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FORORD

I efteråret 1991 blev årsskriftudvalget nedsat. Det har bestået af to lærere og tre 
elever. Vores kommission var at lave et årsskrift, der skulle "afspejle skolens 
liv i skoleåret 1991/92, og pege fremad, skildre initiativer, planer og visioner". 
Desuden skulle vi sørge for at "alle grupper af brugere og ansatte kom til 
orde". Vi har bestræbt os på at leve op til disse krav, selvom vi måske ikke har 
fået bidrag fra ALLE grupper af brugere og ansatte.
En speciel tak til vores ’hoffotograf Henning Johansen, der har sørget for at 
årsskriftet også blev forsynet med gode billeder.

Redaktionen

U-Centret fra en ny vinkel
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Årsberetning fra Rektor

Nakskov Gymnasium har i det forløbne år oplevet store ændringer på mange 
områder. Der er kommet ny studieordning på hf, lærernes arbejdstid er lagt om 
og den nye bestyrelse er begyndt på sit arbejde med store og vidtrækkende 
opgaver som f.eks. den fremtidige gymnasie- og hf struktur i Storstrøms Amt. 
Mange har været skeptiske med hensyn til, hvordan alt dette ville spænde af. 
Ved en god indsats fra alle involverede er megen skepsis gjort til skamme, og 
der er opnået gevinster, som man ikke havde forestillet sig. F.eks har skolens 
demokrati forsøg fungeret videre med bestyrelsens fulde opbakning.

I den nye spændende verden, som tegner sig efter Berlin-murens fald og den 
kolde krigs afslutning, har Nakskov Gymnasium fra 1992 internationale tilbud 
for såvel sproglige som matematiske studenter. Eleverne i de internationale 
gymnasieklasser får 4 uger hvert år undervisning sammen med elever fra andre 
skoler i Europa, heraf halvdelen af tiden i udlandet. At være gæst hos en 
jævnaldrende fra et andet europæisk land i et par uger for senere at være vært 
for vedkommende under dennes besøg hos os giver enestående muligheder for 
nyttige personlige erfaringer samt sproglig og kulturel indsigt hos vor tids unge 
europæere. Det var dejligt at konstatere, at der var stor interesse blandt 
ansøgerne til gymnasiet for disse to tilbud. Det var imidlertid kun muligt at 
etablere den sproglige klasse ("Europaklassen"), da alle nye klasser i amtet skal 
være fyldt helt op til 28 elever. I skoleåret 1993/94 håber vi at få internationale 
klasser for både sproglige og matematiske studenter.

Også andre end de internationale klasser på Nakskov Gymnasium bliver 
konfronteret med det nye Europa. En del af vore elever har således også i dette 
skoleår nydt godt af vore gode kontakter med berlinske gymnasier. Desuden 
skal nævnes, at vi i november måned for første gang havde vore 3.g’ere på 
fælles ekskursion. Stort set alle vore 3.g’ere opholdt sig en uge i Strasbourg. 
De vendte hjem med mange oplevelser og nyttige erfaringer, som bliver 
afgørende for, hvorledes næste skoleårs 3.g-ekskursion skal tilrettelægges.

Det forløbne skoleår har som sædvanlig budt på mange rige oplevelser ud over 
undervisningen. Her kan f.eks nævnes årets skolekomedie, "Biedermann og 
brandstifterne", gymnasiekorets medvirken i opførelsen af Mozarts Requiem, 
og sidst, men ikke mindst, forårskoncerten.

Ud over at formidle en bred kulturel orientering forsøger Nakskov Gymnasium 
også at være med til at præge udviklingen lokalt på forskellig vis. En tid præget 
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af forandring kræver permanent nytænkning for at indfri det berettigede krav 
om tidssvarende uddannelse. Vi glæder os til fortsat at samarbejde med 
forældre, elever og lokalsamfundet om at nå dette mål.

V. Kjellberg Christensen

Bestyrelsesarbej det 
ved Nakskov Gymnasium
Med vedtagelsen af den nye gymnasielov i 1990 blev de hidtidige skoleråd med 
begrænset kompetence erstattet af bestyrelser med langt større beføjelser. 
Gymnasiets første bestyrelse efter den nye lovgivning er valgt i begyndelsen af 
dette skoleår.

Storstrøms amtsråd har fastsat vedtægter for de nye gymnasiebestyrelser. 
Amtsrådet ønsker bl.a., at bestyrelsen skal præge skolens udvikling mod øget 
åbenhed overfor det omgivende samfund samt fortsætte udviklingen af 
demokratiske beslutningsprocesser med deltagelse af alle bruger- og med
arbejdergrupper.

Gymnasiets vedtægter indeholder bl.a. regler om bestyrelsens sammensætning, 
valgregler samt ikke mindst bestyrelsens beføjelser. Bestyrelsens sammen
sætning er fastsat i gymnasieloven og fremgår af det i april 1992 udsendte "Nyt 
fra bestyrelsen". Bestyrelsen omfatter repræsentanter fra lærere, ansatte, elever, 
forældre, arbejdsmarkedets parter, amtsrådet, kommunen og skolelederne på 
Vestlolland, ialt 14 personer. Bestyrelsen holder kvartalsvise møder eller efter 
behov og i h.t. en af bestyrelsen fastsat forretningsorden.

Bestyrelsens beføjelser er ligeledes beskrevet i gymnasieloven og omfatter især 
fastlæggelse af max. elevantal i klasserne, skolens fagudbud, ferieplanlægning, 
budgetlægning og fastsættelse af ordensregler. Det er desuden bestyrelsens 
opgave at formidle et samarbejde mellem skole og hjem og medvirke ved løs
ningen af sociale opgaver i tilknytning til skolen. Alt i alt relativt afgrænsede 
områder, men som det fremgik på en konference for gymnasiebestyrelser i 
januar d.å. var der fra både rektorernes og amtets side enighed om, at 
arbejdsområdet ikke skulle opfattes så snævert. Bestyrelsen skal bruges også 
udover de fastsatte rammer til at blive orienteret om stort set alle emner ved
rørende skolen og til drøftelse af også faglige og pædagogiske emner, 
naturligvis med henblik på at bestyrelsen kan følge med i alle forhold på skolen.
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Det er dog værd at understrege hvad bestyrelsen ikke kan udtale sig om, nemlig 
skolens fag- og timefordeling samt de enkelte lærere og elevers forhold.

Bestyrelsen har hidtil beskæftiget sig med amtets forslag til ny hf-struktur, 
fagudbud, udlandsrejser og budgetlægning. Emnerne er omtalt i "Nyt fra 
bestyrelsen", men jeg vil geme omtale budgetlægning nærmere og herunder 
især, at der fra budgetåret 1993 vil blive indført en afgift for fotokopier. 
Bestyrelsen har protesteret mod denne afgift overfor amtet. Hensigten med 
afgiften for fotokopier er simpelthen at få budgettet til at hænge sammen. Dette 
skal altså ske ved brugerbetaling. Hvad bliver det næste?

Afgiften er nu under protest indregnet i skolens budgetforslag for 1993. 
Situationen er den, at skolens budgetramme - som skal overholdes - er 
nedskåret i forhold til budgettet for 1992. Selv med indregning af en fotokopiaf
gift er der tale om en reel nedskæring på 250.000 kr. Havde bestyrelsen ikke 
budgetteret med fotokopiafgiften, ville nedskæringen have været ca. 120.000 kr. 
større, og det ville nødvendigvis have påvirket de andre budgetområder, som 
bestyrelsen har mulighed for at påvirke og som ialt beløber sig til godt 1 mill, 
kr. F.eks. kunne de budgetterede udgifter til undervisningsmidler skæres 
yderligere ned, men bestyrelsen har tidligere protesteret mod, at de reducerede 
budgetrammer resulterer i færre udgifter til bl.a. dette vigtige område.

Budgettet for 1993 indebærer også, at alle frivillige aktiviteter og special
undervisning nedlægges fra 1. januar, og at man fra amtets side har opgivet at 
eleverne på de forskellige gymnasier får et ensartet serviceniveau.

Som tidligere omtalt er en af bestyrelsens opgaver at formidle samarbejde 
mellem skole og hjem. Derfor vil vi med passende mellemrum orientere om 
bestyrelsens aktiviteter som det bl.a. er gjort med "Nyt fra bestyrelsen" og 
hermed også i årsberetningen. Formålet skal også være at forsøge at få gang i 
en dialog mellem bestyrelsen, forældre og elever om emner af betydning for 
gymnasiets ve og vel som det f.eks. er gjort omkring privatarrangerede 
udlandsrejser. Og formålet er også at gøre forældre og elever interesserede i be
styrelsesarbejdet således at der til næste valg af forældrerepræsentanter møder 
betydeligt flere op end de 8 forældre, som med hiv og sving fik valgt 
repræsentanter og suppleanter i efteråret 1991.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommerferie.

P.b.v.

Jørgen Nørgaard Jørgensen
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FÆLLESUDVALGET
I fællesudvalget sidder både elever og lærere, samt en TAP’er og rektor, men 
uden stemmeret. Under de sidste to et halvt års demokratiforsøg har der været 
tradition for, at formandsposten har været besat af en elev (og af hunkøn!).

Udvalget har ingen egentlig beslutningskompetence, men afgiver endeligt 
høringssvar på vegne af både elever og lærere i en række sager, f.eks. i 
spørgsmål om fagudbud, skema, forsøg og elevfester (alle elevfester skal 
anbefales af fællesudvalget). Desuden er det fællesudvalgets opgave at nedsætte 
f.eks. temadags-, introduktions-og ekskursionsudvalg. Ofte præsenteres en sag 
først i fællesudvalget, hvorefter den sendes ud til elevrådet og pædagogisk råd, 
tilbage i fællesudvalget for til slut at ende hos rektor og bestyrelsen. Det er 
desværre en lidt langsommelig proces, men det er nødvendigt, hvis alle parter 
skal høres.

I begyndelsen af året behandlede vi et forslag til skolens fagudbud for skoleåret 
92/93. Her foranstaltede elevrådet en rundspørge blandt eleverne på skolen for 
at undersøge, hvilke fag man ønskede kunne blive oprettet. Desværre var 
spørgsmålet jo ikke aktuelt for de adspurgte elevers vedkommende, men 
undersøgelsen gav dog et fingerpeg om, at der især var interese for indførelse 
af spansk, musik (højt niveau) og drama (mellemniveau). Nu håber vi, at 
bestyrelsen vil arbejde på at få disse fag oprettet.

Desuden har vi i elevrådet diskuteret resultatet af koordineringen af skriftligt 
arbejde. Vi er langt overvejende positivt stemt, men har dog gennem fællesud
valget gjort lærerne opmærksomme på, at man i visse perioder bør mindske 
mængden af skriftligt arbejde. Det drejer sig især om perioden, hvor 2.g’eme 
skriver historieopgave, samt perioden op til 3.g’emes ” specialeuge", Vi har 
også gjort opmærksom på, at der op til karaktergivning ofte lægges et urimeligt 
stort pres på eleverne i form af mange prøver på klasseplan.
Endelig har vi drøftet principper for skemalægning, hvor elevrådet støttede 
lærerne i ønsket om indførelse af flere dobbelttimer.

I fællesudvalget har vi ydermere behandlet forslaget om oprettelse af "interna
tionale" klasser, samt et forslag om et projekt om skriftlig fremstilling i en 
kommende l.g-klasse. Begge dele blev anbefalet.

Personligt synes jeg, at det har været interessant at deltage i udvalgsarbejdet, 
fordi man på en måde kommer "om bag kulisserne" og får et bedre indblik i, 
hvad der foregår på skolen. Selvom fællesudvalget ikke har megen beslutnings
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kompetence, mener jeg alligevel, at man som elev må benytte de muligheder, 
som man har, for at øve indflydelse.

Anne-Sofie P. Hansen, 3x 
formand for fællesudvalget

ELEVRÅDSFORMANDENS 
ÅRSBERETNING
PÅ Nakskov Gymnasium og HF har vi ligesom alle andre ungdomsinstitutioner 
et elevråd. Organisationsstrukturen her på skolen er meget favorabel for 
eleverne, idet vi har indflydelse i en række udvalg. Således har vi elever i 
følgende udvalg: fællesudvalget, skolebestyrelsen, morgensamlingsudvalget, 
debat-og fællestimeudvalget, kantineudvalget og vi kan indbydes til at overvære 
møder i pædagogisk råd. I august sidste år blev jeg valgt til elevrådsformand. 
Valgt er måske så meget sagt. Der var faktisk ikke andre kandidater.

