jeg ville spise den senere. Men under bog- 
udiwsringen fik jeg den anbragt et godt sted og endnu 
«W»ide 38 og 39 i latinbogen minder om første skole-

gik hjem fik jeg sandheden at vide af nogle af 
d« gymnasiaster, der går i min klasse. "Fælies-
spii&Äg^er alletiders" sagde de "Man bliver hurtigt 

awwm på den måde."
ved mig selv."Rystet sammen" - magthavernes 

kWäWfKht maskine var allerede over os - at homogent e- 
ingen pladsmangel.

. dramatik i morgen, kreativ leg og folks-
da®» Ät'dB'ds rigtige gymnasiaster "Vær åben og posi- 

du også fel® klassen som en enhed." Bin 
sk®»»!® prellede af på dam, de var allerede ført bag 
lysets måtte frygte for 2. introduktionsdag. Hvad 
vili» Äfc «røn ske. 
fortsættes måske ikke i næste nummer. ’
S gg •. 3osper 2. a *

LIKKEf 

LYKKE ER - 
LIGE FØR 
LIGE FØR DU FÅR
DEN TING, 
DU SÅ BRÆNDENDE

ØNSKEDE DIGo 
LYKKE ER IKKE 
OPFYLDELSE. 
SÅ KOMMER NYE SAVN 
OG NYE ØNSKER o....



AKGÅEKDE SKOLEKORET PÄ A.I.R. i

På AIR findes også et gyrtna asie kor undar lodolae af mnik- 

læreren Torben Vlnd-Knudsen. Üer erkarprmr an gang agent 

Ligt,, og koret er åbent for tilgang af såvel mandlige sots 

kvindelige elever. Ost or bestemt ingen fortwiaastning for 

deltagelse, at man har sunget 1 kor for,blot lysten er dar, 

( Se efter opslag på opslagstavlen l.sal angående korets 

start eller spørg efter Torben.) 

Af Aktiviteter i det forledme Är tam n»VMa Jnlokoneerten 

i Roskilde Domkirke samt Forårskoncerten med både koriske 

såvel mb solistiske indslag« öl s »o 2 kMtcertor •» fast“ 

punkter på korets Årsprogram. Desuden deltog koret i opf 

førelsen af Haydns Oratorium "Skabelsen" i tienholdsvia 

Maribo Domkirke og KalundborghalLen, Dette foregik 1 

Bsarts 7b raed deltagelse al' 6 ‘andre gyænasiokor samt orfa-j- 

ter og 1 professionelle solister. Ku meget stor oplcvoleel 

Koret har også i dot forløbne är varet på i korvosk-ends, 

fortrinsvis op til konsorterne, hvor råan forwian at synge(j) 

havde dot rart ned hinanden, soa altid t 
Ghita 2b,



Salva tuüe.rend» til HF—eks aasen og privatister' 
- til «Sud®Bt#.rek»#a«.n går til* eksamen uden 
.M-luw« fulgt uadorvlaning og i fuldt pensum.
■K'arsisier ©g gysmasiaster går til ekseaen 
1 -tybgraa»»et ptawa, idet tilstedeværelsen

- i.:iiai^ne sikrer f at det ikke opgivne stof 
«r gennemgået.
Betingelsen for at kunne gå til eksamen i , 
hbgrssi«»*“^ ar altaå, at mødepligten

■’Mai*' vssrdi ©verlioidt> d,v.s. at foraønt^elser— 
n» har heldt sig inden for visse ranasey, 

«•■«'- -
-WM4 .^gr^tår bo ved for s gane« 1 a er?

"X forsømmelserne medregnes foruden antallet 
af forsagte timer også manglende aflevering 
af Skriftlige opgave r.
Har en lærer itte modtaget .et eller flere 
a^if tlig#.. træffes der via kontoret
bh af tål# 4M114NB eleven, og Imprest os dato 
for aflevering og overholdes denne dato ikke, 

■ .iskigåf døn manglende aflevering i forssmael«
#»«•(«$ udløser ®vt. et varsel) .
fravær føres i hver time af lærerne og.eam- 
«mstmlleB «n gang os måneden - l.gang l.okt.- 
af kontoret, som laver en oversigt over ele
vernes forsømmelser i hvert enkelt fag og 
i alle fag. tilaai»en. Set er ..altså muligt 
for: ®i»vema at få oplyst det samlede antal 
af fmriWMsiMr 1 d# enkelte fag og i alle 
fag tiis-aswen.