Det er ingen hemmelighed at elevrådet i år har været meget inaktivt. Det er dels 
min skyld, idet jeg ikke har været den store inspirationskilde til et bedre 
fungerende elevråd, dels at opbakningen til møderne har været ufattelig lille. 
Som regel sidder vi fire til seks mennesker til møderne.

Hvad har elevrådet så gjort for eleverne på skolen i år? Intet vil nogle nok sige, 
men det er ikke sandt. Sammen med elever i skolens bestyrelse og fællesudval
get har vi lagt grundstenene til at få udvidet fagudbudet med musik på højt 
niveau og spansk. Disse fag vil blive en del af valgfagene i løbet af de 
kommende år, hvis alt går vel.

Sidste år blev der på elevrådets opfordring nedsat et fagkartoteksudvalg 
bestående af to elever og to lærere. Ideen bag fagkartoteket er, at elever og 
lærere sætter sig ned og evaluerer de bøger, de har haft, ud fra et spørgeskema. 
Dette skema danner grundlaget for fagkartoteket, idet de kommende elever kan 
få et bedre indblik i deres valg af bøger. Udvalget har i år udformet et muligt 
skema, der vil blive afprøvet i to forsøgsklasser. Under arbejdet blev det os 
klart, at spørgeskemaet var meget mere end en anmeldelse af en bog, idet 
elever og lærere under besvarelsen ikke kun skal evaluere bogen, men også hele 
undervisningsforløbet. Samtidig fremmer besvarelsen af skemaet elevernes 
kritiske øje, da de bliver nød til at tage stilling til kvaliteten af undervisnings
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materialet, og ikke bare æde det ukritisk. I samarbejde med SAFE (Storstrøms 
Amts Fælleselevråd) kan fagkartoteket blive amtsdækkende. D.G.S. (Danske 
Gymnasieelevers Sammenslutning) har faktisk allerede nu planer om at 
fremlægge ideen for gymnasierne i hele landet. Vores skoles arbejde vil blive 
fremlagt til et DGS-bestyrelsesmøde inden sommerferien.

Da skolen har en del elevbesatte udvalg, har selve elevrådet ikke det store 
arbejdsområde. Ud over de ovennævnte projekter har elevrådet en række 
traditionelle opgaver, så som at lede valget af elever til de elvbesatte udvalg, 
at få elevkalenderen (scorebogen) ud og søge om fri den 1. maj kl. 12.00.

Jeg vil lige afrunde min lille artikel med nogle kolde facts for næste år. På 
grund af en uhæmmet besparelse, er der med budget 1993 sat en stopper for 
frivillige aktiviteter. Dvs. at frivillig idræt forsvinder, frivillig formning og 
gymnasiekoret forsvinder. Endvidere vil al specialundervisning blive indstillet, 
hvilket i mine øjne er en stor serviceforringelse, idet denne undervisning hidtil 
har givet elever med fx. staveproblemer mulighed for at befinde sig godt på 
gymnasiet, på trods af deres handicap.

Tor Markussen, 2x, elevrådsformand

MORGENSAMLINGER
Dette lyder vel bekendt for de fleste, da der i det forløbne skoleår regelmæssigt 
har været afholdt info-morgensamlinger - først hver mandag kl. 8.45, senere 
hver fredag.

Morgensamlingerne har haft til formål at oplyse elever og lærere om aktiviteter 
på Nakskov Uddannelsescenter og andre ting, der kunne have almen interesse.

For at højne den kulinariske effekt tog Jimmy Pedersen den opgave på sig at 
tilføre morgensamlingerne levende sang og musik. Disse indslag blev på skift 
arrangeret og fremført af de forskellige klasser på Nakskov Gymnasium. 
Datoerne for klassernes optræden blev fastlagt ved lodtrækning i starten af året, 
så alle fik tid til at forberede sig ordentligt.

F.eks fremførte 2z "Melankoli", et af Shu-bi-dua’s kendte numre. Sangen blev

12



Mega-Star med kor.
Bertel og kolleger underholder ved årets sidste morgensamling

ledsaget af forskellige artistiske "optrædener". 3bz holdt bryllupsdag, og 3x 
sang "Rejs jer, fordømte her på jorden", med hvilket mange sikkert fik nyt 
gåpåmod til at klare endnu en trælsom dag på NUC. Lærerne afsluttede dette 
års morgensamlinger med et storslået og uforglemmeligt show med N.E. 
Bertelsen som mega-stjeme.

Nogle klasser var så heldige ved årets start at få tildelt en hel morgensamling 
med det ene formål at underholde hele skolen. Her husker vi bl.a. 2.p.’s meget 
informative foredrag om humor.

Traditionelt har der også i år været et utroligt (langt) Lucia-show ved 3x og et 
fantastisk kyllingeshow fremført af 2.a. Endelig har enkelte morgensamlinger 
været reserveret et bestemt emne, f.eks. Operation Dagsværk.

Til slut kan vi fra morgensamligsudvalgtes side kun håbe, at morgensamlingerne 
vil blive ført videre de næste mange år - til glæde og gavn for alle på Nakskov 
Gymnasium.

På morgensamlingsudvalgets vegne

Jakob Ingeberg, 2x - Allan Jensen
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FÆLLESTIMER

24. oktober 1991 Bolivianske billeder
Jacob Holdt, lysbilledforedrag/show

30. oktober Tolkeforedrag for 3.g ved Merete Arup (optakt 
til Strasbourgekskursion)

27. november Sporet teaterstykke ved Sceneensemblet DR. 
DANTE

17. marts 1992 Hjemmeværnet, en præsentation af organisation 
og opgaver

21. april Koncert med Storstrøms Kammermusikensemble

BOLIVIANSKE BILLEDER
Fællestime med Jacob Holdt

Jacob Holdt er en meget aktiv mand. Ikke nok med at han stadig turnerer på de 
amerikanske universiteter med sit show "Amerikanske billeder", han har også 
fundet tid til at tage til Bolivia i tre uger og fotografere til sit nye show: 
"Bolivianske billeder".
Den 24. oktober 1991 tog Jacob Holdt sit show til Nakskov Gymnasium.

Det var et flot show. Og langt. To lektioner med lysbilleder, underlægnings
musik og opbyggelig og lærerig information om landet, der er lige så stort som 
England og Frankrig til sammen og med en befolkning så stor som Danmarks.

Bolivia er et forholdsvis nyt demokrati. Efter en lang årrække med skiftende 
diktatorer og gentagne statskup, har Bolivia for nylig fået demokrati (selvom 
militæret stadig lurer i kulissen)

De bolivianske indianere - som udgfør 95 % af befolkningen - lever under lidet 
misundelsesværdige vilkår. De er fattige, jorden er udpint (hvis de da har noget 
jord), minerne er faldefærdige, og kan ikke give penge nok til at leve for. I 
sandhed en tilværelse man ikke fristes til at overtage.

14



Budskabet i "Bolivianske billeder", var således klart nok. Indianerne i Boloivia 
skal hjælpes, og det er OS der skal hjælpe dem. Det kan ske på mange måder: 
Jacob Holdt mente, at det skulle ske via CARE, en hjælpeorganisation, der 
også hjælper i Bolivia. Grunden til at det netop skulle være CARE, der skulle 
formidle hjælpen var, at hjælpen i det tilfælde blev givet rigtigt. Det var lokale 
folk, der hjalp bønderne, istedet for udstationeret arbejdskraft fra f.eks. 
Danmark. Jacob Holdt var i det hele taget meget imponeret af CARE, der med 
små midler udrettede en masse i bjergene. Selve showet var flot. Der er ingen 
tvivl om, at det var en professioenl vi her så i arbejde. Billederne var utroligt 
flotte, hvad der da også affødte en enkelt kommentar fra Henning Johansen, der 
ånbentbart mente, at det var utroligt, at sådanne billeder kunne tages med 
telelinse. Billederne overlappede hinanden, og blev ledsaget af Jacob Holdts 
præindspillede kommentarer og underlægningsmusik. Et helt igennem flot og 
gennemført show, selvom der måske var enkelte sekvenser, der var lige lovligt 
lange.

Desværre for de interesserede sluttede vi netop på det tidspunkt, hvor vi måske 
kunne have fået en debat igang. Steen Eiberg mente, at det måske var lige groft 
nok at legalisere hårde stoffer for at de bolivianske bønder kunne få lov til at 
producere coca. Jacob Holdt svarede, at det for ham var den eneste vej til at få 
standset kriminaliteten omkring narkotika, og samtidig kunne så de bolivianske 
bønder tjene penge på coca’en. Her måtte diskussionen desværre stoppe, da vi 
skulle fortsætte med den almindelige undervisning. Selv om denne diskussion 
kunne være blevet mindst lige så interessant som selve showet.

Thorbjørn Jensen, 2p
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EKSKURSIONER
I SKOLEÅRET 1991/92

30. september 3g biologi
Til amtets miljøskib og undersøgelse 
i Næstved (SH)

23. spetember 3g biologi
Til frugtavler på Lolland-Falster (SH)

1. oktober 3a, 3x og 3g mellemniveau formning 
København (AM og BC)

25. oktober 3g Samfundsfag, 3bz dansk, 
2pq Samfundsfag
København (JJ, AM og NM)

3.-8. november Alle 3g’ere
Strasbourg (ML,KG,VN,AJ,TH,HJ,JJ,MJ, 

SH,TG og OS)

20. november 2p, billedkunst
Galleri Syd (Korselitze)
Galleri Catalpa (Nyk. F.)
BC

29. november 2a dansk
hf Fysik
3y dansk
København (AJ, SN, BD)

7.januar Erhvervsøkonomi
Besøg på Steff- Houlberg (MW)

27. februar lp og ly
historie og dansk
København (LS og VG)
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3. marts 2pq idræt og idræt mellemniveau 
+ tyske gæster
København (LS og ML)

10. marts Iq og Ir
historie og dansk (LS og VG)

20. marts Erhvervsøkonomi
Besøg på Holeby Diesel (MW)
København (SE, BD)

20. marts 3g 
Fysik 
Risø (TH)

22.-24. marts 3axz
geografi
Søndeijy Iland (NJ)

10. - 16. april Idræt mellemniveau 
Berlin (ML og KG)

11. maj 2y og 2z
geografi og fysik
Masnedø, Lolland og Møn (HJ, MV)

14. - 20. maj 2a
Berlin (KG og VN)
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FORÅRSUDSTILLINGEN 92
Død, ødelæggelse, erotik, fremmede kulturer og forår er nogle af temaerne til 
dette års forårsudstilling. Igen i år kunne forældre, søskende og andre 
interesserede sunde sig efter den udmærkede forårskoncert ved at tjekke hvad 
eleverne dette år havde fået ud af billedkunstundervisningen.
Men måske var det ikke så beroligende at gå på udstilling. Mange af eleverne 
havde taget emnerne meget bogstaveligt. Frygtindgydende masker, intime 
omfavnelser, træer i opløsning og nøgne damer var bare nogle af motiverne. 
Forårsmotiveme var måske mere rolige: blomster i massevis, regnbuer og blå 
himmel.

Eleverne var meget interesserede i undervisningen, og havde lagt meget arbejde 
i at få deres ting færdige til tiden så de kunne nå at komme med på ud- 
stilllingen. Andre følte det måske mere som en pligt og noget der skulle 
overstås. Alt i alt var det en meget spændende og engagerende udstilling, der 
sikkert flyttede grænser både for eleverne, men også for de der så udstillingen.

Regitze Lejbølle, 3a

FRIVILLIGE AKTIVITETER
Der er i den danske gymnasieskole en tradition for frivillig undervisning i 
musik, idræt og billedkunst. Fra næste skoleår trues disse frivillige aktiviteter 
af sparekrav fra Storstrøms Amt. Det er endnu usikkert i hvort stort omfang der 
bliver mulighed for at gennemføre disse aktiviteter.

FRIFORMNING PÅ
NAKSKOV GYMNASIUM
Her på Naksov Gymnasium har eleverne de foregående år været så priviligere
de, at vi har kunnet deltage i friformning. Det vil sige, at vi udover den 
normale undervisning i billedkunst har haft den mulighed yderligere at kunne 
deltage i frivillig undervisning i dette fag.
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Friformning er åben for alle skolens elever og fungerer på den måde, at 
eleverne selv bestemmer, hvad de vil lave og beskæftige sig med. Læreren 
fungerer her mere som en rådgiver og vejleder, hvis eleverne har brug for det, 
end som en egentlig lærer. Man har fri mulighed for at arbejde med præcis det, 
som man selv har lyst til. Det er elevernes egne interesser og ønsker for 
udfoldelse, der er den overordnede faktor. Man kan beskæftige sig med ting så 
som tegning, maleri, foto, batik, grafik, modellering og meget meget mere. Her 
har man mulighed for enten at beskæftige sig med områder fra den almindelige 
undervisning, eller man kan vælge at kaste sig ud i nogle helt nye og spændende 
ting, som er for omfattende og tidskrævende til at kunne rummes i den daglige 
undervisning. Den frivillige undervisning ligger idenfor den almindelige skoletid 
i to sammenhængende lektioner én gang om ugen. Her kan eleverne efter en 
lang skoledag med udenlandske verber og matematiske formler komme ned og 
koble fra. Det er både elever med og uden kunstneriske talenter, der kommer 
for at slappe af og lave noget andet end det sædvanlige. Måske opdager nogle 
endda hos sig selv skjulte tsalenter, som de ikke vidste at de var i besiddelse af. 
Eleverne sidder sammen og hygger sig og snakker, mens de arbejder med deres 
ting. Man har fuldstændig frie hænder, dog inden for rimelighedens grænser, 
og der er ingen lærer, der stiller krav til en.

Friformning er virkelig en god måde at slappe af på og udfolde sig kreativt. Det 
er vigtigt for eleverne, at de også får lov til at udtrykke sig gennem farver, 
former osv., og at de har mulighed for at lade sig inspirere og få viden ud over 
den, de modtager i deres almindelige undervisning. De skal have lov til at 
udvide deres sanser. Bl.a. derfor er det med stor beklagelse, at vi må se 
friformning strøget fra næste års budget.

Staten skærer ned flere og flere steder. Også i friformning har man kunnet 
mærke, at materialerne er blevet færre og færre, og dermed også mulighederne. 
Det har dog hidtil kunnet køre på selv meget små ressourcer. Desværre må vi 
dog fra næste skoleår sige farvel til vore friformningstimer, hvilket er en skam, 
da det er samlingspunkt for de mange unge mennesker, der ønsker at bruge og 
udvide deres sanser og lære at udtrykke sig på nye spændende måder. Netop det 
at lære at bruge sine sanser og udtrykke sig på nye måder, er en god og 
brugbar ting ikke mindst på en gymnasie- eller HF-uddannelse. Derfor er det 
som sagt med stor beklagelse, at vi siger farvel til friformning, men vi håber 
stadig, at en udvej kan findes, således at vi kan beholde det. Ikke mindst for de 
mange nye gymnasieelever og HF’ere er det en beklagelse, hvis friformning 
ikke længere skal eksistere.

Pia Frahm, 2.p
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FRIVILLIG IDRÆT
OG SPORTSSTÆVNER
Frivillig idræt, eller frisport, er som navnet siger nogle timer, hvor man kan 
dyrke idræt, når man har FRI. Det er desuden FRIvilligt, hvad man vil 
beskæftige sig med, under hensyntagen til de aktiviteter, der kan foregå 
samtidigt. Nogle gange har eleverne måtte "slås" om pladsen, andre gange har 
nogle få elever haft tre sale mm. at boltre sig i. I år har der især været interesse 
for volleyball, styrketræning, hockey og badminton.

På Nakskov Gymnasium deltager vi traditionelt i to landsdækkende turneringer, 
atletik og volleyball. Med hensyn til volleyball, var det kun 2.gang inden for 
de sidste mange år at vi stillede med et drengehold, mens pigerne har været 
med de sidste 15 år.

En rapport fra nogle 
ivrige deltagere i frisport:

Nakskov Gymnasium ER andet end lektier og prøver, f.eks. FRISPORT- 
timeme.

I starten af året var der atletikstævne i Herlufsholm. Her vandt alle NG-hold. 
Pigerne og ældste drengehold røg direkte til landsstævne i Randers. Yngste 
drengehold måtte desværre nøjes med titlen "amtsmestre", da de ikke kunne gå 
videre (- men havde de kunnet klare sig?).

I Randers gik det strålende. Begge hold blev blandt de 6 bedste (nr. 6 ud af 
12), trods hyggeligt samvær om aftenen. Det var et udmærket stævne med 
masser af regn, men sjovt var det.

En anden disciplin, hvor Nakskov Gymnasium forstod at markere sig var 
volleyball. Efter vinterferien var vi til stævne i Vordingborg, hvor vi spillede 
mod amtets andre gymnasier. Det blev til 2 andenpladser (1. og 2. g/1 hf piger) 
og en førsteplads til 2.g/l.hf-drengene. 3.g’eme havde været til turnering i 
december, men her nævnes ingen placering!

Som afslutning på et godt FRISPORT-år, blev der afholdt et volleystævne for 
gymnaset og HF. l.g’eme markerede sig udmærket, faktisk suverænt, idet de 
vandt blandet hold og rent pigehold. Vinderne af rent drengehold blev 2.HF.
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Stævnet havde det største fremmøde af elever, gid der havde været lige så 
mange hele året. Husk det næst år!

Vi ses til FRISPORT 92/93 - om bevillingerne vil!

Jane, Birgitte, Sisse og Laila, Ix.

Skolekoret til forårskoncerten

MUSIK PÅ
NAKSKOV GYMNASIUM
Een af de ting det er ret svært at leve foruden er MUSIK. Ligegyldigt om man 
er til heavy-rock, pop, jazz, rock eller klassisk, er det umuligt at undgå at 
komme i berøring med musik. Gudskelov er det da også sådan at man fra l.g 
får mulighed for at udfolde sine talenter i musikalsk retning.

Det første år er musik obligatorik for l.g’ere. Og det er hyggeligt. Man stifter 
bekendtskab med klassisk musik, man synger, man spiller, - og som det 
allerførste - man lærer at danse Les Lanciers, en vigtig grundpille for almen 
dannelse. Hvad ville eleven f.eks. gøre hvis vedkommende blev inviteret til 
dans på Amalienborg, og han/hun så ikke kunne danse lancier ?
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Skolekomedien Tor, Helene, Amdi og Thorbjørn

Årests undervisning slutter med at hele klassen stiller op til forårskoncerten for 
at vise, hvad de kan. Hele skolen bliver inviteret til denne festlige begivenhed, 
og om aftenen er det de lykkelige forældre, der får lejlighed til at opleve 
sønnen/datterens scene-debut! (- og så er der fest bagefter!!!)

Men musikundervisningen på Nakskov Gymnasium er også andet og mere end 
tre ugentlige musiktimer. Har man lyst (og stemme) er det muligt at synge i 
koret, hvad der kan give nogle store oplevelser med på vejen. I år indøvede 
koret således Mozarts udødelige mesterværk Requiem, og sang - sammen med 
fem andre gymnasiekor fra Storstrøms Amt - dette for udsolgte huse i Næstved 
og Maribo Domkirke. En begivenhed der forøvrigt blev optaget på bånd, så den 
ikke går i glemmebogen lige med det samme.

Er man tilstrækkeligt musikinteresseret og -begavet, er det også muligt at låne 
skolens øverum en gang om ugen, så man kan spille rock. I løbet af tre sådanne 
år er det lige før man spiller bedre end Flying Floor! (Hvis man altså øver 
tilstrækkeligt.)

Alt i alt er der glimrende mulighed for at udfolde sine musikalske talenter her 
på skolen. Det er bare med at komme i gang!

Thorbjørn Jensen, 2.p.
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SKOLEKOMEDIE 1992
Stykke: Biedermann og brandstifterne af Max Frisch
Instruktører: Allan Jensen og Niels-Bo Jørgensen

Skolekomedien i år var lidt af et eksperiment, idet stykket ikke var en komedie 
i den forstand. Umiddelbart da vi (de elever der havde valgt at være med) 
havde læst stykket, virkede det meget kedeligt og tørt, men da vi ikke havde 
noget alternativ og da tiden var knap, gik vi i gang med arbejdet. Ved to og en 
halv måneds intensivt arbejde fik vi lavet scenografi og lært rollerne udenad til 
stykket, Biedermann og brandstifterne af den schweiziske forfatter Max Frisch. 
Proportionalt med den tid vi brugte på stykket, steg vores begejstring for det. 
Det er simpelthen alletiders stykke.

Efter en totalt mislykket generalprøve, hvor stykket blev forkortet med 20 %, 
fordi vi havde glemt mange af vores replikker af bare nervøsitet, var der 
virkelig nerver på til premieren. Over al forventning gik forestillingen, uden 
fatale bummerter, og publikum kunne gå hjem med et Max Frisch stykke 
hængende i hukommelsen. Efter de to traditionelle forestillinger, var det et 
faktum at skolekomedien for første gang gav et overskud. Det var ikke fordi vi 
tog urimeligt høje priser for indgangsbilletteme, men fordi scenografien var 
meget billig i materialer.

Tor Markussen, 2x

Skolekomedien Helene og Amdi
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SKOLEBLAD
Skolebladet har i år været noget af en succes idet vi i starten af skoleåret var 
omkring 25 medlemmer i redaktionen. Vi kaldte bladet for Salsa (en musikgen
re) det første halvår, men omkring juletid skete der nogle ændringer. Nogle af 
sidsteårseleveme trak sig tilbage for at hellige sig deres eksaminer, og derefter 
hed skolebladet NUCer. Alt i alt udkom der seks numre af skolebladet, der blev 
solgt i kantinen til den symbolske pris af 1,00 kr. Grunden til det latterligt lille 
prisniveau skyldes at skolebladet får støtte fra skolen, hvilket i praksis vil sige 
at vi får bladet trykt gratis.

I løbet af året fik vi etableret et samarbejde med skolebladet på Maribo 
Gymnasium, og vi udvekslede artikler og erfaringer. Dette samarbejde er godt 
for kommunikationen mellem skolerne, og jeg håber det vil fortsætte til næste 
år.

På redaktionens vegne

Tor Markussen, ansv.h.

P.S. Den opmærksomme læser vil genfinde nogle artikler fra skolebladet i 
nærværende skrift.

skolebladet

NUCer

LÆS OM : Månedens elev -Stjernetegn- Popcorner- 
Det sorte univers -Gymnasiecamp -Symposium- Klage - 
Benni -Tegneserier- “Ugens” DØD -Håndboldkamp - 
Roskilde-Muren

Nr. 1 år 1992 - pris 1kr. NR 3 - 1991 - kr. 1,00
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SKRIVEVÆRKSTED
På Nakskov Gymnasium har der i to år eksisteret et meget velfungerende 
skriveværksted. Det er åbent for ALLE gymnasie- og HF-elever, der frit kan 
komme efter lyst og behov og få vejledning og hjælp i forbindelse med 
skriftlige opgaver, øvelser, rapporter etc. I værkstedet er der lærere, som 
hjælper eleverne med de spørgsmål, de selv stiller, samt en del datamaskiner, 
der kan benyttes under skrivearbejdet.

Værkstedet skal betragtes som et ekstra tilbud til elever, der gennem IN
DIVIDUEL VEJLEDNING og /eller I GRUPPER får mulighed for at blive 
dygtigere til at fremstille stoffet og UDTRYKKE SIG SKRIFTLIGT PÅ 
MODERSMÅLET.

Jeg vil gerne fremhæve og understrege, at værkstedet ikke retter sig mod een 
bestemt gruppe af elever. Desværre er værkstedet blevet besøgt af meget få HF- 
elever, hvorimod rigtig mange gymnsasieelever og især 2.g’ere og 3.g’ere har 
været aktive brugere af skriveværkstedet. HF-eleverne er ligesom gym
nasieeleverne meget velkomne!

Det er også vigtigt at slå fast, at det IKKE ER SNYD at komme i skriveværk
stedet! Lærerens rolle i skriveværkstedet er af igangsættende karakter. Læreren 
går ind i skrivearbejdet med henblik på at hjælpe eleverne med at HØJNE DET 
SKRIFTLIGE NIVEAU - uanset hvilket niveau man befinder sig på. Da 
lærervejledningen er baseret på princippet "hjælp til selvhjælp" er der således 
ikke tale om, at værkstedet er beregnet for særligt uselvstændige, endsige 
fagligt svage elever - tværtimod er der med skriveværkstedet skabt rum for de 
målrettede og aktive elever, der gerne vil være dygtigere! Det muliggøres ved 
brug af skriveværkstedet, dels fordi der findes EDB-maskiner til brug for 
eleverne., dels fordi lærerne i værkstedet på grund af det lille elevantal kan 
anvende en mere funktionel pædagogik end den, der er mulig i klasselokalet, 
hvor der altid er mange elever.

Skriveværkstedet ligger i lokale 2.42. Det er åbent tirsdag og torsdag i 7. og 
8. lektion. Vel mødt!

Venlig hilsen
Alice Martinsen - på vegne af skriveværkstedet
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VÆRKSTEDER
I STØBESKEEN
Med inspiration fra skriveværkstedet er der for skoleåret 1992/93 blevet ansøgt 
om forsøg med "varmestue" i de naturvidenskabelige fag og i de humanistiske 
fag, "Varmestue" forstået på den måde at der etableres en eller anden form for 
" lektiehj ælpsværksted".