Konsekvenser af fprsømelaar«
Retningslinierne for forsømmelssaprocaduren går ud på, 
at elavBH af rektor modtager et mundtligt varsel, når der 
er forsømt mere sod 20% i ét fag i en månad ( for 2-timørs 
fag dog 2wdrt). Reduceres forsømmelserne ikke gives 
st skriftligt varsel after samme princip som nævnt oven
for, og hvis forsømmelserne fortsætter, indberettes 
eleven til Direktoratet, som træffer beslutning om, 
hvorvidt slaven skal bortvisas eller have mulighed for 
at fortsstjÄ—eka. som selvstuderenda(privatist) 
= i fuldt<ptehf^is ■ ■'



. Vad indberetningen kan eleven selv vedlægge en r^ae- 
g&relse fax sin situation, ligesom der vedlstogss en- udtale!

• 'S«v^r faglærerne og atudievajladaren (i HF). besudøn.
’E^naenkalder rektor faglærerne til sn hyring, inden han * 
udfærdiget sin indstilling til Direktoratet. Eleven kan få 
udiaverst sn kopi af denne indstilling.

200- «r «t ret stort ental timer eg^er -nergsal^ 
tllatre^eligt til at dække influenza.’er, 
flyttedags o dipi.

■Det -er derfor vigtigt at gosne de ill
■»ädasms tilfælde og ikke bruge dem op pA 

*n»dvend±ge * forehavender, ®& saan xlid- 
kerør* at en halsbetændelse bringer een op 
over grmsøn. Forse®»®laerne taller æsslig 
lige aaeget, hvad enten det drejer eig ca

»Iler aygdoin. F®rst ved -indbarotnlstgen 
kan der evt. tage® hensyn til dokWBesterst 
sygdom(ia»geatt«st) •

®st®r og Hame



Time- og fagf-efia^^ht...i976, HF;

1.P irS 1-t
Fag; ; l®r®r: larer; lærers
Dansk Jørgen Abeahws Julie Boberg Birgit S. Olesen
Engelsk felse Fade vs . j Jtorten Ravnkjær L. Aage Büchner
Tysk . Holger Haaann Holger Hamann Ester Bi um Petersen
»ister M»C. .Kisen Gorm Hansen
Matemtlk,.,-^ Jensen Gunnar Fokdal Vera Michelsen
8“æfnntlsfag-S-Andersen Bjarne Andersen Bjarne Andersen
Biologi ^S^tha^Kby t,™- Birthe Børby ■ Hami Sklisen * 

tU»Si<k-» ■s-'«®ÄSJ- VdndHRnM»®B< : Torten Vind-K. ■ Torten Vinde. . • t *■' ' - ■
Formning Sdr^n Kail Søren teil Søren Kell
C^graH : - :Günther Schröder Johan Drost
Gymnastik- Drost M/JD BH/JD

.' sproglig ^aasitm.

. ^'. Fags -
s^;pansk Barben

-. ■ Engelsk Bise Fade
Tysk “teiger Esæara
FranskAlma Rasmussen 
Historie Hans Christian Elsen

i.b
lærer:- 
Lili Jakobsen
Aage Büchner
Ester Slum Petersen
Tommy Petersen 
Gorm Hansen

Matematik ^.».,,, Poul Vinther Andersen Karsten Baagø Andersen
Musik > .‘ j Torben Vind-Knudsen Torben Vind-Knudsen
Geografi , Johan Drost Johan Drost
Gymastik.Birthe Bandil/Han* Øvllsen Birthe Hendil/Erlk Rønnow 
Russisk Helge Land Hansen
oldtidskundskab Helge Dirke Hansen
Latin a. Helge Dirks Hansen

Gom Hansen
Tommy Petersen



Time- og fagfordeling efteråret 1976, matematisk gymnasium;

Oldtidskundskab Tommy Petersen Kaare Rübner Jørgensen •

Fag:
lt£ 11X -
lerer: lærers

Dansk Kirsten Højst Hansen Aage Büchner
Engelsk
Tysk 
Fransk

Johnny Rasmussen Lill Jakobsen
Helge Dirks Hansen Helge Dirks Hansen
Alma Rasmussen Anne Petersen