Desuden er et forsøg i fysik, med "fælles fysikundervisning" for alle l.g’ere 
blevet anbefalet af pædagogisk råd. Fysikundervisningen vil skiftevis bestå af 
fælles forelæsninger og almindelig klasseundervisning, og det er meningen at 
alle tre klasser skal have fælles pensum.

Redaktionen

TEKNIKFAG
Et nyt kreativt fag på Nakskov Gymnasium

Jeg kan bedst forklare, hvad teknikfag "går ud på" ved at give et par eksempler 
på emner, der kan tages op i undervisningen; hvert emne vil tage et halvt 
skoleår og vælges i samråd med eleverne.

1. FISK OG SPILDEVANDSRENSNING. Projektets idemæssige baggrund er 
at producere fisk og at håndtere de miljømæssige problemer (spild af organisk 
stof og næringssalte) gennemen sekundær produktion af biomasse. Vi kan f.eks. 
lade nogle planter leve af fiskenes spildevand. Når vandet har passeret 
planterne, kan vi lede det rensede vand tilbage til fiskene. Projektet skal 
gennemføres i "virkeligheden" og kridt på tavlen er derfor ikke nok. Sidelø
bende med at projektet gennemføres, skrives der på en rapport, som skal 
anvendes til eksamen.

2. ALARMER. Tyverialarm, brandarlarm, alarm for oversvømmelse, 
tyverikring af hus etc.. Vi vil igen skrive rapport over projektet, der selv
følgelig vil være gennemsyret af praktik. Undervisningen vil være tilrettelagt 
under hensyntagen til elevernes forkundskaber; sproglige og hf studerende uden 
fysik-kemi er derfor også velkomne.

OMFAG: fire ugentlige timer; der opgives 80 sider til eksamen, som er 
mundtlig.
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FREMTID: Faget kommer sandsynligvis som obligatorisk fag i folkeskolen.

Yderligere oplysninger fås hos

Per Jepsen (lokale 2-37)

SÅ BLEV DET
TO-ÅRIGE HF FILOSOFISK!
Da nogle særligt filosofiske Iq’ere havde hørt tilstrækkeligt om Nakskov 
Gymnasiums første filosofihold (1990-91), besluttede de at: "So ein Ding muss 
ich auch haben". Rektor og udvalgene sagde ja, så allerede dette år startede vi 
på undervisningen efter HF-bekendtgørelsen for faget med 13 pq’ere. Den 
ligner til forveksling gymnasiets, men en vigtig forskel er dog, at man på HF 
også kan skrive speciale/større skriftlig opgave i filosofifaget. Hvilket en elev 
gjorde hernede for første gang i år, - med et fint reslutat.

Efter elevernes og lærerens ønske har undervisningen efter et kort introduk
tionsforløb været bygget op om følgende fire emner:
1) Nogle filosofiske opfattelser af døden, sjælen og livets mening, - 2) Etiske 
problemer og holdninger vedr. udviklingen i den medicinske forskning og 
teknologi samt nogle grundlæggende etiske positioner til belysning af disse 
problemer, - 3) Social ulighed og 4) Nogle filosofiske og religionsfilosofiske 
natursyn og syn på naturbeherskelsesteknikken/ideologien.

Klassens timer i filosofi har gennemgående været præget af en god lyst til at 
diskutere filosofi selvstændigt og applicere de filosofiske problemer på den 
konkrete virkelighed. Tit er bølgerne gået ret så højt og timerne er i hvert fald 
for mit vedkommende fløjet af sted.

Vivian Nedergaard

27



ØSTERSØPROJEKT
The Baltic Sea Project

Som nævnt i årsskriftet 1991 deltager Nakskov Gymnasium i Østersøprojektet, 
som styres af UNESCO. Der er i det forløbne år sket det, at skolen har 
foretaget nogle kvalitetsundersøgelser på nogle vandprøver, der blev hentet ved 
hjælp af amtets miljøskib. Resultatet af disse prøver opsamles i en database, 
som lærere ved Rungsted Gymnasium har oprettet. Resultaterne fra årets 
målinger er blevet publiceret i en rapport, som er sendt til alle deltagende 
skoler. Det er ikke lykkedes at gennemføre andre af de planlagte projekter; men 
vi håber at kunne gennemføre en del af dem i forbindelse med efterårets 
temadag, der handler om Østersøområdet.

Desværre måtte vi konstatere, at det planlagte samarbejde med et gymnasium 
i Gdansk ikke kunne gennemføres. Polakkerne meldte af økonomiske og andre 
grunde fra. Vi forsøger at oprette en kontakt af samme type med et gymnasium 
i Smiltene i Letland, og vi har allerede inviteret elever herfra med til de omtalte 
temadage.

På det organisatoriske plan går det lidt bedre. Nogle af de lærere, der deltager 
i projektet har deltaget i flere planlægningsmøder, og i begyndelsen af april 
deltog tre af dem i et seminar på Bornholm, hvor man drøftede begrebet 
bæredygtig udvikling i Østersøområdet og projektets fremtidige strategi.

Henning Johansen

2z arbejder med CARE-projekt
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CARE
I efteråret fik skolen en opfordring fra CARE til at deltage i udgivelsen af en 
international miljø- og udviklingsavis. CARE er en international hjælpeorganisa
tion, der arbejder på at genoprette balancen mellem natur og samfund. Dette 
gøres ved at udbrede kendskab til, hvordan man bedst forvalter de naturlige 
ressourcer, og hvordan mindre landbrug kan forbedre deres dyrkningsmetoder. 
Organisationens projekter udføres i tæt samarbejde med den lokale befolkning. 
Miljø- og udviklingsavisens formål er at skabe et internationalt kommunikations
net, der skal gøre det muligt at føre en global dialog om bæredygtighed. Det 
første nummer har bidrag fra Danmark, Bolivia, Nepal og Bangla Desh. Elever 
fra 2z har leveret en artikel om det effektive danske landbrug og de problemer, 
der følger med dette. Da avisen er international og udkommer på spansk og 
engelsk, skulle artiklerne oversættes til engelsk. Dette gjorde det naturligt at 
inddrage dette fag i processen, således at resultatet er et samarbejde mellem 
engelsk, biologi og geografi. Artiklen indgår som en del af eksamenspensum i 
geografi for 2z. Skolen håber, at samarbejdet med CARE kan fortsætte i de 
kommende år.

Henning Johansen

STRASBOURG
I den tidlige sommer 1991 kom der besked ud til skolens daværende 2.g’ere om 
planer for en ekskursionsuge i efteråret. Turen ville omfatte alle 3.g’ere og 
målet var Strasbourg, i det nordvestlige Frankrig, tæt på Tysklands grænse. Her 
mente man nemlig, at der var mulighed for at opleve ting, som kunne vedrøre 
elevernes højniveaufag samt historie.

Søndag den 3. november kl. 19.30: Endelig er den længe ventede dag 
oprunden. Forventningerne er store, mens vi står småfrysende på skolens p- 
plads og spejder efter busserne. Hvoran vil turen gå? Bliver det som i Berlin 
eller vildere? Vil vi opleve noget nyt? Er det pengene værd? Vil lærerne være 
strenge for at undgå ballade? - Endelig dukker busserne op, lidt forsinkede, da 
de ikke kunne finde NUC, men istedet kørte rundt ude på Skolevej, - god 
begyndelse.
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I Rødby er der ventetid, så nogle af os går ud for at strække benene. Lidt efter 
kan vi køre ombord, selv om vi var tæt på at miste Dorte, som fandt DSB’s 
toiletter så interessante, at hun glemte bussen. Ombord købes der litervis af 
spititus og øl, lærerne påstår at deres fem kasser øl er til at sælge i bussen. 
Tror vi dem?

Vi kører gennm det mørke Tyskland, med en blandet følelse af forventning, 
træthed og let irritation over at 10 knægte kan være i stand til at drikkke sig 
fulde og te sig som var de til heavykoncert uden at føle sig det mindste 
svækkede. Meget senere sover vi.

Mandag den 4. november. Vi ankommer til hotel Ciarus, som de første 15. 
minutter virkede helt OK - rimelig moderne bar, udmærkede værelser. Så 
kommer hotellederen James for at byde os velkommen og fortælle om hotellets 
regler. De fleste er mundlamme. Gud hjælpe mig om det ikke er et KFUM- 
hotel vi er kommet til. Det vil sige ingen flasker på værelserne, ro kl. 22.00, 
baren, hvor der kun sælges letøl, lukker kl. 23.00, og hotellet låses mellem 
24.00 - 6.30. SJOVT. SJOVT.
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Vi spiser vores luftcroissant og beslutter os for ikke at give op. Så er tiden inde 
for en by vandring, hvor de enkelte klasser guides gennem Strassbourg på bedste 
vis af nogle lærere som forsøger at være stedkendte. Kl. 13.30 skal vi alle ud 
på en kanalrundfart, så vi bl.a. får set Europaparlamentet fra søsiden og bliver 
ført gennem nogle sluser. Senere tager knap halvdelen ud og beser det indefra. 
Om aftenen viser mange deres kampånd (?) og bryder hotellets alkoholforbud.

Tirsdag den 5. november. Situationen er kritisk. James er ret utilfreds med 
vores opførsel. Vi haster ud til busserne, nogle til Europaparlamentet, andre ? -

Over middag mødes vi ved vinkooperativet Wolberger og ser på vinfremstilling. 
På vejen tilbage kører vi ad "La Route de Vin" (Vinvejen), en virkelig flot tur 
gennem et kuperet terræn med gyldne orange vinmarker på begge sider. Om 
aftenen festes der igen, denne gang lidt mere afdæmpet. Nogle går i byen og 
træffer franskmænd, drikker af støvler eller fester (lidt for meget) på en 
cocktailbar.

Onsdag den 6. november. James er blevet endnu mere sur på os. Nogle har vist 
brækket sig i deres senge og i elevatoren. Vi begiver os ud på dagens program. 
Det ene hold tager ud til et fransk gymnasium for derefter af besøge Stutthof 
(kz-lejr), en barsk oplevelse. Resten besøgte A-værket Fessenheim. Om aftenen 
var planen at vi skulle spise "tarte flambée" med franske skoleelever og deres 
lærere. Eleverne bestod af to drenge og to piger og lærerflokken af en enkelt 
lærerinde! Maden derimod var god, og en flok musikalske nakskovitter 
underholdt os med "de sad på en knold”. Skibsted forsøgte derimod uden held 
at få os til at synge en af de vuggeviser, som han bruger til sine børn. Til sidst 
begav vi os mod centrum. En gåtur på ca. 20. minutter. Desværre var det ikke 
alle som var klare over hvilken vej der skulle bruges, der var nogle stykker af 
os, der fik en halvanden times lang spadseretur ud af det. Mødestedet blev 
diskoteket "Rocks". Der var gratis entré om onsdagen. Hotellet havde denne 
aften været så forudseende, at give os specielt lov til at være ude til kl. 3.00. 
Så nu havde vi masser af tid. Nogle brugte dog lidt længere tid og kom 
igennem vinduerne til hotellet i løbet af natten, andre dukkede først op kl. 6.30.

Torsdag den 7. november.
Den sidste dag. Vi blev sendt ud i byen i mindre grupper i et forsøg på at 
interwieve om europæisk identitet. Problemet var bare at de fleste franskmænd 
kun snakker fransk, og vores kundskaber på dette områder er begrænsede. 
Derefter fik vi fri til kl. 21.00, hvor vi skulle afsted. Dette kunne have været 
meget sjovt, men 3-4 dages fest er hårdt og dyrt, så der sad vi trætte og fattige. 
Enkelte havde penge tilbage og brugte tiden til at lege millionærer, andre 
spillede kort på Me Donalds, drak øl eller gik bare rundt. Så kom tiden, hvor 
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vi skulle afsted. Totalt udmattede satte vi os ind i busserne, parate til at 
indhente noget af søvnunderskuddet. Turen forløb roligt - bort set fra Stigs 
blackout - og hastigt nærmede vi os Danmark.

Fredag de 8. november.
Efter at have brugt vores sidste skillinger til en ny forsyning alkohol på færgen, 
dukkede vores kære gymnasium op. Trætte og fortumlede skiltes vi for at 
komme hjem til mors kødgryder og vores egen seng. Imens løb rygterne 
allerede på skolen og blev mere og mere skandaløse.
Meningerne om turen er disse: Nogle er dybt negative, flere mener ikke de fik 
noget konkret fagligt ud af det, andre at det var 1000 gange bedre end turen til 
Berlin; - dog, turen var en succes, hos eleverne.

Iben Jagd, 3x

Iben og andre 
foran Bierstub 
i Strasbourg
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I STRASBOURG
BLEV JEG JUNGIANER
En pensioneret lektors mareridt må være 100 elever sluppet løs i en storby. 
Heldigvis var ingen af os pensionerede, og der var kun én lektor med. Alligevel 
blev eleverne sluppet løs. Og de opførte sig eksemplarisk. Bortset fra de elever 
der var indlogeret på værelse 216. De kom til at føle sig som turens prügelkna- 
ben. Det blev de nu mere p.g.a. en lettere hysterisk hoteldirektør, end p.g.a. 
en uacceptabel opførsel. Men det har altid undret mig, at de mest støjende 
elever altid var/er af hankøn - årsagen dertil lærte jeg i Strasbourg.

De gange jeg har været på studietur med elever, har vi kun været to lærere og 
en enkelt klasse afsted. Fem dage med elever på et primitivt vandrerhjem, og 
en vandretur langs (og i) en bornholmsk å giver en tæt kontakt til eleverne. 
Elevkontakten må på en tur med 100 elever blive anderledes overfladisk. Til 
gengæld oplever eleverne mere på egen hånd, og det samme gør lærerne. Seks 
dage og nætter i bus og på hotel med 9 kolleger kunne være den yngre adjunkts 
mareridt. Men det blev det ikke. I stedet blev turen et lærestykke i kønsspecifik
ke kulturforskelle.

Ifølge konventionel freudiansk visdom, som jeg aldrig tidligere har troet på, er 
der en basal forskel mellem de kvindlige og de mandlige egenskaber. Det blev 
i rigt mål bekræftet på turen. Værelse 216 var som sagt befolket af 7 aktive og 
muntre drenge, mens pigerne deltagende spurgte om jeg savnede mine bøm.
Den aktive og muntre kerne af mandlige lærere spillede selvfølgelig poker 
imens de fleste sov. De kvindlige kolleger afprøvede det lokale tysk-inspirerede 
køkken i selskab med to franske gymnasielærere. Den bøvede mandekultur over 
for den sociale kvindekultur?

At rejse er at nedbryde fordomme. Og mine blev nedbrudt. I diskussionen om 
henholdsvis arvens, dvs. genemes og miljøets betydning for den menneskelige 
adfærd, har det været et dogme i mit fag, at miljøet var af altafgørende 
betydning. I Strassbourg kom jeg i tvivl. Min-mandlige-biologikollega, der altid 
har hævdet arvens fortrinsret, vil hovere, men spørgsmålet er ikke så simpelt: 
Jeg oplevede nemlig også en kvindlig kollega, med en mandig ihærdighed, 
overtale en bierstube-indehaver til at lukke os ind til en vinsmagning, og en 
mandlig kortspillenede kollega sørge for, at de sidste elever en nat kunne 
komme ind på hotellet efter officiel låsetid. Konklusionen på min Strasbourg-tur 
er derfor ikke, at den biologiske arv er vigtigst for vores adfærd. Nej, Jung må 
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have ret, når han hævder, at vi alle har en animus og en anima, dvs. både 
mandlige og kvindlige egenskaber.

Jørn Jepsen (geografi og samfundsfag)

ELEVUDVEKSLING
IDRÆTSHOLD I BERLIN
Elevudveksling med sportselever fra Fr. Engels Gymnasium i Berlin og 
mellemniveau-holdet i idræt fra Nakskov Gymnasium i forårssemesteret 1992.

Lørdag d. 29.02.92 modtog vi vore tyske gæster fra Berlin. Der var 13 elever 
og 2 lærere, Andreas Jendro (idrætslærer) og Ellen Bading (klasselærer). Alle 
blev indkvarteret privat. Der var nogen nervøsitet at spore, både hos de tyske 
gæster, men også hos de danske værter - men lykkeligvis udvikledes der hurtigt 
tætte venskaber.

Der var lagt et hårdt program for vores tyske gæster, idet de i løbet af ugen fra 
d. 2.03 - 6.03 deltog i en mængde sportstimer -de blev udsat for en CYKEL
TUR i de "lollandske Alper" (Ravnsby Bakker) - de var på bustur til Køben
havn, hvor vi bl.a. besøgte August Krogh Instituttet, som de fandt meget 
interessant - de deltog desuden i enkelte tysktimer - de overværede træning af 
danske elitegymnaster (Bertels redskabsgymnastik) - judo træning (Jesper 3a) - 
og en masse hyggelig samvær om aftenen!! Den sidste aften overværede de den 

traditionelle skolekomedie, som de havde stor fornøjelse af på trods af 
sprogproblemer. Lørdag d. 7.03.92 var der afrejse med både tårer og knus - 
der var opstået varme venskaber.

Vi glædede os alle til gensynet i Berlin i påskeferien. Det var en meget 
vellykket genvisit, med et flot tilrettelagt program af Andreas Jendro. Der var 
både kulturelle indslag med besøg på slottet "Sans Souci" i Potsdam, samt flere 
sportslige oplevelser, hvoraf en formiddags FÆGTE-træning, ved Andreas J., 
var en ny og særdeles spændende oplevelse for de fleste af os. Der blev 
desuden spillet en masse volleyball, håndbold, fodbold og basket. Der var besøg 
på SEZ (Sport und Erholungszentrum) et stort sportscenter med en meget flot 
svømmehal, hvor vi tilbragte et par timer. Vi besøgte ligeledes "Berlin 
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Sportsforum", som var imponerende. De tyske elever havde også lagt et stort 
arbejde i at arrangere hyggeligt samvær om aftenen.
Der deltog 9 elever, samt 2 lærere (KG og ML) i udvekslingen, og vi havde en 
fin tur med mange dejlige oplevelser.

Marlene Lyngstorp

Fægtelærer Andreas underviser Thomas

ÅBNING MOD EUROPA
2a som Nakskov Gymnasiums pioner - Europaklasse

Wahrnehmung

Als ich wiederkehrte
War mein Haar noch nicht grau 
Da war ich froh

Die Mühen der Gebirge liegen hinter uns 
Vor uns liegen die Mühen der Ebenen.

Bertolt Brecht 1949
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Skoleåret 1991-92 var det år, hvor Nakskov Gymnasium fik sin første pioner- 
Europaklasse: 2a 

2a var således i dagene torsdag d. 14. maj til onsdag d. 20.
maj 1992 sammen med to lærere (Kirsten Greve og Vivian Nedergaard) på 
udvekslingsrejse til Andreas Gymnasium i Friedrichshain i Østberlin. Seks 
fantastiske døgn med mange "Wahrnehmungen'' i Brechts forstand, og for både 
skolen og livet.

Anne Kurup (2a.’s ene tysklærer) og Michael Weyand (projektets initiativtager 
og ankermand "hjemme") skulle efter planen også have været med 2a til Berlin, 
men blev i sidste øjeblik forhindret pga. eksamensforpligtelser.

De mere abstrakte forudsætninger for 2a.’s rejse er naturligvis den økonomisk
politiske internationalisering og harmonisering i Europa, der også i tiltagende 
grad gør sig gældende i undervisningssektoren.
Den konkrete baggrund er de i enhver henseende uforglemmelige tema-dage i 
1990: Åbning mod øst.

Disse temadage affødte jo bl.a en tæt forbindelse til især ovennævnte Andreas 
Gymnasium (daværende Fr. Engels Gymnasium) og dens lærere med Andreas 
Jendro i spidsen. Endvidere også de vellykkede udvekslinger mellem Nasksov 
Gymnasiums idrætshold og Andreas Gymnasiums sportshold under ledelse af 
henholdsvis Marlene Lyngstorp og Andreas Jendro.

Det korte af det lange er, at Michael Weyand og Andreas Jendro sammen fik 
den udmærkede idé at forene mange intentioner i det nye udvekslingspionerpro
jekt. Den så frugtbare kontakt mellem de to skoler skulle formaliseres og blive 
en integreret del af det Europaklassesystem, som NG er ved at opbygge 
sammen med foruden Berlin også et gymnasium i England og Frankrig. Vores 
eneste sproglige 2g - 2a - skulle sammen med klasserne 12.3, 11.5 og 10.5 i 
Østberlin være pionerer i dette arbejde og således lægge grunden til den første 
3-årige Europaklasse, der starter her ved vores gymnasium fra august 1992 
(med 28 elever!).

2a, Anne Kurup, vi to rejsende lærere (der alle skulle planlægge og gennem
føre pilot-projektet fra dansk side af) og alle skolens demokratiske beslutnings
organer billigede i sensommeren 1991 projektet. Det måtte blot ikke belaste 
skolens budget, da alle midler til udlandsrejser var opbrugt.
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Da også 2a. ’s forældre havde givet deres tilsagn til hele udvekslingsarrangemen
tet - også til i deres hjem at modtage de tyske skolekammerater, kunne vi skride 
til konkret handling.
Siden er fulgt "die Mühen der Gebirge", hvor vi langsomt i fællesskab med 
vore tyske venner, ved gode kollegers hjælp og rektors bevågenhed har 
overvundet en lang række formelle og praktiske hindringer, således at både 
indkvarteringen og udvekslingsprogrammets enkelte punkter kunne klappe 
ordentligt.
Det skal fremhæves, hvor glade vi har været for den støtte projektet - i lighed 
med idrætsholdets udveksling - har fået fra Nakskovs borgmester Benny Sonne 
og Friedrichshains borgmester Helios Mendiburu. Disse har således f.eks. også 
ved flere lejligheder udvekslet breve og fine gaver. Borgmester Mendiburu har 
desuden spillet en helt konkret rolle under 2.a’s rejse til Berlin, idet han ikke 
kun finansierede vores bus til Potsdam og festmåltidet den sidste aften - lavet 
af de tyske elever! - men også midt i valgkampens hede dernede fandt tid til at 
festliggøre denne afskedsaften ved sin tilstedeværelse.

Torsdag d. 14. maj 1992 efter at 2.a havde været til skriftlig eksamen i engelsk 
og vi to lærere havde styrtet rundt fra undervisning i vore klasser til ek
samensvagter i I-centeret stod vi 23 danskere foran at skulle bestige bjergets top 
- sozusagen. Nu skulle alle planerne realiseres.
Hvordan ville 2.a’s Kopf-zu-Kopf-indkvartering hos de østberliske familier 
forløbe? Ved afrejsetidspunktet havde vi således endnu ikke modtaget den af 
tyskerne lovede liste over, hvem der skulle bo hos hvem. Hvordan ville det 
være at opholde sig så mange dage i Berlin og hele søndagen f.eks. iflg. 
programmet være "overladt" til værtsfamilierne? Hvordan ville undervisingen 
i de udvalgte fag: tysk, fransk, engelsk, dansk, idræt, musik og kunst forløbe 
med dansk-tyske blandingshold og i de for de fleste af os ukendte rammer? 
Mon ens tyskkundskaber slog til til alt dette? Ganske vist havde Kirsten Greve 
været i Østberlin i påskeferien 1992 for at lægge sidste hånd på planlægningen, 
men alligevel: nervøsiteten lå i luften, da vi endelig sad i bussen på vej til 
Gedser.

Hvorledes de enkelte dage forløb, beretter 2a selv om, men set fra vores side 
har udvekslingen været en næsten uventet stor succes i betragtning af f.eks. 
tidspunktet og de naturlige vanskeligheder hele tidligere DDR incl. Andreas 
Gymnasium står midt i.

Vi har mødt en sådan ægte hjertelighed og hjælpsomhed hos alle, at vi 
efterhånden ret så individualistiske og materialistiske - for slet ikke at sige 
egoistiske - danskere også i den henseende har fået noget at tænke over.
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Vores nærmeste kolleger på Andreas Gymnasium: Andreas Jendro (sport og 
geografi), Ellen Bading (engelsk og tysk), Rudi Rick (tysk m.m.), Karin Dölle 
(fransk) og Herr Heilbronner (musik) samt Andreas Gymnasiets leder Frau 
Direktorin Schmidt og øvrige personale ønsker vi blot at gense hurtigst muligt 
og glæder os således allerede til at 2.a’s værter, klassen 12.3 med lærere 
kommer på genbesøg allerede i juni 1992 til selveste translokationsfesten og 
nogle dage frem. Sandsynligvis vil også Frau Direktorin Schmidt selv være med 
i dette udvekslingbesøg.
Vi kom alle op på den anden side af bjerget med et flot klimaks den allersidste 
aften i Berlin, hvor vi festede på livet løs i Andreas Gymnasiums skoleclub 
efter at både borgmester Mendiburu, Frau Direktorin Schmidt, vi undertegnede 
lærere og sidst men ikke mindst Maria fra 2a (på hele klassens vegne) holdt 
taler, og 2a optrådte for alle med et lille sangudvalg af stærkt symbolsk 
karakter: "This is my life", "Breaking up is hard to do" og "Det er i dag et 
solskinsvejr". Die Mühen der Gebirge liegen hinter uns - i det mindste i denne 
fase. Vor uns liegen die Mühe der Ebenen.