Historie Beige Land Hansen . Gorm Hansen
Matematik Jørn Glerup Jensen Karsten Pedersen
Fysik
Musik

Carl Christian Michelssn . Gunnar Fokdal 
Torben Vind-Knudsen Torben Vind-Knudsen

Kemi Carl Christian Michelsen Hans Lambert
Gymnastik Birthe Hendil/Hans Øelisen Birthe Héndii/Erik Rønnow
Russisk . Helge Land Hansen

Oldtidskundskab Kaare Rübner Jørgensen Hans Christian Eisen

Fag:
Dansk

1,0 l.u
: imrers lærer s

Julie Boberg Birgit S. Olesen
F.n jclsk
Tysk 
Fransk

Jørn Larsen Else Fade

Hanne Hastrup Anna Petersen
Historie Firm Sunesen Hans Christian Eisen
Matematik Karsten Baagø Andersen Benny Børgesen
Fysik
Musik.

Hans Lambert Poul Winther Andersen
Torben Vind-Knudsen Torben Vind-Knudsen ,

Kemi Hans Lambert Carl Christian Michelsen
Gymnastik
Russisk

Birthe Hendil/Karaten Baagø Andersen BH/HØ



Fordellag i klassar» HF

1 ,p
Jan Abildgaard 
Carsten Søg 
Dorte K.H. Christensen 
Ebbe Christensen 
Gerf Christiansen 
Susanne Crosichet 
Wayne Cenckex 
Elisabeth Djørup 
Villy Haardts 
Bente S. Jensen 
Gitte Falk Jensen 
Solveig Jeppesen 
Par Kj*xgaard 
Hanne S» Kristiansen 
Dorte Kielsen
Edith Margrethe Højme. Nielsen 
Kola Nielsen 
Ole Hildebrandt Nielsen 
Kirsten Nielsen-Skenaved 
Ole Brandt Pedersen 
XÜ Roy 
Tine Skovrind 
Anette Stemann 
Merete Sølling .
Helle Vishart 
Kama Zetterlund.

l.q 
Susanne S. Andersen 
Karin Lisse Bodi 
Bent Callesen 
Anne, Christiansen 
Hanne Genborg-Christensen 
Anne Otto Hansen 
Kurt Hansen 
Lene Lykke Ransen 
Ida Haurits 
Mette Astrup Hjorth 
Ketty Skov Jensen 
Kirsten Jensen 
Ulla Skov Jensen 
Jytte Kjeldsen 
Robert Køhier
Uffe Rene Toftager Larsen 
Annika Møller 
Birgitte Nielsen 
Niels P. Nielsen 
Tida Jette Ravn 
Per Sonne 
Evald Støvring 
Dorthe Veneziana 
Solveig Wahlgreen 
Michael Warning 
Anja Weiss

l.r
Niels Arne Andersen 
Peter Berthelsen 
Lene Bohn-Jespersea 
Ina Christensen 
Bjarne Dahl 
Finn Dalhoff 
Lis Kari Elkjær 
Sonja Gade
Ki» Flemming Hansen 
Vibeke Fogh Hansen 
Inger Jensen
Lis Brodersen Jensen 
Pia Jensen 
Solveig Jensen
Ove Haslund Jørgensen 
Johnny Kristiansen 
Ove Dybdal Larsen 
Torben Lollike 
Randi Madsen
Helle Nielsen 
Marianne Nielsen, 
Claus Bue Olsen 
Palle H. Pedersen 
Marianne H. Schack 
Jeppe L. Schmidt 
Lisbet Svane



I .a 
Hanne Andersen 
Jette Bærentsen 
Rikke Damgaard 
Henrik A.S. Dragsdahl 
Joel H. Goodstein 
Jørgen Holm Hansen 
Lona Holm Hansen 
Annemarie Hjorth 
Nanna Berit Jensen 
Gitte Høgh G. Madsen 
Ida Mortensen 
Hoile Juns Nielsen 
Dorte Reese Nssborg 
Pernille Nørbæk 
Lizsi Kjeldsen Olesen 
Marianne P.D. Paredes 
Dawn Petersen 
Janne Schulte Peteraen 
Annett Rasmussen 
Karin Høgh Rasmussen 
Karen Rømer 
Pernille Schou 
Ole Seidling 
Alice M. Sørensen 
Litbet Ølgaard 
Vibe Aarkrog