Kirsten Greve og Vivian Nedergaard

2a I BERLIN

Tirsdag d. 14.05.1992 efter fire timers svedende hjernegymnastik i engelske 
gloser, stormede 2a ind i et lunkent vrag af en bus. Her opstod både gråd og 
jubel, idet Vivian og Kirsten uddelte dødsdomme (eksamensplan). Efter en våd 
togrejse (ps. det regnede ikke) ankom vi til Berlin Lichtenberg kl. 21.15, hvor 
vi blev udleveret til en vildt fremmed tysker, suk!

Fredag d. 15.05. startede vi dagen med tre timers kanalrundfart i det smukke 
Berlin, og efter at båden var kommet sikkert i havn var alle lettere stegte. 
Herefter kogte vi videre på Alexanderplatz. Senere var vi på det søvndyssende 
og afkølende Staatsbibliothek, hvor vi bl.a. så verdens næststørste bog og et 
ældgammelt kort over Nakskov (1600-tallet "Nacscoviensis sigilium civitatis). 
Om aftenen blev vi inviteret til en ægte tysker-fest uden pølser i en et-værelses 
lejlighed, men efter to øl blev alle 36 smidt ud og hvad så? Ud af to mulige 
kneiper gik vi ind, hvor der var mest plads. Henimod midnat skete en 
atmosfærisk forandring. Det som hidtil havde været en uskyldig kneipe, 
forvandlede sig nu til en saftig bøssebar. Tim og Søren blev hurtigt udnævnt til 
bøssernes lerduer. Trods ølbestikkelse ingen fuldtræffer.
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Lørdag d. 16.05. gik turen til Potsdam i en bus venligst betalt af borgmester 
Mendiburu fra Friedrichshain. Her besøgte vi store slotte og herefter spadserede 
vi i den smukke, varme park omkring "Sanssouci". Efter endt tur i Potsdam, 
kørte vi hjem. Om aftenen var vi næsten alle sammen i "Uni-Club", hvor vi 
festede livligt med vores tyske venner. Generelt var det de færreste af tyskerne, 
der selv drak noget, og de mente at efter en to tre øl var vi fulde. Deres 
sammenkomster foregik med diverse spil bl.a. "Dingsda", som er noget i 
retning af "gæt og grimasser”.

Søndag d. 17.05. mødtes nogle af os ved Andreas Gymnasium kl. 11. og turen 
gik til "Blub" (vandland), medens andre tog på et marked i stegende hede. Om 
aftenen havde tyskerne fået adgang til en gammel, faldefærdig gymnastiksal, 
hvor vi dystede i volley-ball nation mod nation. Her mødte vi vores overmænd/- 
kvinder. Men det var et plaster på såret at få at vide, at tyskerne spiller volley
ball i næsten hver eneste gymnastiktime.

Mandag d. 18.05. begyndte skolen kl. 07.50. Her fik vi vores første indtryk af, 
hvordan en østtysk skoledag forløber. Meget primitiv mht. udstyr og materialer 
og disciplineret undervisning, dvs. lærerstyret og et formelt forhold mellem 
lærer og elev. Nogle af os blev især fascineret af en tysklærer, Hr. Rick, og 
hans levende illustrationer af Brecht og Piet Hein. Han brugte mange fagter og 
et levende sprog, når han f.eks. priste det danske sprog og vores geniale Piet 
Hein. Også Brecht åbnede han for os og ændrede for mange vores indstilling 
til hans drama "Der Kaukasische Kreidekreis", som vi havde forsøgt at 
forberede hjemmefra.
I øvrigt havde vi fransk og engelsk samt idræt. De tyske elevers engelsk var 
temmelig mangelfuldt - og vores forresten også efter at have snakket tysk 
uafbrudt siden torsdag. Deres franske havde derimod en bedre accent end ventet 
(de havde haft det i 4 år).

Undervisningen i fransk som vi deltog i, foregik delvis med hvad vi havde 
forberedt gruppevis hjemmefra og delvis med tyskernes små gruppeprojekter.

Musikforholdene var - ikke overraskende - anderledes end vores. Med kun en 
guitar og et klaver måtte vi synge de sange, der normalt akkompagneres af 
trommer, basguitar samt førnævnte instrumenter.

Kl. 18.30 mødtes vi på skuespillernes kantine ved Berliner Ensemble "Casino", 
der også fungerer som en almindelig kneipe. Efter at have spist så vi et 
teaterstykke, som gik langt ud over vores forstand. Selv vores tyske venner 
forstod ikke pointen. Kun Vivian og Kirsten var i stand til at gennemskue det. 
Derefter: Kneipegehen.
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Tirsdag d. 19.05. startede skolen atter kl. 07.50. Her deltog vi i engelsk, 
dansk, tysk og formning. I formning forevigede vi vores smukke ansigter i gips, 
hvilket bagefter var en klæbrig fornemmelse. Kl. 14. hentede vores tyske værter 
os ved skolen, hvorefter nogle af os atter drog til "Ku’damm". Her brugte vi 
adskillige penge på CD’ere osv. Om aftenen var der festaften for alle tyske 
værter og danske gæster med fælles spisning i skolens club. På skolen i clubben 
mødte vi borgmester Mendiburu personligt og Frau Direktorin Schmidt, som 
begge syntes, at denne kontakt var meget værdifuld i et fælles Europa.

Onsdag d. 20.05. sov de fleste af os længe, hvorefter vi alle pakkede vores 
kram sammen. Kl. 13.30 mødtes vi på Lichtenberg station, hvor vi modvilligt 
gik ind i toget. Vi sagde farvel og udvekslede de sidste bemærkninger om vores 
gensyn, som vi ser frem til. Humøret var dog højt på vej hjem i toget. Da vi 
kom til Gedser var alle meget trætte efter en så begivenhedsrig uge.
Vores tyske værter var generelt utroligt generøse. Vi kunne ikke selv få lov til 
at betale vores "U-Bahn"-billetter og vores madpakker blev ikke puttet i kasser, 
men derimod i meget store plasticposer. De fulgte os rundt overalt og når hele 
klassen skiltes, arrangerede de hver især eller i grupper en masse spændende 
ting ud fra vores ønsker. Selv når vi ville " Kneipegehen ”, ventede de tålmodigt 
foran kneipen for at følge os hjem (enkelte blev endda båret).

Alt i alt havde vi en god tur med mange spændende oplevelser og vi er en god 
portion erfaringer rigere.

2a

BESØG I LETLAND
Efieråret 1991

Geografforbundet, der er en forening for alle geografiinteresserede, men 
hovedsageligt består af lærere fra folkeskolen, gymnasiet og seminariet, startede 
for nogle år siden et projekt, hvis mål var at hjælpe de tidligere sovjetrepublik
ker i Baltikum i forbindelse med deres selvstændighed. Projektet sigtede især 
mod demokratiseringsprocessen, og målgruppen var elever og lærere i lettiske 
skoler. En planlægningsgruppe fra Geografforbundet sonderede indledningsvis 
mulighederne, og selve projektet startede med nogle letters besøg i Danmark i 
foråret 1991. Adskillige danske skoler fik besøg og hørte om forholdene i 
Letland, og letterne fik fortalt om og set forholdene i vore skoler.
I efteråret 1991 rejste en delegation af danske lærere til Letland, hvor man 
skulle besøge skoler og fortælle om Danmark og især om forholdene i den
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danske skole. Gruppen var bredt sammensat af lærere fra de tre nævnte 
skoletyper, og som gymnasielærer og redaktionsmedlem af foreningens blad, 
Geografisk Orientering, fik jeg lejlighed til at deltage. Det så en kort periode 
ud til, at turen måtte aflyses som følge af kuppet i Moskva i august; men dette 
faldt heldigvis hurtigt sammen, og vi kunne rejse til Letland via Stockholm og 
Estland i begyndelsen af september.

Besøg på skoler.

Vi var hjemmefra delt op i grupper på to, der skulle besøge så mange skoler 
som muligt. Vi medbragte en geografibog om Danmark, skrevet på engelsk og 
med lettisk forord. Desuden havde foreningen fremstillet en diasserie om 
Danmark, og jeg havde selv sammensat en serie med billeder fra Vestlolland 
og billeder af livet på Nakskov Gymnasium. Hele planlægningen hjemmefra 
faldt dog fra hinanden, da det den første dag viste sig, at der i Letland var lagt 
helt andre planer end dem, man havde meddelt os. Det var i det hele taget 
karakteristisk for de 14 dage, vi opholdt os derovre. Alle planer kunne laves om 
i sidste øjeblik, og man skulle heller ikke regne med, at noget gik, som de nye 
planer lagde op til. Generelt forsøgte letterne at presse så meget sammen som 
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(u)muligt, hvad der førte til, at dagene blev hektiske og nogle af besøgene lidt 
for overfladiske efter vores mening. Det endelige resultat blev, at jeg sammen 
med en lærer fra Albertslund i den første uge skulle besøge skoler i Rigas 
Rajons, dvs. Rigadistriktet, mens de fleste andre skulle være på skoler i selve 
Riga. Jeg og min kollega havde lige en time til at pakke vores bagage og bøger 
og skulle så med toget til Sigulda, en by ca. 40 km fra Riga. Det tog halvanden 
time, fordi jernbanen, ligesom det meste i Letland, var helt nedslidt og ikke 
tålte, at toget kørte hurtigere. Det gjorde dog intet, da det var søndag, og vort 
hastværk skyldtes blot, at vi var inviteret på frokost, inden vi skulle vises rundt 
i byen og senere indkvarteres privat hos en lærer fra skolen.

Næste morgen startede vi vor karriere som ambassadører for Danmark. Alle 
besøgene foregik efter samme mønster. Først blev man slæbt ind på rektors 
kontor til et traktement, der ofte var ret stort, og efter en længere forklaring og 
uddeling af venskabsnåle gik vi ud til klassen eller klasserne, for der var ofte 
stoppet to til tre klasser ind i et lokale, hvor de måske havde siddet og ventet 
i længere tid. Vi havde fordelt opgaverne sådan, at min kollega fortalte om 
skolesystemet i Danmark og om folkeskolen. Derefter viste jeg diasserien fra 
Nakskov og fortalte om gymnasiet i almindelighed og Nakskov Gymnasium 
specielt. Det var karakteristisk, at alle skolerne hellere ville se billeder med 
mennesker på fra en skole end de landskabsbilleder, Geografforbundet havde 
sammensat. Spørgsmålene bagefter viste det samme. Det var ikke så meget 
geografi, der interesserede de lettiske elever og lærere. Der blev spurgt om alt 
fra økonomi til elevfester. Især det sidste havde manges interesse. I løbet af 
timen delte vi også Geografforbundets danmarksbog ud og, alt efter hvor meget 
tid der var tilbage, gennemgik nogle af opslagene. Ved lektionens afslutning 
blev eleverne sendt ud og vi fik en rundvisning på skolen, der oftest blev 
afsluttet med endnu et måltid, hvis man da ikke havde besluttet, at vi skulle se 
omegnen. På nogle skoler havde vi to forestillinger, hvad vi faktisk havde 
ventet hjemmefra.

I den anden uge fortsatte turen i Cesis Rajons, hvor vi ligeledes besøgte 
forskellige skoler. Det hele løb op til, at vi på de ti skoledage, vi havde til 
rådighed, besøgte skoler af vidt forskellig art og standard i 14 byer. Vi 
oplevede meget; men var dog godt flade, da vi vendte hjem ad samme rute som 
udturen.

Problemer i Letland.

Der er ingen tvivl om, at de havde og stadig har det svært i Letland. Der var 
mange problemer af forskellig art. Vi boede en del privat, og det var i nogle 
tilfælde tydeligt, at boligernes standard lod meget tilbage at ønske. Det var
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sådan, at kollektiverne, der ejede boligblokkene ikke ville reparere det, der var 
gået itu, fordi de nu ville afvikle deres engagement og afhænde boligerne. Disse 
var dårlige som følge af byggesjusk, der var fremkommet, fordi de gode 
materialer var blevet solgt af entreprenørerne på det sorte marked og erstattet 
af dårlige. Til trods for dette var mange af indbyggerne ved godt mod og så 
frem til bedre tider, når først de russiske soldater var taget hjem, og man havde 
fået styr på økonomien og statsborgerspørgsmålet. Det sidste var brændende, 
fordi næsten halvdelen af befolkningen er russere, der ikke taler lettisk. Vi var 
inde på et posthus, hvor ekspedienten ikke forstod eller talte lettisk. Ikke fordi 
det betød noget for mig, der ikke kunne høre forskel på de to sprog; men det 
betød noget for min ledsager, der var ret fortørnet over, at han ikke kunne tale 
sit eget sprog, når han skulle sende noget fra et lettisk posthus. Den stærke 
understregning af det nationale rummer en fare for chauvinisme, som desværre 
blev tydelig i hjemstavnsundervisningen i skolerne og i det store antal blom- 
stemedlæggelser, der finder sted ved monumenter for nationale digtere og 
politikere fra zartiden og frihedstiden mellem verdenskrigene.

Selv om vi ikke led nogen nød rent madmæssigt, var der problemer med 
vareforsyningen allerede i efteråret, og senere er det blevet helt galt. Som en 
konsekvens af dette bruger næsten alle deres fritid i en slags kolonihave for at 
supplere kosten. Importvarer er man dog nødt til at købe. Ved juletid kostede 
et kg kaffe 350 rubler, hvad der svarede til halvdelen af en lærerløn. Det er 
blevet værre siden. For at sætte dette lidt i relief, bør det måske nævnes, at jeg 
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ved ankomsten vekslede 100 danske kroner og fik 500 rubler for dem. Da vi 
ikke skulle købe mad, var det umuligt at få brugt rubleme; med mindre de blev 
brugt til at købe rav og traditionel lettisk folkekunst på museer eller i turist
butikker. Dér ville man for øvrigt helst have dollars.

Turens resultat og hvad kan der gøres i fremtiden

Stillet over for de enorme problemer, der viste sig i Letland, spørger man sig 
selv, hvad danskerne kan gøre for at hjælpe i disse områder. Den danske stat 
kan måske hjælpe økonomisk; men jeg føler ikke, at jeg er i stand til at hjælpe 
de mennesker, jeg mødte, på den måde. Jeg kan måske sende en pose kaffe 
eller lidt chokolade en gang imellem; men meget andet er ikke muligt på det 
materielle plan. På det psykologiske plan kan man derimod gøre meget, og det 
er nok her, turens umiddelbare resultat viser sig. Det er utvivlsomt vigtigt for 
menneskene i Letland at kunne modtage og sende breve til personer i Danmark. 
Det er også vigtigt for dem, at de føler, at vi ikke glemmer dem, og at vi 
støtter dem i deres udvikling mod demokrati og frihed; men jeg tror også, at vi 
må fortælle dem, at en overdreven nationalisme kan være farlig og skabe 
problemer i fremtiden. Et par måder at hjælpe på kan være at invitere lærere 
til efteruddannelse i Danmark, eller elevudveksling, hvor danske elever besøger 
lettiske skoler og omvendt. Der er stor interesse fra lettisk side. Nakskov 
Gymnasium er flere gange blevet inviteret til Smiltene i Letland; men vi har 
hver gang sagt fra, fordi fristerne er for korte, og fordi vi ikke har kunnet ind
passe turen i skolens program. Vi har imidlertid inviteret ca. 40 elever fra den 
nævnte skole til vore temadage i oktober, hvor emnet er Østersøområdet. 
Forhåbentligt kommer de på trods af transportproblemerne, og forhåbentligt kan 
vi ad denne vej være med til at hjælpe udviklingen mod demokrati i de nye 
stater langs Østersøens kyst.

Henning Johansen

UDVEKSLINGSLÆRER
I VARKAUS
Suomi/Finland

Nordisk Ministerråd vedtog i 1988 en handlingsplan for kulturelt samarbejde 
mellem de nordiske lande. Hovedformålet hermed var, især blandt børn og 
unge, at øge bevidstheden om vor nordiske identitet; et indgående kendskab til 
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og bevidsthed om det nordiske kulturfællesskab er en forudsætning for, at de 
nordiske lande kan gøre sig gældende i det nye Europa.

Det er på den baggrund, at Nordisk Ministerråd har iværksat lærer-og 
elevudvekslingsprojekter (på 16-19åriges uddannelsesniveau).

I løbet af De nordiske Dage i Varkaus, august 1991, mødtes repræsentanter fra 
venskabsgymnasieme i Varkaus (SF), Rjukan (N), Sandviken (S) og Nakskov. 
Her aftalte man et lærer- og elevudvekslingsprojekt mellem byernes gymnasier.

Første trin blev, at gymnasierne i Varkaus og Nakskov aftalte udveksling af to 
lærere, og i de følgende år er det meningen, at gymnasierne skal nå "turen 
rundt".

Gymnasiet i Varkaus

Projektet blev påbegyndt i januar-februar 1992, hvor jeg, i ugerne 5 og 6, 
underviste i dansk/svensk og fransk på Varkausskoleme. Til gengæld fik vi på 
Nakskov Gymnasium en finsk gæstelærer, Helinä Kokkonen, der underviste i 
dansk/svensk og russisk i perioden 7.-21. marts.

Under mit ophold i Varkaus underviste jeg på to af byens gymnasier, 
Kuoppakangas og Päiviönsaaren Lukio. Dagliglivet her ligner ganske vores - en 
væsentlig forskel er dog, at gymnasierne også huser 8., 9. og 10. klasser; altså 
underviste jeg som mine finske kolleger også på disse klassetrin. En anden 
bemærkelsesværdig forskel er, at såvel elever som lærere tilbydes kommunal 
frokost!
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Fagudbuddet ligner vort; dog er skoleåret inddelt i tre perioder, hvor de "små" 
fag som fx psykologi og religion figurerer i én af perioderne med tre ugentlige 
timer, altså et timeantal, der svarer til en ugentlig time på årsbasis på et dansk 
gymnasium.

Dansk litteratur underviste jeg kun ganske lidt i: Tove Ditlevsen-,Gustaf 
Munch-Petersen, Gnags- og/eller Michael Strunge-tekster viste sig at være 
lovlig svære for finske øren. Svenskundervisningen på finsk gymnasieniveau er 
især lagt an på at indlære svensk grammatik (på finsk! hvorfor jeg måtte melde 
pas til denne afdeling). Til gengæld påtog jeg mig at undervise i diverse 
dagbladeartikler, der netop omkring den 1. februar behandlede spørgsmålet 
ja/nej til EF. Diskussionen gik livligt i klasserne; eleverne slog dog af og til 
over i engelsk, som er deres foretrukne fremmedsprog. Svensk er obligatorisk 
på gymnasialt niveau (samt på folkeskolens 6.-7.-klasse). Sprogbarriererne 
overvandt vi dog, og mit indtryk er, at de finske elever er meget interesserede 
i såvel det nordiske som det europæiske internationale samarbejde.
Inspireret af dagbladene foretog vi os lignende aktiviteter på klasseniveau; 
resultatet af klasseafstemningeme afspejlede landsstemningen: et ganske 
forsigtigt ja til EF.

De faglige aktiviteter under mit ophold i Varkaus kan sammenfattes under 
temaerne a) Norden isoleret betragtet og b) Norden i relationerne Øst-Vest og 
Nord-Syd i det nye Europa.

At opleve et af de øvrige nordiske lande som gæstelærer giver et godt indtryk 
af både forskelle og ligheder mellem de nordiske lande. Selv om man (som jeg) 
ikke forstår mange ord af, hvad finnerne siger på deres modersmål, fornemmer 
man hurtigt et kulturelt fællesskab. Det er jo et gammelt fællesskab, som man 
kan læse om i Folkehøjskolesangbogens afdeling om Nordens viser. Men det 
eksisterer fortsat, omend i en anderledes, moderne udgave. Måske får dette 
fællesskandinaviske kulturelle rodnet ny næring, når vi placeres i samme Region 
Nord i det nye Europa?

Bodil Bjerre Danielsen.
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HEJ Hej!
Her er nyt fra udvekslingseleverne.

Vi har i år været en pæn flok, som er blevet delt mellem førsteklasserne. Vi har 
nu været her på Nakskov Gymnasium i næsten et helt skoleår. Vi, dvs. de 
"gamle", vil hermed gerne skrive nogle ord tiljer, som vi har været sammen 
med i det forløbne skoleår.

De "gamle" er udvekslingseleveme Gabriela fra Brasilien, Linda fra Australien, 
Kristen og Jeremy fra USA samt Paola fra Bolivia. De "nye", nemlig Erica fra 
Australien og Eric fra Brasilien bliver i Danmark indtil januar 1993.

Det er undertiden svært at være udvekslingselev. Vi er alle sammen rejst til et 
land, hvor vi ikke kunne sproget og hvor vi ikke kendte nogen. Men alt det har 
ændret sig; det er meget sjovt at være udvekslingselev; vi har lært utrolig 
mange mennesker at kende, ligesom vi har lært at kende også os selv endnu 
bedre!
Vi er naturligvis blevet prøvet i de klassiske udtalefælder, sjove ord og udtryk, 
som vi har knækket tungen på, fx RUG-BRØD, ØL og RØDGRØD MED 
FLØDE!

Lige nu siger vi ikke farvel tiljer, men på gensyn hos os!

Kærlig hilsen

Gabri, Linda, Kristen,
Paola, Jeremy, 
Erica og Eric.

Mit år i Danmark.

Danmark, et fantasiland. Da jeg fandt ud af, at jeg skulle til Danmark som ud
vekslingselev, var mine første tanker: "Hvor ligger det og hvor stort er det?" 
Det eneste, jeg kendte til Danmark, var naturligvis H.C. Andersen og hans 
eventyr. Danmark var i begyndelsen bare en drøm - en dejlig drøm, men 
stadigvæk kun en drøm! Jeg gjorde mig ingen forestillinger om, hvad jeg skulle 
møde.

Nu, hvor jeg ser tilbage på august 1991, er jeg virkelig rigtig glad for, at det 
var til Danmark, jeg kom. Okay, jeg indrømmer gerne, at det i august og 
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september var svært for mig, men jeg overlevede! Ikke mindst takket være min 
værtsfamilie, min klasse og mine venner, som alle har hjulpet mig til at optage 
den danske kultur.

Den sværeste opgave har været dansk; det har været svært men også sjovt at 
lære dansk. Jeg synes, at det danske sprog er meget pænt og meget dejligt at 
snakke. Jeg vil faktisk savne at tale dansk, når jeg vender tilbage til USA. 
Dansk er et hemmeligt sprog, som kun 5 millioner mennesker kan tale! Jeg er 
ganske imponeret over, at jeg har lært det.
En anden opgave var, at jeg skulle være dansker. Jeg skulle lære at spise den 
samme mad, at tænke og at holde af Danmark som danskerne. Det har været 
mine opgaver som udvekslingselev. Jeg håber, at jeg har løst dem nogenlunde. 
I al fald kan jeg godt lide dansk mad: frikadeller, flæskesteg, brunede kartofler, 
ost, lakrids osv...

Nu tænker jeg tit på dansk, hvad der er en stor oplevelse - og jeg vil aldrig 
glemme den første gang, jeg drømte på dansk! Men det kan være et problem 
at tænke på dansk, især når jeg skal snakke på engelsk; så sniger der sig nogle 
gange nogle danske ind imellem de engelske ord!

Til allersidst: Jeg elsker Danmark. Jeg har mødt mange dejlige, flinke 
mennesker i Danmark. Mange afjer følger med mig hjem i mit hjerte og i mine 
tanker. Når jeg tænker "Danmark", tænker jeg på mange andre ting end lige 
netop landet. Danmark er for mig ikke kun landskabet, men de mennesker, som 
bor der, og det Danmark glemmer jeg aldrig!

Kristen Griffith (USA)

Jeg hedder Gabriela Rocha, kommer fra Brasilien og har været udvekslingselev 
på Nakskov Gymnasium i skoleåret 1991/92. Lige for tiden er det meget svært, 
fordi vi alle sammen kun har få uger tilbage i Danmark, og det er altid meget 
svært at sige farvel!

Skolen i Danmark er meget forskellig fra skolen i Brasilien, bestemt også 
Nakskov Gymnasium. Her har vi det meget frit, ingen hård disciplin, vi må 
ryge og kan købe cigaretter i kantinen; det er umuligt i Brasilien.