Amtorp ■
-Marie Andersen 

Mbette E. Christensen 
Kirsten H. Christensen

. Tsui R. Christensen 
j®*lene-B. Damgård 
’’^rietina Dorph-Petersen

W i Kovmand
»3 ■* Bech Jørgensen

c*-
'itt Knudskov 
ibie Larsen

Løvberg

Firsten Uielsen

™ •Tporte w. Moth
“Sj'J #eoper Møller

Høyer Pedersen 
-T^p^sfWisbet W. Poulsen

K <cu 
~v^^ßZ.4ettina M. Sivertsen 

fcW»® Skjerninge 
-SMieiuarie K. øhlenschlæger 

r'^taF Sella Tfaagesen

1.x 
sine 8.
Svenn 0.
Jørgen
Troels S'lt'.*!
Erik Hechseiiø»,“!?- twø. 
Henning Sø»^.)2>^«én 
Ulla Gøth.it\:xtx • ».a 
Willy .Aa*-r^4K mrso-, 
Michael Hvile*
Ena Hel fred. J<oaaen
Helle Søndargutid Jer,,:.-'.. 
Karsten Riisa Krijiteniar. 
Peter Flensborg'
Hanne-Rikka 'Rfe.ønøK
Iben Green f*adtea
Pia Mukhérjl
Lars Birger Ki-alcen
Lise Nøhr-, "
Liselotte Pedersen
Bjørn Rybcrg
Thomas Schiøler
Anne Birgit Sø^iard
Palle Foldager Sørensen
Peter Løvstrøæ Sørensen

i. I./ »fin vJ 3i vesre 
i asnet vsr-ner



se Berit.AaSex*®»
Mette Kit -A^Ätrae« 
Stels
Ånder« si. 
Hall »Htwto 
Anette
Fterming S1» Fissil 
Bjarne
Ja® KJ fensøo
Jørgen Ak<gä*$£ tonøen
Lene Svh<^I.3WBea> 
Rolf

Jep0ß3s^|^-,> ■
Pra Lund Støb"nsen 
Kims ä*ssr^^ ^pgenaan 
uxl s Khø^w^
Jsn jørtetønsøn
Stel® H» 'iWhPWHMHS
Ars«
Henrik ÄlMse®
Aruw
Winni« • ^k^sMw: - .
Susan«* 'Weiw»
car8t®fcWM *»«mas«en

Klaus Rosendahl Bang 
Anne-Mårie Bødker 

&■ Manne Thinggaard Carlsen 
^^esper Gram 
ton Chr. Hartvig 
«lespet* Haun 

■ffeLlpl Arne Henriksen
Lisbeth Hjorth 
Jan Aksel S. Jensen
Lim E. Jensen 

ÄS^Hichael P. Jensen
Ka-Chzistina Johnsen
Steen O. Knoblauch

"«s’" Hörten Iledegaard Laursen
Mark, K, Lucas
Max Munsberg
Charlotte B. Nielsen
Klaus Nielsen 
liene Bagge Nielsen 
Tina Klingenberg Pedersen 
Klaus KildebÆk Rasmussen 
Vivi Hjorth Sørensen 
Bjarke Thorsen ’ 
Per Villumsen 
Conni Vilstrup

l.a
Axel Beck
Lisbeth Damgård 
Peter M. Frederiksen 
Jens Østergård Hansen 
Søren Hansen 
Anne Søe Højberg 
Inger Lise A, Jakobsen 
Kirsten H. Kristensen 
Henrik Bundgaard Larsen 
Stig Køhier Larsen 
Henriette Lindberg 
Henrik Merts 
Birgit Mindega<rd 
Palle Munk 
Bent M. W, Nikolaisen 
Johan Jørgen Hissen 
Helle Lund Pedersen 
Ole Raaschou-Nteisen 
Birgitte Schneider 
Henrik Schneller 
Hannette Mo G. Skeln®se 
Peter Folmer Sørensen 
Søren Truesen
Bo Verland 
Henrik B. Verwohlt 
Ebba Westergaard