For mig har det været utroligt hårdt at lære det danske sprog; lige nu, efter 10 
måneder, synes jeg, at jeg ikke klarer det særlig godt. Det går naturligvis bedre 
end i begyndelsen, men mennesket er jo ikke perfekt!
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Jeg ved, at jeg vil komme til at savne mine klassekammerater fra Ir - meget! 
Det har været et utrolig godt og sjovt liv i klassen i det forløbne år; I har 
accepteret mig og har altid hjulpet mig.
Jeg har været så heldig at kunne rejse lidt rundt i Danmark og det har været 
spændende. Jeg har været i Jylland ( Sønderborg), på Sjælland, nemlig i Køge 
og København - nogle fine oplevelser.
Men det har ikke altid været lige spændende, fordi nogle danskere er racister. 
Det synes jeg er for dumt: alt hvad man behøver er at lære hinanden at kende, 
så respekterer man også hinanden.

Nu siger jeg mange tak til jer alle, tak til skolen og dens lærere - og en 
kæmpestor, kærlig hilsen til Ir (1991/92).

På gensyn!
Gabriela Rocha
Av. Sen. Virgilio Tavora 2400/1502A
Forteleza - Cearå
60170. Brasilien.

Mit navn er Paola Loayza. Mit hjemland er Bolivia i Sydamerika, og jeg ankom 
sammen med mange andre sydamerikanere som udvekslingselev til Danmark, 
fordi vi gerne ville lære en anden kultur, et andet sprog og andre traditioner.

Jeg har nu boet i Danmark i 10 måneder og synes at Danmark er et meget flot, 
men også meget forskelligt land i forhold til Bolivia. Danmark er et meget 
roligt land; her ser man ikke mennesker der stjæler, der er ikke så mange biler 
på gaderne og her er ikke så megen larm.

Man har også en stor personlig frihed: i skolen kan man ryge, hvis man vil det; 
kvinderne er medbestemmende i næsten alt, og børnene har ikke al for stor 
respekt for deres forældre og lærere.

I Bolivia er mit liv meget anderledes fra det jeg fører her; men jeg har været 
meget glad for at være her og jeg vil savne det fremover.

Da jeg første gang kom til en fest i Danmark, fik jeg noget at tænke over. Til 
skolefester må man godt drikke øl, endda masser; det gør vi ikke hjemme i 
Bolivia, kun til almindelige fester. Her skal man bare have pengene, det er ikke 
så vigtigt med alderen.
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Skolerne er også meget forskellige: her i Danmark har jeg kun 9 fag, mens jeg 
derhjemme har 15 fag, OBLIGATORISKE; her har jeg kun 7 timer, hvor jeg 
har været vant til 10 timer pr. dag og eksamen hver måned.

Det har været lidt svært at få venner, fordi danskerne i begyndelsen ikke var 
særlig åbne, men det gik alligevel fint efterhånden, også med mit dansk, som 
jeg havde store problemer med i begyndelsen.

Jeg holder meget af DK, fordi jeg her har fået så mange og spændende op
levelser. Også maden har været meget anderledes, men heldigvis kunne jeg godt 
lide den! Der er hændt mig så mange spændende oplevelser, og det kan man 
nok ikke forstå ved at læse disse ord; man skal selv gennemleve det!

Det har været meget spændende at bo her, jeg har prøvet masser af nye ting, 
lært mange nye mennesker at kende, en ny og anderledes kultur, ja, et helt 
andet liv!

Danmark er et dejligt land!

Mange hilsener tiljer allesammen, hovedsageligt til Iz og til mine venner fra

Paola.
Bolivia (Iz 1991/92).

OPERATION DAGSVÆRK
Her på Nakskov Gymnasium deltager vi ligesom de fleste andre gymnasier og 
HF-kurser i Danmark i OPERATION DAGSVÆRK.

Formålet med Operation Dagsværk er at samle penge ind og videregive dem 
som støtte til et andet land, som ikke er så veludviklet som vores. Kodeordet 
i Operation Dagsværk er: Uddannelse. For ligesom vi har ret til en uddannelse 
og har mulighed for at tage den, skal unge i den 3. verden også have de 
rettigheder. Derfor går støtten bl. a. til at bygge skoler, uddanne lærere og lære 
mennesker at oprette deres egne samfund og få dem til at fungere. Operation 
Dagsværk løber af stabelen hvert andet år. Desuden er der hvert 4. år Nordisk 
Operation Dagsværk, hvor alle de nordiske lande arbejder sammen om 
projektet. Man udvælger nogle lande i den 3. verden i god tid før Operation 
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Dagsværk og beslutter så efter nøje overvejelser, hvilket land der skal have 
tildelt støtte det pågældende år.

Selve dagsværkdagen er omkring først i November, men allerede ca. 4 mdr. før 
begynder Dagsværkssekretariatet at sende materiale ud til skolerne, så de 
enkelte dagsværkgrupper kan komme igang og få planlagt det hele i god tid. 
Der nedsættes en gruppe på skolen med en ansvarshavende. Dette kan godt 
være et ret omfattende arbejde, men er samtidigt utroligt lærerigt og spænden
de. Dagsværksgruppens arbejde består i at informere resten af skolen om 
kampagnen, søge tilskud fra diverse forretningshavende og fagforeninger, 
informere de lokale medier, så det kommer ud til en bredere befolkning, samt 
finde arbejde til de mange dagsværkere og planlægge selve dagsværksdagens 
forløb. Det er gruppens arbjede at koordinere alt dette.

De elever der melder sig til at deltage i Operations Dagsværk, går ud på selve 
dagen og udfører et arbejde, som de modtager min. 2oo,- kr. for. Disse penge 
afleveres til dagsværksgruppen, som varetager alt det økonomiske. Man kan 
også vælge at lave gadeoptræden, gøgl eller sælge kys, postkort osv.
Næste gang Operation Dagsværk løber af stabelen er i år 1992. Det vil så være 
6. gang det sker i Danmark. Vi havde Nordisk Operation Dagsværk i 1991, 
hvor vi i Nakskov samlede godt 22.000 kr ind, og på landsbasis 5,9 mio. Det 
var kun 2. gang i historien at et Nordisk Operation Dagsværk blev gennemført.

Så er der fest endnu engang
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Mange af projekterne, som pengene er gået til er nu i fuld gang eller allerede 
afsluttet. Pengene bliver sendt til det pågældende land i portioner. På den måde 
får man hele tiden løbende oplysninger om forløbet, og ved om pengene bliver 
brugt hensigtsmæssigt. Man er altid ajour med om pengene går til det tiltænkte 
og kan stoppe støtten, hvis dette ikke sker. Foruden nogle lokale anerkendte 
hjælpeorganisationer i det pågældende land er DANIDA og Folkekirkens 
Nødhjælp med til at kanalisere pengene det rette sted hen.

Udover at Operation Dagsværk går til et godt formål, er det også en god måde 
at lære andre elever at kende på. Især hvis man er ny på NUC er det en fin 
måde at møde andre rare mennesker og skabe nye bekendtskaber på. Dags
værksdagen afsluttes som regel ved at alle de der har deltaget, mødes og hygger 
sig sammen. Derfor vil jeg især anmode de mange nye elever på NUC om så 
vidt muligt at deltage. Dels for at møde nye mennesker, men også fordi det er 
dem, der de næste år skal videreføre Operation Dagsværk på Nakskov 
Gymnasium, så vi kan blive ved med at hjælpe unge i den 3. verden.

Pia Frahm, 2p

Lærernes fodboldhold ’The Best’
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Lærere og øvrige personale på 
Nakskov Gymnasium

Ini Navn/Adresse Tlf Fag

NB N. E. Bertelsen
Møllemarksvej 12, 4900 Nak. 53920784 Idræt

KC V. Kjellberg Christensen 
Strandpromenaden 32, 4900 Nak. 53923034 Fy/Ma

OC Orla Christiansen
Nybølle Strand, 4913 Horslunde 53935680 Bio/Kemi

BC Birgit Clausen
Højrebygade 23, 4920 Søllested 53941337 Eng/Billedk

CC Claus Clausen
Højrebygade 23, 4920 Søllested 53941337 Hist/Old/Latin

BD Bodil Bjerre Danielsen 
Krogsbøllevej 1, 4900 Nakskov 53928283 Dansk/Fransk

SE Steen Eiberg
Rådmandsvej 34, 4900 Nakskov 54951150 Hist/Fransk

VG Vibeke A. Gjersøe
Møllemarksvej 5, 4900 Nakskov 53925782 Eng/Dansk

KG Kirsten Greve
Enebærvej 5, 4900 Nakskov 53923102 Eng/Fransk

HH H. C. Højbjerg Hansen 
Brandsmose Ringvej 9, 4952 Stok. 53911447 Eng/Tysk

LH Inga-Lill Højbjerg Hansen 
Brandsmose Ringvej 9, 4952 Stok. 53911447 Engelsk
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LI Liselotte Hansen
Birkevænget 57 2.th 4900 Naks. 53921991 Eng/Fransk

BH Birgitte Holme Hartmann
Bredgade 25, 4900 Nakskov 53920202 Fransk/Idræt

EH Niels-Erik Hartmann
Bredgade 25, 4900 Nakskov 53920202 Historie

TH Torben Hermansen
Solsikkevej 36, 4900 Nakskov 53927974 Mat/Fysik/Data

SH Steffen Taulborg Hummelmose 
Skaløvej 37, 4944 Fejø 53913491 Geo/Biologi

AJ Allan Jensen
Almindevej 40, 4920 Søllested 53916161 Tysk/Dansk

TG Tom Gotthold Jensen
Bresemanns Allé 4,4900 Nakskov 53924929 Mat/Data

JJ Jørn Finne Jepsen 
Skovvænget 27, 4900 Nakskov 53926523 Samf/Geo

PJ Per Jepsen
Enebærvej 17, 4900 Nakskov 53927729 Mat/Fysik

HJ Henning Johansen
Varkausvej 3, 4900 Nakskov 53927308 Geo/Historie

MJ Mogens Johansen
Donnemosevej 14, 4800 Nyk. 53847443 Kemi/Bio

NJ Niels-Bo Jørgensen
Krogsbøllevej 9, 4900 Nakskov 53922113 Dansk/Geo

AK Anne Kurup
Svingelsvej 37, 4900 Nakskov 53927710 Dansk/Tysk
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LL Inger Lis Lynæs Larsen 
Rosningevej 3, 4953 Vesterborg 53939349 Psykologi/Bio

DL Stefan Larsen
Tops Sidevej 1, 4900 Nakskov 53927287 Rus/Eng/Tysk

ML Marlene Lyngstorp
Haldsvej 12, 4930 Maribo 53908560 Fransk/Idræt

FM Finn Madsen
Lavendelvej 4, 4920 Søllested 53941493 Historie/Eng

AM Alice Martinsen
Solsikkevej 36,4900 Nakskov 53927974 Dansk/Billedk

NM Niels Munk
Sdr. Boulevard 20A, 4930 Maribo 53883351 Dansk/Samf

VN Vivian Nedergaard
Rådmandsvej 34, 4900 Nakskov 54951150 Filosofi/Tysk

ON Ove Bech Nielsen
Reersnæs Kirkevej 355, 4951 Nør. 53889317 Musik

SN Søren Lune Nielsen
Skovvænget 16, 4900 Nakskov 53927354 Mat/Fys/Nat

PE Jimmy Pedersen
Svingelsvej 98, 4900 Nakskov 53925895 Musik

BP Lars Boye Petersen
Pilehavevej 17, 4983 Dannemare 53944736 Dansk

JP John Povlsen
Birkevænget 78, 4900 Nakskov 53921677 Matematik

LP Lone Povlsen
Birkevænget 78, 4900 Nakskov 53921677 Matematik

OS Ole Skibsted
Krogsbøllevej 1, 4900 Nakskov 53928283 Old/Rel/Dansk
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SL N. P. Skov-Larsen
Svingelsvej 40, 4900 Nakskov 53925833 Fransk/Rel

LS Lars Sonne
Halsted Hedevej 88, 4900 Nak. 53939395 Hist/Idræt

KV Kjeld Vej bjerg
Svingels allé 62, 4900 Nakskov 53926401 Biologi

MV Mogens Vestergaard
Fællesskabsvej 37, 4900 Nakskov 53922751 Fys/Nat/Kemi/Mat

LV Lone Vinum
Bresemanns Allé 4, 4900 Nakskov 53924929 Dansk/Kemi

MW Michael Weyand
Svingelsvej 37, 4900 Nakskov 53927710 Mat/Erhv.øk

aj Anette Jensen
Munkholmvej 4A, 4900 Nakskov 53925370 Kontass.

tj Tina Jørgensen
Keldemæsvej 78, 4952 Stokkemar. 53911223 Kont. elev

gs Birgitte Sørensen
Vestmosevej 39, 4900 Nakskov 53924884 Kont. ass

jn Jørgen Nielsen
Eiglersvej 37, 4900 Nakskov 53926906 Pedel

BEK Bente Knudsen
Biblioteket, Søvej 8, 4900 Nakskov 53921588 Centerbibliotikar
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